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หมายเหตุ สารบัญ  
  

1 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

2 การซื8อบริษทัยอ่ย 

3 รายการกบับุคคลหรือกิจการที?เกี?ยวขอ้งกนั 

4 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

5 ที?ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

6 หนี8 สินระยะยาว 

7 ส่วนงานดาํเนินงานและการจาํแนกรายได ้  

8 กาํไรต่อหุน้ 

9 เงินปันผลจ่าย 

10 เครื?องมือทางการเงิน 

11 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการที?ไม่เกี?ยวขอ้งกนั 

12 การคํ8าประกนั 

13 การเปิดเผยขอ้มูลเพิ?มเติม 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ?งของงบการเงินระหวา่งกาลนี8  

 

กรรมการบริหารไดอ้นุมติัใหอ้อกงบการเงินระหวา่งกาลนี8 เมื?อวนัที? 13 สิงหาคม 2564 

 

1 เกณฑ์การจัดทํางบการเงนิระหว่างกาล 
 

งบการเงินระหวา่งกาลนี8นาํเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจาํปีและจดัทาํหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินระหวา่งกาลในรูปแบบยอ่ (“งบการเงินระหวา่งกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที? 34 เรื?อง 

การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบตัิทางการบญัชีที?ประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ 

กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์?เกี?ยวขอ้ง โดยงบการเงินระหวา่ง

กาลนี8 เนน้การใหข้อ้มูลที?เกี?ยวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื?อไม่ใหซ้ํ8 าซอ้นกบัขอ้มูลที?ได้

นาํเสนอไปแลว้ในงบการเงินประจาํปี ดงันั8นการอ่านงบการเงินระหวา่งกาลนี8 จึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของ

บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) “บริษทั”  และบริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) 

สาํหรับปีสิ8นสุดวนัที? 31 ธนัวาคม 2563 

 

ในการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชว้ิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม

นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซึ? งผลที?เกิดขึ8นจริงอาจแตกต่างจากที?ประมาณการไว ้ทั8งนี8  นโยบายการบญัชี 

วิธีการคาํนวณและแหล่งขอ้มูลสําคญัที?ใชใ้นการประมาณการที?อาจมีความไม่แน่นอนนั8นไม่แตกต่างจากที?ได้

อธิบายไวใ้นงบการเงินสาํหรับปีสิ8นสุดวนัที? 31 ธนัวาคม 2563  

 

2 การซื>อบริษัทย่อย 
 

การซื>อหุ้นใน C.P. Aquaculture (India) Private Limited (“CPA”) 
 

ในระหวา่งไตรมาสที? 2 ปี 2564 บริษทัและ CPF (India) Private Limited (“CPF India”) เขา้ซื8อหุน้สามญัใน CPA 

จากบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั (“CPG”) ซึ? งเป็นบริษทัที?มีอิทธิพลอยา่งมีนยัสําคญัของบริษทั และ C.T. 

Progressive (Investment) Limited (“C.T. Progressive”) ซึ? งเป็นบริษทัที?เกี?ยวขอ้งกนักบับริษทั คิดเป็นสัดส่วนรวม

ร้อยละ 43.30 ของหุน้ที?ออกและชาํระแลว้ของ CPA ในราคารวมทั8งสิ8น 1,469 ลา้นบาท  
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CPA เป็นบริษทัที?จดทะเบียนจดัตั8 งในประเทศอินเดีย โดยประกอบธุรกิจหลกัคือ ผลิตและจาํหน่ายอาหารกุ้ง 

ฟาร์มเพาะฟักลูกกุง้ และจาํหน่ายกุง้แปรรูปขั8นตน้ 

 

กลุ่มบริษทัไดม้าซึ? งอาํนาจควบคุมใน CPA  เมื?อวนัที? 2 เมษายน 2564 (“วนัที?ซื8อ”) จากการที?บริษทัไดช้าํระะค่าหุ้น

ใหแ้ก่ CPG เป็นจาํนวนเงิน 1,041 ลา้นบาท และไดรั้บโอนหุน้สามญัคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 30.80 เมื?อรวมกบัสดัส่วน

เดิมที?ถือหุ้นในอตัราร้อยละ 31.70 ทาํให้บริษทัถือหุ้นในอตัราร้อยละ 62.50 ของหุ้นที?ออกและชาํระแลว้ของ CPA  

และเมื?อวนัที? 24 มิถุนายน 2564 CPF India ไดช้าํระค่าหุ้นให้แก่ C.T. Progressive เป็นจาํนวนเงิน 428 ลา้นบาท โดย

ไดรั้บโอนหุ้นสามญัคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ12.50 ทาํให้กลุ่มบริษทัถือหุ้นใน CPA ในอตัราร้อยละ 75.00 ของหุ้นที?

ออกและชาํระแลว้ของ CPA 

 

กลุ่มบริษทัไดรั้บรู้รายการซื8อธุรกิจให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที? 3 เรื?อง การรวมธุรกิจ 

ขอ้มูลของสิ?งตอบแทนทั8งหมดที?โอนใหแ้ละมูลค่าที?รับรู้ ณ วนัที?ซื8อสาํหรับสินทรัพยที์?ไดม้าและหนี8 สินที?รับมาแต่

ละประเภทที?สาํคญั มีดงันี8  

 
สิ4งตอบแทนในการซื<อ  
   (หน่วย: ล้านบาท) 
   มูลค่ายุติธรรม 

เงินสด   1,469 
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สินทรัพย์ที4ได้มาและหนี<สินที4รับมา  
  (หน่วย: ล้านบาท) 
 มูลค่ายุติธรรม 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 115 

ลูกหนี8การคา้และลูกหนี8 อื?น  79 

สินคา้คงเหลือ 568 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื?น 137 

ที?ดิน อาคารและอุปกรณ์   3,763 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื?น  55 

เงินกูย้มืระยะสั8นจากสถาบนัการเงิน   (510) 

เจา้หนี8การคา้และเจา้หนี8 อื?น  (253) 

หนี8 สินหมุนเวียนอื?น  (69) 

หนี8 สินระยะยาว  (441) 

หนี8 สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี  (351) 

ประมาณการหนี8 สินและอื?นๆ  (70) 

สินทรัพย์สุทธิ  3,023 
หัก ส่วนไดเ้สียที?ไม่มีอาํนาจควบคุม   (756) 

รวมสินทรัพย์สุทธิทีJได้รับ  2,267 
มูลค่ายติุธรรมของส่วนไดเ้สียใน CPA ที?มีอยูก่่อนการซื8อธุรกิจ  (1,076) 

ค่าความนิยมจากการซื8อธุรกิจ  278 

สิ?งตอบแทนที?โอนให ้  1,469 

เงินสดของบริษทัที?ไดม้าจากการซื8อบริษทัยอ่ย  (115) 

เงนิสดจ่ายสุทธิจากการซื>อบริษัทย่อย  1,354 
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ณ วนัที?ซื8อ กลุ่มบริษทัตอ้งวดัมูลค่ายติุธรรมของส่วนไดเ้สียใน CPA ที?มีอยูก่่อนการซื8อธุรกิจ และมีผลใหเ้กิดกาํไร

จากการเปลี?ยนแปลงมูลค่ายติุธรรม ซึ? งไดรั้บรู้ในบญัชี “กาํไรจากการเปลี?ยนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนใน

บริษทัร่วม” ในงบกาํไรขาดทุนรวมสาํหรับงวดสิ8นสุดวนัที? 30 มิถุนายน 2564 โดยมีรายละเอียดดงันี8  

 

(หน่วย: ล้านบาท) 
  

มูลค่ายติุธรรมของส่วนไดเ้สียใน CPA ที?มีอยูก่่อนการซื8อธุรกิจ 1,076 

หัก  มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียใน CPA ของกลุ่มบริษทั ณ วนัที?ซื8อ (589) 

กาํไรจากการเปลีJยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 487 
 

ณ วนัที? 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินสรุปมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิที?ซื8 อตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที? 3 ทั8งนี8  กลุ่มบริษทัไดป้ระมาณมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยที์?ไดม้าที?ระบุได้

และหนี8 สินที?รับมาจากการซื8อธุรกิจครั8 งนี8 เพื?อใชใ้นการบนัทึกบญัชี หากกลุ่มบริษทัไดรั้บขอ้มูลใหม่เพิ?มเติมภายใน

หนึ?งปีนบัจากวนัที?มีการซื8อธุรกิจเกี?ยวกบัขอ้เทจ็จริงและขอ้มูลที?สะทอ้นเหตุการณ์แวดลอ้มที?มีอยู ่ณ วนัที?ซื8อธุรกิจ 

กลุ่มบริษทัจะทาํการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมดงักล่าว หรือรับรู้สินทรัพยห์รือหนี8 สินซึ? งมีอยูแ่ลว้ ณ วนัที?ซื8อธุรกิจเป็น

การเพิ?มเติม กรณีดงักล่าวการบนัทึกบญัชีเกี?ยวกบัการซื8อธุรกิจจะถูกปรับปรุงใหม่ 

 

ผลดาํเนินงานของ CPA ตั8งแต่วนัที? 2 เมษายน 2564 ถึงวนัที? 30 มิถุนายน 2564 ซึ? งรวมอยู่ในงบกาํไรขาดทุนรวม

สาํหรับงวดหกเดือนสิ8นสุดวนัที? 30 มิถุนายน 2564 มีรายละเอียดที?สาํคญั ดงันี8  

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 สาํหรับงวดหกเดือนสิ8นสุด 

 วนัที? 30 มิถุนายน 2564 

  
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 936 

ขาดทุนสาํหรับงวดส่วนที?เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ (86) 
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ฝ่ายบริหารคาดว่าหากกลุ่มบริษทัไดมี้การซื8อ CPA ตั8งแต่วนัที? 1 มกราคม 2564 จะมีรายไดจ้ากการขายสินคา้และ

กาํไรในงบการเงินรวมสาํหรับงวดหกเดือนสิ8นสุดวนัที? 30 มิถุนายน 2564 ดงันี8  
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
   สาํหรับงวดหกเดือนสิ8นสุด 

   30 มิถุนายน 2564 

    
รายไดจ้ากการขายสินคา้   249,456 

กาํไรสาํหรับงวดส่วนที?เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่   11,643 
 

3 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีJเกีJยวข้องกนั 
 
บริษทัที?มีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัของบริษทัคือ บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั ซึ? งมีสิทธิออกเสียงทั8งทางตรง

และทางออ้มเท่ากบัร้อยละ 46.49 ของสิทธิออกเสียงทั8งหมดของบริษทั ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นล่าสุดเมื?อ

วนัที? 18 พฤษภาคม 2564 
 
นโยบายการกาํหนดราคาไม่มีการเปลี?ยนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัในระหวา่งงวดหกเดือนสิ8นสุดวนัที? 30 มิถุนายน 2564 
 
3.1 รายการทีJสําคญักบักจิการทีJเกีJยวข้องกนัสําหรับงวดหกเดือนสิ>นสุดวนัทีJ 30 มิถุนายน 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 

(ก)       รายได้        

บริษัททีJมีอทิธิพลอย่างมีนัยสําคญั        

รายไดค่้าตอบแทนการใชร้ะบบงาน 1  1  -  - 

        
บริษัทย่อย        

เงินปันผลรับ -  -  5,452  5,260 

ขายสินคา้ -  -  2,714  1,922 

รายไดด้อกเบี8ย -  -  646  975 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน -  -  266  804 

รายไดค่้าเช่า ค่าบริการ และอื?นๆ -  -  3  3 

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร -  -  2  - 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิEนสุดวนัทีG 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 

(ก)        รายได้ (ต่อ)        

บริษัทร่วม การร่วมค้า        

   และบริษัททีJเกีJยวข้องกนั        

ขายสินคา้ 21,369  36,361  792  1,185 

รายไดค่้าเช่า ค่าบริการและอื?นๆ 99  118  1  2 

เงินปันผลรับ 64  78  87  121 

รายไดค่้าตอบแทนการใชร้ะบบงาน 43  32  -  - 

รายไดด้อกเบี8ย 5  6  -  - 

รายไดค่้าฝึกอบรมและสมัมนา 2  2  -  - 

        

(ข)       ค่าใช้จ่ายและอื4นๆ        

บริษัททีJมีอทิธิพลอย่างมีนัยสําคญั        

ซื8อวตัถุดิบและสินคา้ 5,015  5,110  1,043  1,255 

ค่าสิทธิในการใชเ้ครื?องหมายการคา้ 2,137  1,954  156  156 

ค่าบริการดา้นเทคนิควิชาการ 48  11  -  - 

        

บริษัทย่อย        

ซื8อวตัถุดิบและสินคา้ -  -  663  1,059 

ค่าตอบแทนการใชร้ะบบงาน -  -  89  74 

ดอกเบี8ยจ่าย -  -  72  120 

ค่าฝึกอบรมและสมัมนา -  -  10  8 

ค่าเช่าและค่าบริการ -  -  5  4 

ตน้ทุนสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  -  1  - 

ค่าใชจ่้ายอื?นๆ -  -  27  19 

        

        

        

        

        



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิEนสุดวนัทีG 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 

(ข)       ค่าใช้จ่ายและอื4นๆ (ต่อ)        

บริษัทร่วม การร่วมค้า        

   และบริษัททีJเกีJยวข้องกนั        

ซื8อวตัถุดิบและสินคา้ 26,166  39,068  691  231 

ตน้ทุนงานก่อสร้างอาคาร         

   สิ?งปลูกสร้างและอื?นๆ 808  1,392  5  61 

ค่าเช่าและค่าบริการ 363  596  31  61 

ตน้ทุนสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 238  380  42  101 

ซื8ออุปกรณ์และอื?นๆ 140  100  12  8 

ค่าสิทธิในการใชเ้ครื?องหมายการคา้ 125  32  -  - 

ค่าฝึกอบรมและสมัมนา 118  273  3  5 

ค่าตอบแทนการใชร้ะบบงาน 87  79  -  - 

ดอกเบี8ยจ่าย 16  7  -  - 

ซื8อเครื?องหมายการคา้ -  349  -  - 

ค่าใชจ่้ายอื?นๆ 882  871  53  55 

 
3.2 ยอดคงเหลือกบักจิการทีJเกีJยวข้องกนั ณ วนัทีJ 30 มิถุนายน 2564 และ วนัทีJ 31 ธันวาคม 2563 มีดงันี> 

 

3.2.1 ลูกหนี:การค้าและลูกหนี:อื4น 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 

บริษทัที?มีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญั 1  1  -  - 
บริษทัยอ่ย -  -  506  523 
บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 5,118  4,680  32  37 
บริษทัที?เกี?ยวขอ้งกนั 3,904  3,772  1,048  593 
รวม 9,023  8,453  1,586  1,153 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิEนสุดวนัทีG 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3.2.2 เงินให้กู้ยมืระยะสั:นแก่กจิการที4เกี4ยวข้องกนั  
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ยอดคงคา้ง   

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม   

 2564  2563  ยอดเฉลี?ย 

บริษทัยอ่ย 15,625  20,024  20,986 

รวม 15,625  20,024  20,986 
 

3.2.3   เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 46  41  -  - 
บริษทัที?เกี?ยวขอ้งกนั 1,310  725  -  - 
รวม 1,356  766  -  - 

 
3.2.4 เงินปันผลค้างรับ 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

บริษทัยอ่ย -  -  390  - 
บริษทัร่วม 523  3,729  -  - 

บริษทัที?เกี?ยวขอ้งกนั 40  38  -  - 

รวม 563  3,767  390  - 
 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิEนสุดวนัทีG 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3.2.5  เงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการที4เกี4ยวข้องกนั 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 

 ยอดคงคา้ง   

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม   

 2564  2563  ยอดเฉลี?ย 

บริษทัร่วม 49  49  49 

รวม 49  49  49 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ยอดคงคา้ง   

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม   

 2564  2563  ยอดเฉลี?ย 

บริษทัยอ่ย 570  570  570 

รวม 570  570  570 
 
ณ วนัที? 30 มิถุนายน 2564 เงินให้กูย้ืมดงักล่าวมีอตัราดอกเบี8ยร้อยละ 2.81 ถึง 5.88 ต่อปี (31 ธันวาคม
2563: ร้อยละ 2.81 ถึง 5.88 ต่อปี) กลุ่มบริษทัและบริษทัคาํนวณยอดเฉลี?ยจากยอดคงคา้งของเงินให้
กูย้ืม ณ วนัสิ8นเดือนโดยไม่รวมดอกเบี8ยคา้งรับ 
 

3.2.6 เจ้าหนี:การค้าและเจ้าหนี:อื4น  
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 

บริษทัที?มีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญั 1,444  1,167  158  71 
บริษทัยอ่ย -  -  63  62 
บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 6,234  4,573  6  7 
บริษทัที?เกี?ยวขอ้งกนั 5,083  6,146  74  59 
รวม 12,761  11,886  301  199 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิEนสุดวนัทีG 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3.2.7 เงินกู้ยมืระยะสั:นแก่กจิการที4เกี4ยวข้องกนั 
 

      (หน่วย: ล้านบาท) 
    งบการเงนิรวม 

    ยอดคงคา้ง   

      30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม   

      2564  2563  ยอดเฉลี?ย 

การร่วมคา้     794  414  722 

บริษทัที?เกี?ยวขอ้งกนั      101  9  138 

รวม      895  423  860 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงคา้ง   
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม   

 2564  2563  ยอดเฉลี?ย 

บริษทัยอ่ย -  13,251  2,630 

รวม -  13,251  2,630 
 
ณ วนัที? 30 มิถุนายน 2564 เงินกูย้มืดงักล่าวมีอตัราดอกเบี8ยร้อยละ 4.00 ถึง 5.00 ต่อปี (31 ธันวาคม 2563: 
ร้อยละ 3.52 ถึง 6.50 ต่อปี) กลุ่มบริษทัและบริษทัคาํนวณยอดเฉลี?ยจากยอดคงคา้งของเงินกูย้มื ณ วนัสิ8น

เดือนโดยไม่รวมดอกเบี8ยคา้งจ่าย 
 

3.2.8 หนี:สินตามสัญญาเช่า 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 

บริษทัยอ่ย -  -  18  42 
บริษทัร่วม 572  553  -  - 
บริษทัที?เกี?ยวขอ้งกนั 2,832  3,048  237  264 
รวม 3,404  3,601  255  306 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิEนสุดวนัทีG 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3.3 ค่าตอบแทนผู้บริหารทีJสําคญั 
 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารที?สาํคญัประกอบดว้ย 

 
   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 

สําหรับงวดหกเดอืนสิ:นสุดวันที4 30 มิถุนายน        
ผลประโยชน์ระยะสั8น 779  629  121  95 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน        
  ภายใตโ้ครงการผลประโยชน์        
  พนกังานที?กาํหนดไว ้ 13  13  2  2 
รวม 792  642  123  97 
        
ณ วันที4 30 มิถุนายน        
ประมาณการหนี8 สินสาํหรับ        
  ผลประโยชน์พนกังาน 614  557  96  96 

รวม 614  557  96  96 
 
3.4     ภาระผูกพนั 
 

กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการที?เกี?ยวขอ้งกนั ณ วนัที? 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 ดงันี8  

 
ภาระผกูพนัตามสัญญาที4เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 

สัญญาที4ยงัไม่ได้รับรู้         
ส่วนใหญ่เป็นสญัญาก่อสร้างอาคารและ         
  สิ?งปลูกสร้างและซื8อเครื?องจกัรและอื?นๆ 549  318  2  2 

 
  



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิEนสุดวนัทีG 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3.5 สัญญาทีJสําคญั 
 

สัญญาขายทรัพย์สิน 
   

ในระหว่างไตรมาสที? 2 ปี 2564 บริษทั ซีพีเอฟ เทรดดิ8ง จาํกดั ซึ? งเป็นบริษทัย่อยที?บริษทัถือหุ้นทางออ้มใน

สัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นที?ออกและชาํระแลว้ ไดเ้ขา้ทาํสัญญาขายทรัพยสิ์นบางส่วนที?เกี?ยวขอ้งกบัการ 

จดัจาํหน่ายสินคา้เนื8อสัตวแ์ละผลิตภณัฑอ์าหารให้กบัลูกคา้ทั?วไป ร้านอาหารขนาดเลก็ และโรงแรมขนาดเลก็

กบับริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชั?น ซิสเทม จาํกดั ซึ? งเป็นบริษทัร่วมทางออ้มของกลุ่มบริษทั เป็นจาํนวนเงินรวม

ประมาณ 862 ลา้นบาท 

 

ทั8งนี8  ในส่วนของทรัพยสิ์นถาวรและทรัพยสิ์นที?มีตวัตนจะมีการตรวจนบัและปรับปรุงราคาโอนโดยคิดมูลค่า 

ณ วนัที?ชาํระราคาและโอนกรรมสิทธิb ทรัพยสิ์นดงักล่าว 

 

ณ วนัที? 30 มิถุนายน 2564 รายการขายทรัพยสิ์นดงักล่าวยงัไม่เสร็จสิ8น กลุ่มบริษทัไดจ้ดัประเภททรัพยสิ์น

ดงักล่าวเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที?จดัประเภทเป็นสินทรัพยที์?ถือไวเ้พื?อขายและหนี8 สินที?รวมในกลุ่มสินทรัพย์

ที?จะจาํหน่ายที?จดัประเภทเป็นสินทรัพยที์?ถือไวเ้พื?อขายในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
 
4 เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 

รายการเคลื?อนไหวที?มีสาระสาํคญัสาํหรับงวดหกเดือนสิ8นสุดวนัที? 30 มิถุนายน 2564 

 

  (หน่วย: ล้านบาท) 
  งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
   
บริษทัย่อย     

ซื8อเงินลงทุนในบริษทั C.P. Aquaculture (India)     

Private Limited  -  1,041 

เพิ?มทุนในบริษทั Homegrown Shrimp (USA) LLC  -  209 

ขายเงินลงทุนในบริษทั CP Foods Singapore Pte Ltd.  -  (35) 

     
บริษทัร่วม     
ซื8อเงินลงทุนในบริษทั บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน)  1,006  - 
ขายเงินลงทุนในบริษทั บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) (646)  (633) 
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กลุ่มบริษทัไดแ้สดงเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัร่วมแห่งหนึ?งคือ บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) ซึ? งเป็นบริษทั

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวมระหวา่งกาล มูลค่ายติุธรรมของ

เงินลงทุนดงักล่าว ณ วนัที? 30 มิถุนายน 2564 มีจาํนวนเงิน 182,890 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 178,476 ล้านบาท) 
 
รายละเอียดบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทั ณ วนัที? 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 เฉพาะที?มีการเปลี?ยนแปลง

ในระหวา่งงวดหกเดือนสิ8นสุดวนัที? 30 มิถุนายน 2564 มีดงันี8  
 

    ประเทศที(    

ชื(อกจิการ 
 

ลกัษณะธุรกจิ 
 กจิการ

จดัตั8ง 
 
กลุ่มบริษทัถือหุ้นร้อยละ 

      30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
      2564  2563 
บริษทัย่อยทางอ้อมที/จดัตั3งขึ3นใหม่         
1) Chia Tai Food Industry (Suqian)   ผลิตและจาํหน่ายอาหาร   จีน  52.25  - 

Co., Ltd. (1)  แปรรูป อาหารสาํเร็จรูป       
  จากเนื?อสตัวแ์ละอาหาร       
  พร้อมรับประทาน       
         
บริษทัย่อยจากการซื3อหุ้น         
บริษทัย่อยทางอ้อม         
1) บริษทั สวนสมบูรณ์ จาํกดั (2)  ปลูกพืชเพืIอการเกษตร  ไทย  99.99  - 
         
บริษทัย่อยทางตรงและทางอ้อม         
1) C.P. Aquaculture (India) Private Limited  ผลิตและจาํหน่ายอาหารกุง้  อินเดีย  75.00  31.70 

  ฟาร์มเพาะฟักลูกกุง้และ       
  จาํหน่ายกุง้แปรรูปขั?นตน้       
         

บริษทัย่อยที/มีการเปลี/ยนแปลงสัดส่วนการถอืหุ้น       
บริษทัย่อยทางอ้อม         
1) CP Foods Singapore Pte Ltd. (3)  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้  สิงคโปร์  99.99  100.00 
  ประเภทอาหารแปรรูปจาก       
  เนื?อสตัวแ์ละอาหาร       
  สาํเร็จรูป       
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    ประเทศที(    

ชื(อกจิการ 
 

ลกัษณะธุรกจิ 
 กจิการ

จดัตั8ง 
 
กลุ่มบริษทัถือหุ้นร้อยละ 

      30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
      2564  2563 
บริษทัย่อยทางตรงและทางอ้อม         
1) C.P. Pokphand Co., Ltd.  กิจการลงทุนในธุรกิจเกษตร  เบอร์มิวดา  52.25  52.24  
  อุตสาหกรรมและอาหาร       

         
บริษทัย่อยทางอ้อมที/เปลี/ยนชื/อบริษทั         
1) Russia Baltic Pork Invest AS (4)  กิจการลงทุน     นอร์เวย ์  75.82  75.82 

(เดิมชืIอ Russia Baltic Pork Invest ASA)         
2) Pravdinsk Pig Production Joint Stock  เลี?ยงสตัว ์  รัสเซีย  75.82  75.82 

Company (4)         
(เดิมชืIอ Pravdinsk Pig Production         
Closed Joint Stock Company)          
         

บริษทัย่อยทางอ้อมที/เลกิบริษทั         
1) Charoen Pokphand (USA), Inc. (5)   ธุรกิจไก่เนื?อครบวงจร  สหรัฐอเมริกา  -  99.97 
2) Arden International, LLC (6)   ผลิตและจาํหน่ายอาหาร  สหรัฐอเมริกา  -  100.00 
  พร้อมรับประทาน       
         
(1)  เป็นบริษทัยอ่ยของ C.P. Pokphand Co., Ltd. 
(2)  เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
(3)  เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ซี.พี. เมอร์แชนไดซิIง จาํกดั 
(4)  เป็นบริษทัยอ่ยของ CPF Netherlands B.V. 
(5)  เป็นบริษทัยอ่ยของ CPF Investment Limited 
(6)  เป็นบริษทัยอ่ยของ Bellisio Investment, LLC 
 
ทั?งนี?  กลุ่มบริษทัไม่มีรายการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในระหวา่งงวดหกเดือนสิ?นสุดวนัทีI 30 มิถุนายน 2564 
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5 ทีJดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

  (หน่วย: ล้านบาท) 
 หมายเหต ุ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดหกเดอืนสิ:นสุดวันที4 30 มิถุนายน 2564   
ซื8อสินทรัพย ์- ราคาทุน  11,376  108 

สินทรัพยไ์ดม้าจากการซื8อธุรกิจ 2 3,763  - 

จาํหน่ายสินทรัพย ์- ราคาตามบญัชีสุทธิ  (207)  (8) 

โอนไปสินทรัพยที์?ถือไวเ้พื?อขาย - ราคาตามบญัชีสุทธิ  (690)  - 

 
6 หนี>สินระยะยาว 
 

ในระหวา่งงวดหกเดือนสิ8นสุดวนัที? 30 มิถุนายน บริษทัไดอ้อกหุน้กูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนัดงันี8  

 

            (หน่วย: ล้านบาท) 
  อตัราดอกเบี8ย  อายหุุน้กู ้  ครบกาํหนด  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
หุน้กู ้  (ร้อยละต่อปี)  (ปี)  ไถ่ถอน  2564  2563  2564  2563 

          1/2564  1.75 - 3.80  2 - 12  2566 - 2576  30,000  -  30,000  - 

รวม        30,000  -  30,000  - 
 

บริษทัไดน้าํหุน้กูด้งักล่าวไปขึ8นทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหนี8ไทยแลว้เมื?อวนัที? 22 มกราคม 2564 ทั8งนี8  หุน้กู้

ดงักล่าวไดรั้บการทบทวนอนัดบัเครดิตไวที้?ระดบั “A+” โดยบริษทั ทริสเรทติ8ง จาํกดั เมื?อวนัที? 31 มีนาคม 2564 

 

ทั8งนี8  หุน้กูด้งักล่าวขา้งตน้ระบุใหบ้ริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเงื?อนไขต่างๆ ที?กาํหนดไว ้เช่น ตอ้งรักษาอตัราส่วนหนี8 สิน

ต่อส่วนของผูถื้อหุน้ตลอดระยะเวลาของหุน้กู ้เป็นตน้ 
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7 ส่วนงานดาํเนินงานและการจําแนกรายได้  
 

ข้อมูลตามส่วนงานที4รายงาน 
 

กลุ่มบริษทัเสนอขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานที?สาํคญัดงันี8  

ส่วนงานที? 1 ธุรกิจสตัวบ์ก 

ส่วนงานที? 2 ธุรกิจสตัวน์ํ8 า 
 
 

 

รายไดแ้ละผลการดาํเนินงานจาํแนกตามส่วนงานที?รายงานของกลุ่มบริษทัสําหรับงวดหกเดือนสิ8นสุดวนัที? 30 

มิถุนายน มีดงันี8  

 
   (หน่วย: ล้านบาท) 
   งบการเงนิรวม 
     2564  2563 
รายได้จําแนกตามส่วนงาน        
ส่วนงานธุรกิจสตัวบ์ก     210,898  245,295 
ส่วนงานธุรกิจสตัวน์ํ8 า     38,086  36,645 
รวม     248,984  281,940 
        
ผลการดาํเนินงานจําแนกตามส่วนงาน         

ส่วนงานธุรกิจสตัวบ์ก     20,928  22,166 

ส่วนงานธุรกิจสตัวน์ํ8 า     1,896  3,293 

รวมผลการดาํเนินงานส่วนทีJจําแนกได้ตามส่วนงาน     22,824  25,459 
ผลการดาํเนินงานส่วนที?จาํแนกไม่ได ้     (8,720)  (7,693) 

กาํไรสําหรับงวด     14,104  17,766 
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ข้อมูลเกี4ยวกบัเขตภูมิศาสตร์ 
 
รายละเอียดขอ้มูลทางการเงินเกี?ยวกบัเขตภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษทั สาํหรับงวดหกเดือนสิ8นสุดวนัที? 30 มิถุนายน  

มีดงันี8  

 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
   งบการเงนิรวม 
     2564  2563 
รายได้จากบุคคลภายนอก        
ประเทศไทย     78,635  73,511 

เอเชีย     128,572  170,689 

ยโุรป     27,805  25,133 

อเมริกา     13,151  12,153 

อื?นๆ     821  454 

รวม     248,984  281,940 
 

รายละเอียดขอ้มูลทางการเงินเกี?ยวกบัเขตภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษทั ณ วนัที? 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 

มีดงันี8   

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563 

ที4ดนิ อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้     

  และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื4น (ไม่รวมค่าความนิยม)     

ประเทศไทย 97,980  101,156 

เอเชีย 123,298  109,758 

ยโุรป 20,020  16,892 

อเมริกา 18,608  17,848 

รวม 259,906  245,654 
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การจาํแนกรายได้ 
 

รายละเอียดขอ้มูลรายไดที้?จาํแนกตามประเภทของผลิตภณัฑห์ลกัสาํหรับงวดหกเดือนสิ8นสุดวนัที? 30 มิถุนายน มีดงันี8  

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 
 ส่วนงานที?รายงาน 

 สตัวน์ํ8 า  สตัวบ์ก  รวม 

 2564  2563  2564  2563  2564  2563 

ประเภทของผลติภัณฑ์หลกั            

อาหารสตัว ์ 20,919  21,113  40,191  84,621  61,110  105,734 

ผลิตภณัฑจ์ากฟาร์มเลี8ยงสตัว ์ 13,644  12,136  124,164  118,772  137,808  130,908 

อาหารแปรรูปและสาํเร็จรูป 3,524  3,396  46,542  41,902  50,066  45,298 

รวม 38,087  36,645  210,897  245,295  248,984  281,940 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ส่วนงานที?รายงาน 

 สตัวน์ํ8 า 

 2564  2563 

ประเภทของผลติภัณฑ์หลกั    

อาหารสตัว ์ 6,610  6,094 

ผลิตภณัฑจ์ากฟาร์มเลี8ยงสตัว ์ 5,363  5,409 

อาหารแปรรูปและสาํเร็จรูป 1,336  1,121 

รวม 13,309  12,624 
 

  



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
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ยอดคงเหลือของสัญญา 
 

ณ วนัที? 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีหนี8 สินที?เกิดจากสัญญาจาํนวน 1,285 ลา้นบาท และ 98 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั (31 ธันวาคม 2563: 896 ล้านบาท และ 38 ล้านบาท ตามลาํดับ) ซึ? งเป็นภาระผูกพนัในการโอนสินคา้
ใหก้บัลูกคา้ที?กลุ่มบริษทัและบริษทัไดรั้บชาํระเงินแลว้ 

 

หนี8 สินที?เกิดจากสัญญาโดยส่วนใหญ่เกิดจากสิ?งตอบแทนที?ไดรั้บล่วงหนา้จากลูกคา้สาํหรับการขายสินคา้ โดยกลุ่ม

บริษทัและบริษทัจะรับรู้หนี8 สินที?เกิดจากสัญญาดงักล่าวเป็นรายไดเ้มื?อส่งมอบการควบคุมสินคา้ให้กบัลูกคา้ ยอด

คงเหลือของหนี8 สินที?เกิดจากสัญญาแสดงรวมในบญัชี “หนี8 สินหมุนเวียนอื?น” ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและ 

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที? 30 มิถุนายน 2564 

 

8 กาํไรต่อหุ้น 
 

กาํไรต่อหุ้นสําหรับแต่ละงวดสามเดือนและหกเดือนสิ8นสุดวนัที? 30 มิถุนายน คาํนวณจากกาํไรสําหรับงวดที?เป็น 

ส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัหักดอกเบี8 ยจ่ายสะสมสุทธิจากภาษีเงินไดส้ําหรับงวดของหุ้นกูด้อ้ยสิทธิที?มี

ลกัษณะคลา้ยทุน และจาํนวนหุน้สามญัที?ถือโดยบุคคลภายนอกที?มีอยูใ่นระหวา่งงวดสามเดือนและหกเดือนสิ8นสุด

วนัเดียวกนัตามวิธีถวัเฉลี?ยถ่วงนํ8าหนกั โดยแสดงการคาํนวณไดด้งันี8  
 
  



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิEนสุดวนัทีG 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สําหรับแต่ละงวดสามเดอืนสิ:นสุดวันที4 30 มิถุนายน 
 
   (หน่วย: ล้านบาท/ล้านหุ้น) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2564  2563  2564  2563 

กาํไรสําหรับงวดทีJเป็นส่วนของ         
   ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท 4,737  6,028  5,410  5,620 
หัก ดอกเบี8ยจ่ายสะสมสุทธิจากภาษีเงินได ้        

          สาํหรับงวดของหุน้กูด้อ้ยสิทธิ        

          ที?มีลกัษณะคลา้ยทุน (150)  (149)  (150)  (149) 

กาํไรทีJใช้ในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้น (ขั>นพื>นฐาน) 4,587  5,879  5,260  5,471 
ดอกเบี8ยของหุน้กูแ้ปลงสภาพสุทธิจาก        
   ภาษีเงินได ้ 61  10  -  - 

กาํไรทีJใช้ในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้น (ปรับลด) 4,648  5,889  5,260  5,471 
        
จํานวนหุ้นสามัญทีJถือโดยบุคคลภายนอก        
   ตามวธีิถัวเฉลีJยถ่วงนํ>าหนัก        
จาํนวนหุน้สามญัที?ออก ณ วนัตน้งวด 8,611  8,611  8,611  8,611 

จาํนวนหุน้ทุนซื8อคืนถือโดยบริษทัยอ่ย (426)  (426)  -  - 

ผลกระทบจากหุน้ที?ถือโดยบริษทั (198)  (14)  (198)  (14) 

จํานวนหุ้นสามัญ (ขั>นพื>นฐาน) ณ วนัสิ>นงวด 7,987  8,171  8,413  8,597 

ผลกระทบจากการแปลงหุน้กูแ้ปลงสภาพ 234  34  234  34 

จํานวนหุ้นสามัญ (ปรับลด) ณ วนัสิ>นงวด 8,221  8,205  8,647  8,631 
        
กาํไรต่อหุ้น (ขั>นพื>นฐาน) (บาท) 0.57  0.72  0.63  0.64 
กาํไรต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท) 0.57  0.72  0.61  0.64 
 

  



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิEนสุดวนัทีG 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สําหรับแต่ละงวดหกเดอืนสิ:นสุดวันที4 30 มิถุนายน 
 
   (หน่วย: ล้านบาท/ล้านหุ้น) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2564  2563  2564  2563 

กาํไรสําหรับงวดทีJเป็นส่วนของ         
   ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท 11,683  12,139  4,298  4,937 
หัก ดอกเบี8ยจ่ายสะสมสุทธิจากภาษีเงินได ้        

          สาํหรับงวดของหุน้กูด้อ้ยสิทธิ        

          ที?มีลกัษณะคลา้ยทุน (298)  (299)  (298)  (299) 

กาํไรทีJใช้ในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้น (ขั>นพื>นฐาน) 11,385  11,840  4,000  4,638 
ดอกเบี8ยของหุน้กูแ้ปลงสภาพสุทธิจาก        
   ภาษีเงินได ้ 120  10  -  - 

กาํไรทีJใช้ในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้น (ปรับลด) 11,505  11,850  4,000  4,638 
        
จํานวนหุ้นสามัญทีJถือโดยบุคคลภายนอก        
   ตามวธีิถัวเฉลีJยถ่วงนํ>าหนัก        
จาํนวนหุน้สามญัที?ออก ณ วนัตน้งวด 8,611  8,611  8,611  8,611 

จาํนวนหุน้ทุนซื8อคืนถือโดยบริษทัยอ่ย (426)  (426)  -  - 

ผลกระทบจากหุน้ที?ถือโดยบริษทั (198)  (7)  (198)  (7) 

จํานวนหุ้นสามัญ (ขั>นพื>นฐาน) ณ วนัสิ>นงวด 7,987  8,178  8,413  8,604 

ผลกระทบจากการแปลงหุน้กูแ้ปลงสภาพ 234  17  234  17 

จํานวนหุ้นสามัญ (ปรับลด) ณ วนัสิ>นงวด 8,221  8,195  8,647  8,621 
        
กาํไรต่อหุ้น (ขั>นพื>นฐาน) (บาท) 1.43  1.45  0.48  0.54 
กาํไรต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท) 1.40  1.45  0.46  0.54 

 
  



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิEนสุดวนัทีG 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 เงนิปันผลจ่าย 
 

รายละเอียดเงินปันผลสาํหรับแต่ละงวดหกเดือนสิ8นสุดวนัที? 30 มิถุนายน มีดงันี8  

 

    จาํนวนหุน้     
  อตัรา  ที?มีสิทธิไดรั้บ  จาํนวนเงิน   

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

         

2564         
30 เมษายน 2564  0.60  8,413,568,585  5,048  กาํไรส่วนที?หกัผลขาดทุนทางภาษี 
รวม      5,048   
         

2563         
1 เมษายน 2563  0.40  8,611,242,385  3,444  กาํไรส่วนที?หกัผลขาดทุนทางภาษี 

รวม      3,444   

 
10 เครืJองมือทางการเงนิ 
 

 มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายติุธรรม 
 

 ตารางดงัต่อไปนี8 แสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหนี8 สินทางการเงิน รวมถึง
ลาํดบัชั8นมูลค่ายุติธรรมสําหรับเครื?องมือทางการเงินที?วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูล

มูลค่ายติุธรรมสาํหรับสินทรัพยท์างการเงินและหนี8 สินทางการเงินที?วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหากมูลค่าตาม

บญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิEนสุดวนัทีG 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 
 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุตธิรรม 

ณ วนัที' 30 มิถุนายน 2564 
เครื%องมือที%ใชใ้นการ
ป้องกนัความเสี%ยง  

เครื%องมือทางการเงินที%
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอื%น  

เครื%องมือทางการเงินที%
วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดั

จาํหน่าย  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
                
สินทรัพย์ทางการเงิน                
เงินลงทุนในตราสารทุน                
- ตราสารทุนที%อยูใ่นความตอ้งการของตลาด -  2,342  -  2,342  2,342  -  -  2,342 
- ตราสารทุนที%ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด -  9,317  -  9,317  -  -  9,317  9,317 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอื%น                
- สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 472  -  -  472  -  472  -  472 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 472  11,659  -  12,131         
                
หนี6สินทางการเงิน                
หนีI สินระยะยาว                
- หุน้กู ้ -  -  195,290  195,290  -  206,026  -  206,026 
- หุน้กูอ้นุพนัธ์ -  -  3,108  3,108  -  3,105  -  3,105 
- หุน้กูแ้ปลงสภาพ -  -  8,873  8,873  -  8,985  -  8,985 
- เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -  -  104,639  104,639  -  103,170  -  103,170 
หนีI สินทางการเงินอื%น                
- หนีI สินอนุพนัธ์ 1,350  -  -  1,350  -  1,350  -  1,350 
รวมหนี<สินทางการเงนิ 1,350  -  311,910  313,260         



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิEนสุดวนัทีG 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 
 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุตธิรรม 

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

เครื%องมือทางการเงินที%
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอื%น  

เครื%องมือทางการเงินที%
วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดั

จาํหน่าย  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 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอื%น                
- สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 155  -  -  155  -  155  -  155 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 155  11,421  -  11,576         
                
หนี6สินทางการเงิน                
หนีI สินระยะยาว                
- หุน้กู ้ -  -  177,240  177,240  -  185,646  -  185,646 
- หุน้กูอ้นุพนัธ์ -  -  2,885  2,885  -  2,827  -  2,827 
- หุน้กูแ้ปลงสภาพ -  -  8,228  8,228  -  8,252  -  8,252 
- เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -  -  92,870  92,870  -  92,966  -  92,966 
หนีI สินทางการเงินอื%น                
- หนีI สินอนุพนัธ์ 2,190  -  -  2,190  -  2,190  -  2,190 
รวมหนี<สินทางการเงนิ 2,190  -  281,223  283,413         



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิEนสุดวนัทีG 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุตธิรรม 

ณ วนัที' 30 มิถุนายน 2564 
เครื%องมือที%ใชใ้นการ
ป้องกนัความเสี%ยง  

เครื%องมือทางการเงินที%
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอื%น  

เครื%องมือทางการเงินที%
วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดั

จาํหน่าย  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
                
สินทรัพย์ทางการเงิน                
เงินลงทุนในตราสารทุน                
- ตราสารทุนที%ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด -  688  -  688  -  -  688  688 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ -  688  -  688         
                
หนี6สินทางการเงิน                
หนีI สินระยะยาว                
-  หุน้กู ้ -  -  131,240  131,240  -  138,748  -  138,748 
-  เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -  -  3,037  3,037  -  3,070  -  3,070 
หนีI สินทางการเงินอื%น                
- หนีI สินอนุพนัธ์ 97  -  -  97  -  97  -  97 
รวมหนี<สินทางการเงนิ 97  -  134,277  134,374         
                

 

  

 

 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิEนสุดวนัทีG 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุตธิรรม 

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

เครื%องมือทางการเงินที%
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอื%น  

เครื%องมือทางการเงินที%
วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดั

จาํหน่าย  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
                
สินทรัพย์ทางการเงิน                
เงินลงทุนในตราสารทุน                
- ตราสารทุนที%ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด -  663  -  663  -  -  663  663 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอื%น                
- สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 11  -  -  11  -  11  -  11 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 11  663  -  674         
                
หนี6สินทางการเงิน                
หนีI สินระยะยาว                
-  หุน้กู ้ -  -  101,240  101,240  -  107,305  -  107,305 
-  เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -  -  2,858  2,858  -  3,041  -  3,041 
หนีI สินทางการเงินอื%น                
- หนีI สินอนุพนัธ์ 309  -  -  309  -  309  -  309 
รวมหนี<สินทางการเงนิ 309  -  104,098  104,407         
                



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
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เครื%องมือทางการเงนิที%วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมระดบั 2 
 

ประเภท  เทคนิคการประเมนิมูลค่า 
   สญัญาซื'อขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้ 

 การกาํหนดราคาสัญญาซื.อขายล่วงหน้า มูลค่ายติุธรรมอา้งอิงราคาซื'อขายสญัญาซื'อ
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วนัทีAรายงาน และมูลค่าปัจจุบนัคาํนวณโดย
อ้าง อิงจากเส้นอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ทีA มี สินเ ชืA อ คุณภาพดีใน 

สกลุเงินทีAเกีAยวขอ้ง 

อนุพนัธ์ 
  

 คาํนวณจากแบบจาํลองโดยใชข้อ้มูลทีAหาไดจ้ากตลาด (Observable Market Data) 

ปรับดว้ยค่าความเสีAยงดา้นเครดิตของคู่คา้แต่ละราย ไม่รวมความเสีAยงดา้นเครดิต

ของกลุ่มบริษทั และค่าความเสีAยงดา้นอืAนๆ เพืAอสะทอ้นมูลค่าทีAแทจ้ริงของอนุพนัธ์ 
หุน้กู ้  อา้งอิงจากราคาซื'อขายทีAประกาศอยู่ในตลาดหุ้นกูที้Aมีการซื'อขายในประเทศไทย

และต่างประเทศ โดยใชร้าคาปิด ณ วนัสิ'นรอบระยะเวลารายงาน 

หุน้กูอ้นุพนัธ์/หุน้กูแ้ปลงสภาพ  อา้งอิงจากราคาซื'อขายทีAประกาศอยูใ่นตลาดหุน้กูอ้นุพนัธ์/หุน้กูแ้ปลงสภาพทีAมีการ
ซื'อขายในต่างประเทศ โดยใชร้าคาปิด ณ วนัสิ'นรอบระยะเวลารายงาน 

 
เครื1องมือทางการเงนิที1วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมระดบั 3 
 

ประเภท  เทคนิคการประเมนิมูลค่า  

ข้อมูลที1ไม่สามารถ 
สังเกตได้ 
ที1มนัียสําคญั  

ความสัมพนัธ์ระหว่าง 
ข้อมูลที1ไม่สามารถสังเกตได้ที1
มนัียสําคญัและการวดัมูลค่า

ยุตธิรรม 
ตราสารทุนทีAไม่อยู ่ 
ในความตอ้งการของ

ตลาด 

 เทคนิคการเปรียบเทียบราคา
ตลาด วธีินี'จะประเมินมูลค่า
โดยใชต้วัคูณร่วมทีAไดม้า

จากขอ้มูลในตลาด
เปรียบเทียบกบัผูล้งทุน 

ประมาณการจะถูกปรับปรุง

ดว้ยผลกระทบของตราสาร
ทุนทีAไม่ไดอ้ยูใ่นความ

ตอ้งการของตลาด 

 ตวัคูณร่วมทีAปรับปรุงแลว้ 
(0.8 ถึง 1.7 สาํหรับ  

30 มิถุนายน 2564 และ 
1.0 ถึง 1.6 สาํหรับ  

31 ธนัวาคม 2563) 

 มูลค่ายุติธรรมทีAประมาณ
การไว้จะเพิAมขึ' น (ลดลง) 

หากตวัคูณร่วมทีAปรับปรุง
แลว้สูงขึ'น (ตํAาลง)  
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ผลขาดทุนด้านเครดติที0ตาดว่าจะเกดิขึ7น 
 

     (หน่วย: ล้านบาท) 
  งบการเงนิรวม 

     ค่าเผื'อผลขาดทุนดา้นเครดิต 
  ลูกหนี7การคา้และลูกหนี7 อื'น  ที'คาดวา่จะเกิดขึ7น 
  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
  2564  2563 2564  2563 
        
ยงัไม่เกินกาํหนดระยะเวลาการรับชาํระหนี7   27,628  24,172 445  318 
   เกิน 1 - 60 วนั   5,865  4,282 26  12 
   เกิน 60 - 120 วนั  688  666 21  17 
   มากกวา่ 120 วนั  2,201  1,842 662  663 
รวม  36,382  30,962 1,154  1,010 
หัก ค่าเผื'อผลขาดทุนดา้นเครดิต        

ที'คาดวา่จะเกิดขึ7น  (1,154)  (1,010)    
สุทธิ  35,228  29,952    

 
 

     (หน่วย: ล้านบาท) 
  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    ค่าเผื'อผลขาดทุนดา้นเครดิต 
  ลูกหนี7การคา้และลูกหนี7 อื'น  ที'คาดวา่จะเกิดขึ7น 
  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
  2564  2563 2564  2563 
        
ยงัไม่เกินกาํหนดระยะเวลาการรับชาํระหนี7   1,881  1,553 -  - 
   เกิน 1 - 60 วนั   314  386 -  - 
   เกิน 60 - 120 วนั  91  124 -  - 
   มากกวา่ 120 วนั  1,010  598 76  77 
รวม  3,296  2,661 76  77 
หัก ค่าเผื'อผลขาดทุนดา้นเครดิต        

ที'คาดวา่จะเกิดขึ7น  (76)  (77)    
สุทธิ  3,220  2,584    

       



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิEนสุดวนัทีG 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

52 

11 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที%ไม่เกี%ยวข้องกนั 
 
 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนักบับุคคลหรือกิจการที'ไม่เกี'ยวขอ้งกนั ณ วนัที' 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 

ดงันี7  
 
11.1 ภาระผูกพนัตามสัญญาที%เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน  
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 

        สัญญาที0ยงัไม่ได้รับรู้        
ที'ดิน อาคารและสิ'งปลูกสร้าง 4,850  3,112  -  - 
เครื'องจกัร อุปกรณ์และอื'นๆ 5,801  2,485  275  275 
รวม 10,651  5,597  275  275 

 
11.2 ภาระผูกพนัอื%นๆ 

 
บริษทัมีสญัญาวา่ดว้ยความร่วมมือทางวิชาการกบัมหาวิทยาลยัแม่โจ ้(“มหาวิทยาลยั”) โดยทางมหาวิทยาลยั  
อนุญาตให้บริษทัใชที้'ดินและสิ'งปลูกสร้างในการสร้างบ่อเลี7 ยงกุง้  และใชเ้ป็นศูนยวิ์จยัและฝึกอบรมแก่         
อาจารยแ์ละนักวิชาการ ซึ' งจะสิ7นสุดวนัที' 31 ธันวาคม 2565 ภายใตเ้งื'อนไขของสัญญาดงักล่าว บริษทัมี 
ภาระผูกพนัที'จะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนให้กบัมหาวิทยาลยัเป็นจาํนวนเงิน 2.2 ลา้นบาทต่อปี และจะตอ้งโอน
กรรมสิทธิX ในสินทรัพยท์ั7งหมดของโครงการให้กบัมหาวิทยาลยัเมื'ออายขุองสัญญาสิ7นสุดลง ทั7งนี7 ราคาตาม
บญัชีของสินทรัพยข์องบริษทัภายใตส้ญัญาดงักล่าว ณ วนัที' 30 มิถุนายน 2564 มีจาํนวนเงินรวม 16 ลา้นบาท  
(31 ธันวาคม 2563: 18 ล้านบาท) 
 

11.3 เลตเตอร์ออฟเครดติ 
 

บริษทัยอ่ยบางแห่งมีภาระผูกพนัภายใตเ้ลตเตอร์ออฟเครดิตที'ออกแลว้เป็นจาํนวนเงินรวม 1,699 ลา้นบาท
(31 ธันวาคม 2563: 2,051 ล้านบาท) 
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11.4 หนังสือคํMาประกนั 
 

(ก) บริษทัและบริษทัยอ่ยบางแห่งมีภาระผกูพนัจากการที'สถาบนัการเงินบางแห่งออกหนงัสือคํ7าประกนับริษทั
และบริษัทย่อยดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการและอื'นๆ เป็นจํานวนเงินรวม 11 ล้านบาท และ  
1,540 ลา้นบาท ตามลาํดบั (31 ธันวาคม 2563: 16  ล้านบาท และ 2,490 ล้านบาท ตามลาํดับ) หนังสือคํ7 า
ประกนัเหล่านี7 ส่วนใหญ่เป็นการคํ7าประกนัค่าภาษี ค่าอากรต่างๆ และการขายสินคา้ 

 
(ข) บริษทัย่อยในต่างประเทศบางแห่งมีภาระผูกพนัจากการออกหนังสือคํ7 าประกนัให้กบัสถาบนัการเงิน                 
ในต่างประเทศที'ให้สินเชื'อแก่ลูกค้าในกลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์ของบริษัทย่อยเหล่านั7 นจํานวน 299 
ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 305 ล้านบาท) 

 
11.5 ผู้ให้การสนับสนุน 
 

บริษทัเป็นผูใ้ห้การสนบัสนุน (Sponsor Undertaking) หุ้นกูอ้นุพนัธ์ที'ออกโดยบริษทัย่อยตามที'เปิดเผยใน 
งบการเงินประจาํปี 
 

12 การคํMาประกนั 
 
ณ วนัที' 30 มิถุนายน 2564 บริษทัยอ่ยในต่างประเทศบางแห่งไดน้าํสินทรัพยต่์างๆไปใชเ้ป็นหลกัประกนัการกูย้ืมเงิน
จากสถาบนัการเงิน ซึ' งประกอบดว้ย ที'ดิน อาคาร และอุปกรณ์ซึ'งมีมูลค่าสุทธิทางบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 12,427 ลา้นบาท 
(31 ธันวาคม 2563: 11,156 ล้านบาท) สินทรัพยห์มุนเวียนและไม่หมุนเวียนซึ' งส่วนใหญ่ประกอบดว้ย สินทรัพยสิ์ทธิ
การเช่า สินคา้คงเหลือ และลูกหนี7 สุทธิเจา้หนี7  ซึ' งมีมูลค่าตามบญัชีจาํนวน 4,497 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 6,339 
ล้านบาท) หุน้สามญัของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศซึ' งมีมูลค่ารวมประมาณ 5,414 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 4,548 
ล้านบาท) 
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13 การเปิดเผยข้อมูลเพิ%มเติม 
 

ในไตรมาส 4 ปี 2563 Chia Tai Investment Co., Ltd. (“CTI”) ไดเ้ปลี'ยนสถานะจากบริษทัย่อยเป็นบริษทัร่วมของ
กลุ่มบริษทัตามที'เปิดเผยในงบการเงินประจาํปี 
 
ทั7งนี7  รายการดงักล่าวมีผลกระทบต่อการเปลี'ยนแปลงของงบกาํไรขาดทุนรวมของกลุ่มบริษทัอย่างมีสาระสําคญั
กลุ่มบริษทัจึงเปิดเผยการเปรียบเทียบขอ้มูลทางการเงินที'ไม่รวม CTI สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ7นสุดวนัที' 
30 มิถุนายน เพิ'มเติมดงัต่อไปนี7  
 

      (หน่วย: ล้านบาท) 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิรวม 
  สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดหกเดือน 
  สิ7นสุดวนัที' 30 มิถุนายน  สิ7นสุดวนัที' 30 มิถุนายน 
  2564  2563  2564  2563 
    (ไม่ไดส้อบทาน)    (ไม่ไดส้อบทาน) 

         
รายไดจ้ากการขาย  129,638  111,993  248,984  222,994 
รายไดอื้'น  2,051  1,446  2,798  3,292 
รวมรายได้  131,689  113,439  251,782  226,286 
ตน้ทุนขาย  108,401  90,908  203,956  180,973 
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่ายและ         
ค่าใชจ่้ายบริหาร  12,297  10,573  23,981  21,365 
ตน้ทุนทางการเงิน  3,971  4,297  8,069  7,771 
ขาดทุน (กาํไร) จากการ         
เปลี'ยนแปลงมูลค่ายติุธรรม         
ของสินทรัพยชี์วภาพ  526  (961)  599  800 
ค่าใชจ่้ายอื'น  10  -  -  264 
รวมค่าใช้จ่าย  125,205  104,817  236,605  211,173 
กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไรจาก         
เงนิลงทุนในบริษัทร่วมและ         
การร่วมค้าและค่าใช้จ่าย         
ภาษีเงนิได้  6,484  8,622  15,177  15,113 

 


