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หมายเหต ุ สารบญั 
  

1 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

2 การเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี 

3 รายการกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 

4 เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและตราสารทุน 

5 อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทนุ 

6 ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 

7 หนีสินระยะยาว 

8 หุ้นกูด้อ้ยสิทธิทีมีลกัษณะคลา้ยทุน 

9 ส่วนงานดาํเนินงานและการจาํแนกรายได ้  

10 กาํไรตอ่หุน้ 

11 เงินปันผลจ่าย 

12 เครืองมือทางการเงิน 

13 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 

14 การคาํประกนั 

15 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาทีรายงาน 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 

 

กรรมการบริหารไดอ้นุมติัใหอ้อกงบการเงินระหวา่งกาลนีเมือวนัที 15 สิงหาคม 2565 

 

1 เกณฑ์การจัดทํางบการเงนิระหว่างกาล 

 

งบการเงินระหว่างกาลนีนาํเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจาํปีและจดัทาํหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบยอ่ (“งบการเงินระหวา่งกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34 เรือง 

การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางการบญัชีทีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ 

กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์เกียวขอ้ง โดยงบการเงินระหวา่งกาล

นีเนน้การใหข้อ้มูลทีเกียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพือไม่ให้ซาํซ้อนกบัขอ้มูลทีไดน้าํเสนอ

ไปแลว้ในงบการเงินประจาํปี ดงันันการอ่านงบการเงินระหว่างกาลนีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของ 

บริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” และของบริษทัและบริษทัย่อย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่ม

บริษทั”) สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564 

 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดม้ีการใชว้ิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบตัิตาม

นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซึงผลทีเกิดขึนจริงอาจแตกต่างจากทีประมาณการไว ้ทงันี นโยบายการบญัชี 

วิธีการคาํนวณและแหล่งขอ้มูลสําคญัทีใชใ้นการประมาณการทีอาจมีความไม่แน่นอนนันไม่แตกต่างจากทีได้

อธิบายไวใ้นงบการเงินสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 

 

2 การเปลยีนแปลงนโยบายการบญัชี 

 

ตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2565 กลุ่มบริษทัเปลียนนโยบายการบญัชี เรืองการวดัมูลคา่อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทนุ

จากวิธีราคาทุน (สุทธิจากค่าเสือมราคาสะสม และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม) เป็นวิธีมูลค่ายตุิธรรมตาม

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 40 เรือง อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน ทงันี เพือให้งบการเงินสะทอ้นมูลค่ายุติธรรม

ของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน และทาํให้นกัลงทุนไดรั้บขอ้มูลทีเกียวขอ้งกบัการตดัสินใจมากยงิขึน 

 

กลุ่มบริษทัประเมินมูลค่ายตุิธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ และไดป้รับปรุง

ยอ้นหลงัสาํหรับขอ้มูลเปรียบเทียบทีนาํเสนอในงวดก่อน ดงันี 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 อสังหา-  สินทรพัย ์  หนีสิน  ส่วนไดเ้สีย   

 ริมทรัพย ์  ภาษีเงินได ้  ภาษีเงินได ้  ทีไม่มี   

 เพือการลงทุน  รอการตดับญัชี  รอการตดับญัชี  อาํนาจควบคุม  กาํไรสะสม 

          
ณ วนัที 1 มกราคม 2564          

- ตามทีรายงาน 1,433  2,948  8,962  70,242  119,893 

ผลกระทบจากการเปลียนแปลง          

นโยบายการบญัชี 3,126  (92)  533  1  2,500 

ณ วนัที 1 มกราคม 2564          

- ปรับปรุงใหม่ 4,559  2,856  9,495  70,243  122,393 

          ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564            

- ตามทีรายงาน 1,956  4,964  8,554  72,070  125,249 

ผลกระทบจากการเปลียนแปลง          

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

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564           

- ปรับปรุงใหม่ 5,082  4,730  8,945  72,071  127,749 

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อสังหาริมทรัพย ์  สินทรัพย ์(หนีสิน)   

 เพอืการลงทุน  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  กาํไรสะสม 

ณ วนัที 1 มกราคม 2564 - ตามทีรายงาน 355  91  54,225 

ผลกระทบจากการเปลียนแปลงนโยบาย      

การบญัชี 1,167  (234)  933 

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

      ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 - ตามทีรายงาน 902  1,472  47,436 

ผลกระทบจากการเปลียนแปลงนโยบาย      

การบญัชี 1,167  (234)  933 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 - ปรับปรุงใหม่ 2,069  1,238  48,369 
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3 รายการกบับุคคลหรือกจิการทเีกยีวข้องกนั 

 

บริษทัทีมีอิทธิพลอยา่งมีนัยสําคญัของบริษทัคือ บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ์ จาํกดั ซึงมีสิทธิออกเสียงทงัทางตรง

และทางออ้มเทา่กบัร้อยละ 46.49 ของสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษทั ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นล่าสุดเมือวนัที 

14 มีนาคม 2565  

 

นอกจากนีความสัมพนัธ์ทีมีกับบริษทัย่อย และบริษทัร่วมทีมีการเปลียนแปลงอย่างมีสาระสําคญัได้เปิดเผยใน 

หมายเหตุขอ้ 4 

 

3.1 รายการทสํีาคัญกบักจิการทเีกยีวข้องกนัสําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 

 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2565  2564  2565  2564 

(ก)       รายได้        

บริษัททีมีอทิธิพลอย่างมีนัยสําคัญ      

ขายสินคา้ 2 - -  - 

รายไดค้า่ตอบแทนการใชร้ะบบงาน 1 1 -  - 

      

บริษัทย่อย      

เงินปันผลรับ - - 14,837  5,452 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน - - 8,478  266 

ขายสินคา้ - - 2,878  2,714 

รายไดด้อกเบีย - - 296  646 

รายไดค้า่เช่า คา่บริการ และอืนๆ - - 85  3 

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร - - -  2 

      

บริษัทร่วม การร่วมค้า      

   และบริษทัทเีกยีวข้องกนั      

ขายสินคา้ 31,526 21,369 761  792 

รายไดค้า่เช่า คา่บริการและอืนๆ 185 99 23  1 

รายไดค้า่ตอบแทนการใชร้ะบบงาน 62 43 -  - 
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   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2565  2564  2565  2564 

(ก)        รายได้ (ต่อ)      

บริษทัร่วม การร่วมค้า      

   และบริษทัทเีกยีวข้องกนั (ต่อ)      

เงินปันผลรับ 60 64 6  87 

รายไดด้อกเบีย 58 5 -  - 

รายไดค้า่ฝึกอบรมและสัมมนา 4 2 -  - 

      

(ข)       ค่าใช้จ่ายและอนืๆ      

บริษัททีมีอทิธิพลอย่างมีนัยสําคัญ      

ซือวตัถุดิบและสินคา้ 6,178 5,015 1,730  1,043 

คา่สิทธิในการใชเ้ครืองหมายการคา้ 2,440 2,137 158  156 

คา่บริการดา้นเทคนิควชิาการ 52 48 -  - 

      

บริษัทย่อย      

ซือวตัถุดิบและสินคา้ - - 731  663 

ดอกเบียจ่าย - - 148  72 

ตน้ทนุสินทรพัยสิ์ทธิการใช ้ - - 88  1 

คา่ตอบแทนการใชร้ะบบงาน - - 87  89 

คา่ฝึกอบรมและสมัมนา - - 9  10 

ตน้ทนุงานก่อสร้างอาคาร      

   สิงปลูกสร้างและอืนๆ - - 6  - 

คา่ใชจ่้ายเกียวกบัสัญญาเช่า      

   และค่าบริการ - - 2  5 

คา่ใชจ่้ายอืนๆ - - 16  27 
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   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2565  2564  2565  2564 

(ข)       ค่าใช้จ่ายและอนืๆ (ต่อ)      

บริษัทร่วม การร่วมค้า      

   และบริษทัทเีกยีวข้องกนั      

ซือวตัถุดิบและสินคา้ 26,678 26,166 681  691 

ตน้ทนุงานก่อสร้างอาคาร      

   สิงปลูกสร้างและอืนๆ 1,303 808 21  5 

คา่ใชจ่้ายเกียวกบัสัญญาเช่า      

   และค่าบริการ 350 363 42  31 

ตน้ทนุสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 290 238 24  42 

คา่ตอบแทนการใชร้ะบบงาน 126 87 -  - 

คา่ฝึกอบรมและสมัมนา 94 118 8  3 

ซืออปุกรณ์และอืนๆ 86 140 10  12 

คา่สิทธิในการใชเ้ครืองหมายการคา้ 76 125 -  - 

ดอกเบียจ่าย 43 16 -  - 

คา่ใชจ่้ายอืนๆ 1,212 882 46  53 

 

3.2   ยอดคงเหลือกบักจิการทีเกยีวข้องกนั ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2565 และ วนัท ี31 ธนัวาคม 2564 มีดงันี 

 

3.2.1 ลกูหนกีารค้าและลูกหนีอืน 

 
   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2565  2564  2565  2564 

บริษทัทีมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญั 3  2  -  - 

บริษทัยอ่ย -  -  574  671 

บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 7,436  7,258  46  61 

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 4,445  5,035  305  1,174 

รวม 11,884  12,295  925  1,906 
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3.2.2 เงนิให้กู้ยมืระยะสันแก่กิจการทีเกยีวข้องกนั  

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ยอดคงคา้ง   

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม   

 2565  2564  ยอดเฉลีย 

บริษทัยอ่ย 10,020  6,876  5,453 

รวม 10,020  6,876  5,453 

 

3.2.3    เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า 

 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2565  2564  2565  2564 

บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 43  65  -  - 

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 883  2,344  -  - 

รวม 926  2,409  -  - 

 

3.2.4 เงนิปันผลค้างรับ 

 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2565  2564  2565  2564 

บริษทัยอ่ย -  -  34  - 

บริษทัร่วม 253  172  -  - 

รวม 253  172  34  - 

  



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มถุินายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3.2.5  เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการทีเกยีวข้องกนั 

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงคา้ง   

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม   

 2565  2564  ยอดเฉลีย 

บริษทัร่วม -  49  8 

หัก ส่วนทีถึงกาํหนดรับชาํระภายในหนึงปี -  (12)  - 

สุทธิ -  37  8 

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ยอดคงคา้ง   

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม   

 2565  2564  ยอดเฉลีย 

บริษทัย่อย 6,678  570  6,986 

รวม 6,678  570  6,986 

 

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565 เงินให้กู ้ยืมดงักล่าวมีอตัราดอกเบียร้อยละ 4.53 ถึง 5.88  ต่อปี (31 ธันวาคม 

2564: ร้อยละ 2.81 ถึง 5.88 ต่อปี) กลุ่มบริษทัและบริษทัคาํนวณยอดเฉลียจากยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืม 

ณ วนัสินเดือนโดยไม่รวมดอกเบียคา้งรับ 

 

3.2.6 เจ้าหนกีารค้าและเจ้าหนีอนื  

 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2565  2564  2565  2564 

บริษทัทีมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญั 1,495  435  173  79 

บริษทัยอ่ย -  -  74  72 

บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 7,836  7,565  5  6 

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 7,743  6,663  59  108 

รวม 17,074  14,663  311  265 



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มถุินายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3.2.7 เงนิกู้ยืมระยะสันจากกจิการทีเกยีวข้องกนั 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิรวม 

 ยอดคงคา้ง   

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม   

 2565  2564  ยอดเฉลีย 

การร่วมคา้ 1,054  837  921 

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 1,012  619  975 

รวม 2,066  1,456  1,896 

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ยอดคงคา้ง   

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม   

 2565  2564  ยอดเฉลีย 

บริษทัยอ่ย 14,400  -  8,833 

รวม 14,400  -  8,833 

 

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565 เงินกูย้มืดงักล่าวมีอตัราดอกเบียร้อยละ 3.63 ถึง 5.31 ต่อปี (31 ธันวาคม 2564: 

ร้อยละ 4.02 ถึง 5.27 ต่อปี) กลุ่มบริษทัและบริษทัคาํนวณยอดเฉลียจากยอดคงคา้งของเงินกูย้มื ณ วนัสิน

เดือนโดยไม่รวมดอกเบียคา้งจ่าย  

 

3.2.8 หนีสินตามสัญญาเช่า 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2565  2564  2565  2564 

บริษทัยอ่ย -  -  111  54 

บริษทัร่วม 563  578  -  - 

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 2,593  2,747  166  200 

รวม 3,156  3,325  277  254 



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มถุินายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3.3 ค่าตอบแทนผู้บริหารทีสําคญั 

 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2565  2564  2565  2564 

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน     

ผลประโยชน์ระยะสัน 761  779 108 121 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน      

ภายใตโ้ครงการผลประโยชน์      

พนกังานทีกาํหนดไว ้ 9  13 2 2 

รวม 770  792 110 123 

      ณ วนัที 30 มิถุนายน      

ประมาณการหนีสินสาํหรับ      

ผลประโยชนพ์นกังาน 496  614 106 96 

รวม 496  614 106 96 

 

3.4     ภาระผูกพนั 

 

ภาระผูกพนัตามสัญญาทีเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 

 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2565  2564  2565  2564 

สัญญาทียงัไม่ได้รับรู้       

ส่วนใหญ่เป็นสัญญาก่อสร้างอาคารและ      

สิงปลูกสร้างและซือเครืองจกัรและอืนๆ 837  905  -  2 

 

  



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มถุินายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและตราสารทุน 

 

รายการเคลือนไหวทีมีสาระสาํคญัสาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2565 

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  

บริษัทย่อย    

เพมิทุน    

C.P. Foods International Limited  -  7,171 

Bellisio Investment, LLC -  4,024 

CPF Investment Limited (“CPFI”) -  523 

CPF Poland S.A. -  123 

    
ซือเงินลงทุน    

Charoen Pokphand Enterprise (Taiwan) Co., Ltd. (“CPE”) -  4,815 

Chun Ta Investment Co., Ltd. (“Chun Ta”) -  1,473 

Ta Chung Investment Co., Ltd. (“Ta Chung”) -  1,222 

    
ขายเงนิลงทุน    

บริษทั ซี.พี. เมอร์แชนไดซิง จาํกดั (“CPM”) -  (3,600) 

    
บริษัทร่วม    

ซือเงินลงทุน    

บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) (“CPALL”) 5,072  - 

Cloud Food System Joint Stock Company 119  - 

    
ขายเงนิลงทุน    

CPALL  (2,592)  (1,486) 

  
ตราสารทุน    

เพมิทุน    

บริษทั ออลล ์นาว แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 209  - 

    
ซือเงินลงทุน    

บริษทั ซี.พ.ี เวนเจอร์ แคปปิตลั จาํกดั 205  205 



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มถุินายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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กลุ่มบริษทัไดแ้สดงเงินลงทุนใน CPALL และบริษทั สยามแม็คโคร จาํกัด (มหาชน) ซึงเป็นบริษทัจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตามวธีิส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม มูลคา่ยตุิธรรมของเงินลงทุนดงักล่าว ณ วนัที 

30 มิถุนายน 2565 มีจาํนวนเงิน 183,461 ลา้นบาท และ 32,762 ลา้นบาท ตามลาํดบั (31 ธันวาคม 2564: 180,181 ล้าน

บาท และ 39,315 ล้านบาท ตามลาํดับ) 

 

ในระหวา่งไตรมาสที 2 ปี 2565 กลุ่มบริษทัไดข้ายเงินลงทุนบางส่วนใน CPALL ซึงมีมูลค่าตามบญัชีในงบการเงิน

รวม จาํนวน 2,592 ลา้นบาท และบริษทัไดข้ายเงินลงทนุทงัหมดใน CPALL ในสัดส่วนร้อยละ 0.28 ซึงมีมูลคา่ในงบ

การเงินเฉพาะกิจการ จาํนวน 1,486 ลา้นบาท ทงันี กลุ่มบริษทัและบริษทัมีกาํไรจากการขายเงินลงทุนเป็นจาํนวนเงิน 

2,276 ลา้นบาท และ 143 ลา้นบาท ตามลาํดบั ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษทัมีสัดส่วนการถือหุ้นใน CPALL 

ร้อยละ 34.03 

 

ในระหวา่งไตรมาสที 2 ปี 2565 บริษทัเพิมทุนใน C.P. Foods International Limited ซึงเป็นบริษทัยอ่ยทีบริษทัถือหุ้น

ทางตรงในสัดส่วนร้อยละ 100.00 จาํนวน 213,600,000 หุ้น เป็นจาํนวนเงิน 7,171 ลา้นบาท โดยชาํระค่าหุน้ดงักล่าว

ดว้ยการหกัลบกลบหนีกบัเงินปันผลรับจาก CPFI 

  

ในระหว่างไตรมาสที 2 ปี 2565 บริษทัทาํสัญญาซือหุ้นสามญัของ CPE เป็นจาํนวน 49,267,115 หุ้น จาํนวนเงิน 135 

ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่าประมาณ 4,815 ลา้นบาท Ta Chung เป็นจาํนวน 10,000,000 หุ้น จาํนวนเงิน 34 ลา้น

เหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่าประมาณ 1,222 ลา้นบาท และ Chun Ta เป็นจาํนวน 5,000,000 หุ้น จาํนวนเงิน 42 ลา้น

เหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่าประมาณ 1,473 ลา้นบาท จาก CPFI โดยชาํระค่าหุ้นดงักล่าวดว้ยการหักลบกลบหนีกับ 

เงินปันผลรับจาก CPFI เป็นจาํนวนเงินรวม 211 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่าประมาณ 7,510 ลา้นบาท ณ วนัที  

30 มิถุนายน 2565 บริษทัมีสัดส่วนการถือหุ้นใน CPE, Ta Chung และ Chun Ta ร้อยละ 18.38 ร้อยละ 100.00 และ 

ร้อยละ 100.00 ตามลาํดบั ทงันี บริษทัจดัประเภทเงินลงทุนใน CPE เป็นบริษทัยอ่ยเนืองจากมีอาํนาจควบคุม 

 

ในระหว่างไตรมาสที 2 ปี 2565 บริษทัไดข้ายเงินลงทุนบางส่วนใน CPM จาํนวน 360,000,000 หุ้น ซึงมีมูลค่าตาม

บัญชีในงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 3,600 ล้านบาท ให้กับบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน)  

(“CPFTH”) โดยการชาํระหนีคา่หุน้จาํนวน 12,078 ลา้นบาท CPFTH ไดห้กัลบกลบหนี โดยทาํสัญญาให ้CPM ชาํระ

คืนเงินกู ้ที CPM มีต่อ CPFTH ให้กับบริษัท รายการดังกล่าวรับรู้เป็นเงินให้กู ้ยืมแก่กิจการทีเกียวขอ้งกันในงบ

การเงินเฉพาะกิจการ ทงันี บริษทัมีกาํไรจากการขายเงินลงทุนสุทธิค่าใช้จ่ายในการขายเป็นจาํนวนเงิน 8,466 ลา้น

บาท ทาํให้บริษทัมีสัดส่วนการถือหุน้ใน CPM ลดลงจากร้อยละ 87.54 เป็นร้อยละ 79.46 ในภายหลงั CPM ออกหุ้น

สามญัเพมิทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วน อยา่งไรก็ตามบริษทัสละสิทธิการซือหุน้เพมิทุนดงักล่าว ทาํให้บริษทัมี

สัดส่วนการถือหุน้ใน CPM ลดลงจากร้อยละ 79.46 เป็นร้อยละ 68.20 ทงันี ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565 สัดส่วนการ

ถือหุน้ใน CPM ของกลุ่มบริษทัไม่มีการเปลียนแปลง 

 



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มถุินายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายละเอียดบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทั ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 เฉพาะทีมีการเปลียนแปลง

ในระหวา่งงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2565 มีดงันี 
 
 

    ประเทศที    

ชือกจิการ  ลกัษณะธุรกิจ  กจิการจัดตัง  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 

      30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

      2565  2564 

บริษัทย่อยทางอ้อมทจีดัตังขนึใหม่       

1)  Advanced Aquaculture Vietnam  ฟาร์มเพาะเลยีงสตัวน์าํ  เวยีดนาม  83.18  - 

Co., Ltd. (1)         

         
บริษัทย่อยทางอ้อมจากการซือหุ้น         

1)  บริษทั ท่าจามเกษตร  เลยีงสตัว ์  ไทย  79.99  - 

อตุสาหกรรม จาํกดั (2)         

         
บริษัทย่อยทีมีการเปลยีนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น       

บริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อม         

1)  C.P. Pokphand Co., Ltd.  กิจการลงทุนในธุรกิจเกษตร  เบอร์มิวดา  76.24  52.25 

  อตุสาหกรรมและอาหาร       

         

บริษัทย่อยทางอ้อม         

1)  C.P. Foods Holdings Limited (3)  กิจการลงทุน  บริติช เวอร์จิน  99.99  100.00 

    ไอส์แลนด ์     

         
บริษัทย่อยทางอ้อมทเีลิกบริษัท       

1)  Westbridge Foods (Haydock)  จดัจาํหน่ายเนือสตัว ์  องักฤษ  -  99.99 

Limited (4)         
 

(1) เป็นบริษทัยอ่ยของ C.P. Vietnam Corporation 
(2) เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ซีพเีอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
(3) เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ซี.พ.ี เมอร์แชนไดซิง จาํกดั 
(4) เป็นบริษทัยอ่ยของ CPF Europe S.A. 
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การซือส่วนได้เสียทีไม่มอํีานาจควบคุม 

 

C.P. Pokphand Co., Ltd. (“CPP”) 

 

ตามทีผูถื้อหุ้นของ CPP ไดม้ีมติอนุมตัิให้นาํหุ้นสามัญของ CPP ออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยฮ่์องกง เมือวนัที 25 มกราคม 2565 CPF Investment Limited (“CPFI”) ซึงเป็นบริษทัยอ่ยทีบริษทัถือหุ้น

ทางตรงในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ไดช้าํระราคาหุ้นสามัญของ CPP ทีถูกยกเลิกจาํนวน 6,079,356,827 หุ้น เป็น

สัดส่วนร้อยละ 25.26 จาํนวนเงิน 6,992 ลา้นดอลลาร์ฮ่องกง หรือเทียบเท่าประมาณ 29,789 ลา้นบาท โดยจ่ายจาก

กระแสเงินสดภายในและกูย้มืจากสถาบนัการเงิน ทาํให้กลุ่มบริษทัมีสัดส่วนความเป็นเจา้ของใน CPP เพมิขึนจาก

ร้อยละ 52.25 เป็นรอ้ยละ 76.24 

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมทีไดรั้บมา 29,129 

สิงตอบแทนทโีอนให ้ 29,789 

การลดลงของส่วนได้เสียทีเป็นของบริษทัใหญ่ (660) 

 

การลดลงของส่วนได้เสียทีเป็นของบริษทัใหญ่ประกอบด้วย  

ส่วนเกินทุนจากการเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย (978) 

ผลขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ (80) 

ผลขาดทุนจากการป้องกนัความเสียงกระแสเงินสด (3) 

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงคา่งบการเงิน 401 

รวม (660) 

  

ทงันี กลุ่มบริษทัไม่มีรายการขายเงินลงทุนในบริษทัย่อยระหวา่งงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2565 

 

5 อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน 

 

ในระหวา่งงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษทัและบริษทัไดมี้การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์

เพอืการลงทุนใหม่โดยผูป้ระเมินราคาอิสระ โดยพิจารณาตามเกณฑ์มูลค่ายุติธรรมดว้ยวิธีเปรียบเทียบขอ้มูลตลาด  

ทาํให้กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้มูลค่าอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนเพิมขึนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการจาํนวน 1,430 ลา้นบาท และ 608 ลา้นบาท ตามลาํดบั  
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การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 

การวดัมูลคา่ยติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนดงักล่าวถูกจดัลาํดบัชนัการวดัมูลคา่ยติุธรรมอยูใ่นระดบัที 3 

จากเกณฑข์อ้มูลทีนาํมาใชใ้นเทคนิคการประเมินมูลคา่ยตุิธรรม  

 

เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลทีไม่สามารถสังเกตได้ทีมีนัยสําคัญทีใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของ

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทนุแสดงในตาราง ดงัต่อไปนี 

 

เทคนิคการประเมินมูลค่า 

 

ข้อมูลทีไม่สามารถสังเกตได้         

 ทีมนีัยสําคญั 

 ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลทีไม่

สามารถสังเกตได้ทมีีนัยสําคญัและ

การวดัมูลค่ายุติธรรม 
     

 วธีิเปรียบเทียบขอ้มูลตลาด   ราคาเสนอขายและราคาซือขายจริง

ของทีดินเปรียบเทียบทีคลา้ยคลึงกนั 

ปรับดว้ยปัจจยัความต่างอืนๆ 

 มูลคา่ยติุธรรมทีประมาณการไวจ้ะ

เพมิขึน (ลดลง) หากราคาต่อพืนที

สูงขึน (ลดลง) 

 

6 ทีดนิ อาคารและอปุกรณ์ 

 

  (หน่วย: ล้านบาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2565   

ซือสินทรัพย ์- ราคาทุน  13,280  161 

สินทรพัยไ์ดม้าจากการซือธุรกิจ -  ราคาตามบญัชีสุทธิ  730  - 

จาํหน่ายสินทรัพย ์- ราคาตามบญัชีสุทธิ  (309)  (86) 

โอนจากอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน - ราคาตามบญัชีสุทธิ  625  - 

โอนไปอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน - ราคาตามบญัชีสุทธิ  (464)  - 

 

ในระหว่างงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษทัและบริษทัไดมี้การประเมินราคาทีดินใหม่โดย 

ผูป้ระเมินราคาอิสระ โดยพิจารณาตามเกณฑ์มูลค่ายตุิธรรมดว้ยวิธีเปรียบเทียบขอ้มูลตลาด ทาํให้กลุ่มบริษทัและ

บริษัทรับรู้มูลค่าทีดินเพิมขึนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 14,162 ล้านบาท และ  

2,793 ล้านบาท ตามลาํดับ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565 มูลค่าทีดินของกลุ่มบริษัทและบริษัท มีจาํนวนเงินรวม  

70,228 ล้านบาท และ 12,014 ล้านบาท ตามลาํดับ (31 ธันวาคม 2564: 53,820 ล้านบาท และ 9,221 ล้านบาท 

ตามลาํดับ) 
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การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 

การวดัมูลค่ายุติธรรมของทีดินดังกล่าวถูกจัดลาํดับชันการวดัมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที 3 จากเกณฑ์ข้อมูลที

นาํมาใชใ้นเทคนิคการประเมินมูลคา่ยติุธรรม  

 

เทคนิคการประเมินมูลค่าและขอ้มูลทีไม่สามารถสังเกตไดท้ีมีนัยสาํคญัทีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของทีดินแสดง

ในตาราง ดงัต่อไปนี 

 

เทคนิคการประเมินมูลค่า 

 

ข้อมูลทีไม่สามารถสังเกตได้         

 ทีมนีัยสําคญั 

 ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลทีไม่

สามารถสังเกตได้ทมีีนัยสําคญัและ

การวดัมูลค่ายุติธรรม 
     

 วธีิเปรียบเทียบขอ้มูลตลาด   ราคาเสนอขายและราคาซือขายจริง

ของทีดินเปรียบเทียบทีคลา้ยคลึงกนั 

ปรับดว้ยปัจจยัความต่างอืนๆ 

 มูลคา่ยติุธรรมทีประมาณการไวจ้ะ

เพมิขึน (ลดลง) หากราคาต่อพืนที

สูงขึน (ลดลง) 
   

7 หนสิีนระยะยาว 

 

หุ้นกู้ 

 

ในระหว่างงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2565 บริษทัย่อยแห่งหนึงไดอ้อกหุ้นกูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิและ 

ไม่มีหลกัประกนั ดงันี  

 

  อตัราดอกเบีย  อายหุุ้นกู ้    (หน่วย: ล้านบาท) 

หุน้กู ้  (ร้อยละต่อปี)  (ปี)  ครบกาํหนดไถ่ถอน  งบการเงินรวม 

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

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

- รวม        10,150 

 

CPFTH ได้นําหุ้นกู ้ดังกล่าวไปขึนทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนีไทยแล้วเมือวันที 5 พฤษภาคม 2565  

ทงันี หุ้นกู ้ของ CPFTH ไดรั้บการทบทวนอนัดับเครดิตไวท้ีระดับ “A+” โดยบริษทั ทริสเรทติง จาํกัด เมือวนัที  

31 มีนาคม 2565  

 

ทงันี หุน้กูด้งักล่าวขา้งตน้ระบุให ้CPFTH จะตอ้งปฏิบตัิตามเงือนไขทรีะบุไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิของหุ้นกู ้
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หุ้นกู้อนุพนัธ์ 

 

ในระหวา่งไตรมาสที 2 ปี 2565 ผูถื้อหุน้กูอ้นุพนัธ์ไดใ้ชสิ้ทธิไถ่ถอนหุน้กูจ้าก C.P. Foods Capital Limited (บริษทัยอ่ย

ทีบริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของหุ้นทีออกและชาํระแลว้) ซึงเป็นผูอ้อกและเสนอขายหุ้นกู ้อนุพนัธ์ 

(Exchangeable Bonds) ตามขอ้กาํหนดสิทธิของหุ้นกูใ้นอตัราร้อยละ 104.08 ของยอดเงินตน้ของหุ้นกูเ้ป็นจาํนวน

เงินรวม 286 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 9,843 ลา้นบาท หุ้นกู้ดังกล่าวถือเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible 

Bonds) ในงบการเงินรวม 

 

8 หุ้นกู้ด้อยสิทธทิีมีลกัษณะคล้ายทุน 

 

เมือวนัที 2 มีนาคม 2565 บริษทัไดใ้ชสิ้ทธิไถ่ถอนหุ้นกูด้อ้ยสิทธิทีมีลกัษณะคลา้ยทุน ชาํระคืนเงินตน้เพียงครังเดียว

เมือเลิกกิจการ หรือเมือผูอ้อกหุ้นกูใ้ชสิ้ทธิไถ่ถอนหุน้กู ้(“หุน้กู”้) (หุน้กูชุ้ดที 1/2560) ก่อนกาํหนดตามเงือนไขทีระบุ

ไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิหุ้นกูเ้ป็นจาํนวนเงิน 15,000 ลา้นบาท และในวนัเดียวกันบริษทัไดอ้อกหุ้นกูเ้ป็นจาํนวนเงิน 

15,000 ลา้นบาท (หุ้นกูชุ้ดที 1/2565) หุ้นกูด้งักล่าวเป็นชนิดระบุชือผูถื้อ ไม่มีประกนั ไม่แปลงสภาพ มีตวัแทนผูถื้อ

หุ้นกู ้โดยบริษทัมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนครบกาํหนดตามเงือนไขทีกาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ อตัราดอกเบียของ

หุ้นกูใ้นปีที 1 ถึงปีที 5 เท่ากบัร้อยละ 4.50 ต่อปี และภายหลงัจากปีที 5 จะมีการปรับอตัราดอกเบียทุกๆ 5 ปี โดย

อา้งอิงจาก (1) อตัราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี  (2) Initial Credit Spread และ (3) อัตราร้อยละตาม

เงือนไขทีกาํหนดไวใ้นหนังสือชีชวน และจะชาํระดอกเบียทุกๆ 6 เดือน ทงันี บริษทัมีสิทธิเลือนการชาํระดอกเบีย

และดอกเบียคา้งชาํระโดยไม่จาํกดัระยะเวลาและจาํนวนครังตามดุลยพินิจของบริษทัแต่เพียงผูเ้ดียว หากบริษทัเลือน

การชาํระดอกเบีย บริษทัจะไม่สามารถกระทาํการดงัต่อไปนี 

 

(ก) ประกาศหรือจ่ายเงินปันผล  

(ข) ชาํระดอกเบียหรือแจกจ่ายทรัพยสิ์นใดๆ แก่ผูถื้อหลกัทรัพยข์องบริษทัทีมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกบัหุ้น

กูห้รือดอ้ยกวา่หุน้กู ้และ  

(ค) ไถ่ถอน ลด ยกเลิก ซือ หรือซือคืนซึงหลกัทรัพยท์ีออกโดยบริษทัทีมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกบัหุ้นกู ้

หรือดอ้ยกวา่หุน้กูโ้ดยมีคา่ตอบแทน  

 

ในไตรมาส 2 ปี 2565 บริษทัได้จ่ายดอกเบียให้กบัผูถื้อหุ้นกูไ้ปแลว้เป็นจาํนวนเงิน 372 ลา้นบาท โดยดอกเบียจ่าย

และค่าใช้จ่ายอืน รวมเป็นจาํนวนเงิน 411 ลา้นบาท ได้นาํไปปรับกาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ัดสรรในงบแสดงฐานะ

การเงิน ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565 

 

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565 มีดอกเบยีคา้งจ่ายสะสมนบัจากวนัทีจ่ายดอกเบียครังล่าสุดเป็นจาํนวนเงิน 224 ลา้นบาท 

 



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มถุินายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 ส่วนงานดาํเนินงานและการจาํแนกรายได้  

 

ข้อมูลตามส่วนงานทีรายงาน 

 

กลุ่มบริษทัเสนอขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานทีสาํคญัดงันี 

 

ส่วนงานที 1 ธุรกิจสัตวบ์ก 

ส่วนงานที 2 ธุรกิจสัตวน์าํ 
 

 

 

รายได้และผลการดําเนินงานจําแนกตามส่วนงานทีรายงานของกลุ่มบริษัทสําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 

30 มิถุนายน มีดงันี 

 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

   งบการเงนิรวม 

     2565  2564 

รายได้จาํแนกตามส่วนงาน        

ส่วนงานธุรกิจสตัวบ์ก 251,376 210,898 

ส่วนงานธุรกิจสตัวน์าํ 43,507 38,086 

รวม 294,883 248,984 

   
ผลการดาํเนินงานจําแนกตามส่วนงาน    

ส่วนงานธุรกิจสตัวบ์ก 17,972 20,928 

ส่วนงานธุรกิจสตัวน์าํ 1,382 1,896 

รวมผลการดาํเนินงานส่วนทีจาํแนกได้ตามส่วนงาน 19,354 22,824 

ผลการดาํเนินงานส่วนทีจาํแนกไม่ได ้ (11,886) (8,720) 

กาํไรสําหรับงวด 7,468 14,104 

 

  



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มถุินายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ข้อมูลเกยีวกบัเขตภมูศิาสตร์ 

 

รายละเอียดขอ้มูลทางการเงินเกียวกบัเขตภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษทั สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน  

มีดงันี 

 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

   งบการเงินรวม 

     2565  2564 

รายได้จากบุคคลภายนอก        

ประเทศไทย  91,977 78,635 

เอเชีย  148,142 128,572 

ยโุรป  37,867 27,805 

อเมริกา  16,018 13,151 

อืนๆ  879 821 

รวม  294,883 248,984 

 

รายละเอียดขอ้มูลทางการเงินเกียวกบัเขตภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษทั ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564  

มีดงันี  

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิรวม 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2565  2564 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ไม่รวมสินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี    

และสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวยีนอืน)    

ประเทศไทย 281,827  263,033 

เอเชีย 272,261  264,798 

ยโุรป 66,568  44,895 

อเมริกา 52,662  51,423 

รวม 673,318  624,149 

 

  



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มถุินายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การจาํแนกรายได้ 
 

รายละเอียดขอ้มูลรายไดที้จาํแนกตามประเภทของผลิตภณัฑห์ลกัสาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน มีดงันี 

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส่วนงานทีรายงาน 

 สัตวน์าํ  สัตวบ์ก  รวม 

 2565  2564  2565  2564  2565  2564 

ประเภทของผลติภัณฑ์หลกั            

อาหารสัตว ์ 23,983 20,919 47,636 40,191 71,619 61,110 

ผลิตภณัฑจ์ากฟาร์มเลียงสัตว ์ 15,879  13,644  146,675  124,164  162,554  137,808 

อาหารแปรรูปและสาํเร็จรูป 3,645  3,524  57,065  46,542  60,710  50,066 

รวม 43,507  38,087  251,376  210,897  294,883  248,984 

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ส่วนงานทีรายงาน 

 สัตวน์าํ 

 2565  2564 

ประเภทของผลติภัณฑ์หลกั    

อาหารสัตว ์ 7,222 6,610 

ผลิตภณัฑจ์ากฟาร์มเลียงสัตว ์ 5,284  5,363 

อาหารแปรรูปและสําเร็จรูป 914  1,336 

รวม 13,420  13,309 

 

  



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มถุินายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือของสัญญา 

 

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีหนีสินทีเกิดจากสัญญาจาํนวน 1,307 ลา้นบาท และ 30 ลา้นบาท 

ตามลาํดับ (31 ธันวาคม 2564: 1,521 ล้านบาท และ 55 ล้านบาท ตามลาํดับ) ซึงเป็นภาระผูกพนัในการโอนสินคา้

ใหก้บัลูกคา้ทีกลุ่มบริษทัและบริษทัไดรั้บชาํระเงินแลว้ 

 

หนีสินทีเกิดจากสัญญาโดยส่วนใหญ่เกิดจากสิงตอบแทนทีไดรั้บล่วงหน้าจากลูกคา้สาํหรับการขายสินคา้ โดยกลุ่ม

บริษัทและบริษัทจะรับรู้หนีสินทีเกิดจากสัญญาดังกล่าวเป็นรายได้เมือส่งมอบการควบคุมสินคา้ให้กับลูกค้า  

ยอดคงเหลือของหนีสินทีเกิดจากสัญญาแสดงรวมในบญัชี “หนีสินหมุนเวียนอืน” ในงบแสดงฐานะการเงินรวม

และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565 

 

10 กาํไรต่อหุ้น 
 

กําไรต่อหุ้นสําหรับแต่ละงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน คาํนวณจากกาํไรสําหรับงวดทีเป็น 

ส่วนของผูถื้อหุ้นสามัญของบริษัทหักดอกเบียจ่ายสะสมสุทธิจากภาษีเงินได้สําหรับงวดของหุ้นกู ้ด้อยสิทธิทีมี

ลกัษณะคลา้ยทุน และจาํนวนหุน้สามญัทีถือโดยบุคคลภายนอกทีมีอยูใ่นระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุด

วนัเดียวกนัตามวธีิถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั โดยแสดงการคาํนวณไดด้งันี 

 

  



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มถุินายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สําหรับแต่ละงวดสามเดอืนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 

 

   (หน่วย: ล้านบาท/ล้านหุ้น) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 2565  2564  2565  2564 

กาํไรสําหรับงวดทเีป็นส่วนของ         

   ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษทั 4,208 4,737 13,943 5,410 

หัก ดอกเบียจ่ายสะสมสุทธิจากภาษีเงินได ้     

          สาํหรับงวดของหุน้กูด้อ้ยสิทธิ     

          ทีมีลกัษณะคลา้ยทุน (135) (150) (135) (150) 

กาํไรทีใช้ในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้น (ขนัพืนฐาน) 4,073 4,587 13,808 5,260 

ดอกเบียของหุน้กูแ้ปลงสภาพสุทธิจาก     

   ภาษีเงินได ้ - 61 - - 

กาํไรทีใช้ในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้น (ปรับลด) 4,073 4,648 13,808 5,260 

     

จาํนวนหุ้นสามญัทีถือโดยบุคคลภายนอก     

   ตามวธีิถัวเฉลยีถ่วงนาํหนกั     

จาํนวนหุน้สามญัทีออก ณ วนัตน้งวด 8,611 8,611 8,611 8,611 

จาํนวนหุน้ทุนซือคืนถือโดยบริษทัยอ่ย (470) (426) - - 

ผลกระทบจากหุน้ทีถือโดยบริษทั (204) (198) (204) (198) 

จาํนวนหุ้นสามญั (ขนัพนืฐาน) ณ วันสินงวด 7,937 7,987 8,407 8,413 

ผลกระทบจากการแปลงหุน้กูแ้ปลงสภาพ - 234 - 234 

จาํนวนหุ้นสามญั (ปรับลด) ณ วนัสินงวด 7,937 8,221 8,407 8,647 

     

กาํไรต่อหุ้น (ขนัพืนฐาน) (บาท) 0.51 0.57 1.64 0.63 

กาํไรต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท) 0.51 0.57 1.64 0.61 

 

  



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มถุินายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สําหรับแต่ละงวดหกเดอืนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 

 

   (หน่วย: ล้านบาท/ล้านหุ้น) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 2565  2564  2565  2564 

กาํไรสําหรับงวดทเีป็นส่วนของ         

   ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษทั 7,050 11,683 20,174 4,298 

หัก ดอกเบียจ่ายสะสมสุทธิจากภาษีเงินได ้     

          สาํหรับงวดของหุน้กูด้อ้ยสิทธิ     

          ทีมีลกัษณะคลา้ยทุน (280) (298) (280) (298) 

กาํไรทีใช้ในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้น (ขนัพืนฐาน) 6,770 11,385 19,894 4,000 

ดอกเบียของหุน้กูแ้ปลงสภาพสุทธิจาก     

   ภาษีเงินได ้ - 120 - - 

กาํไรทีใช้ในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้น (ปรับลด) 6,770 11,505 19,894 4,000 

     

จาํนวนหุ้นสามญัทีถือโดยบุคคลภายนอก     

   ตามวธีิถัวเฉลยีถ่วงนาํหนกั     

จาํนวนหุน้สามญัทีออก ณ วนัตน้งวด 8,611 8,611 8,611 8,611 

จาํนวนหุน้ทุนซือคืนถือโดยบริษทัยอ่ย (470) (426) - - 

ผลกระทบจากหุน้ทีถือโดยบริษทั (204) (198) (204) (198) 

จาํนวนหุ้นสามญั (ขนัพนืฐาน) ณ วันสินงวด 7,937 7,987 8,407 8,413 

ผลกระทบจากการแปลงหุน้กูแ้ปลงสภาพ - 234 - 234 

จาํนวนหุ้นสามญั (ปรับลด) ณ วนัสินงวด 7,937 8,221 8,407 8,647 

     

กาํไรต่อหุ้น (ขนัพืนฐาน) (บาท) 0.85 1.43 2.37 0.48 

กาํไรต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท) 0.85 1.40 2.37 0.46 

 

  



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มถุินายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 เงนิปันผลจ่าย 

 

รายละเอียดเงินปันผลสาํหรับแต่ละงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน มีดงันี 

 

    จาํนวนหุน้    

  อตัรา  ทีมีสิทธิไดรั้บ  จาํนวนเงิน  

วนัทีอนุมติั  หุน้ละ  เงินปันผล  รวม  

จ่ายเงินปันผล  (บาท)  (หุ้น)  (ล้านบาท) ทีมา 
        

2565         

26 เมษายน 2565  0.25  8,406,962,585  2,102  กาํไรส่วนทีหกัผลขาดทนุทางภาษี 

รวม      2,102   
         

2564         

30 เมษายน 2564  0.60  8,413,568,585  5,048  กาํไรส่วนทีหกัผลขาดทนุทางภาษี 

รวม      5,048   

 

12 เครืองมือทางการเงนิ 

 

 มูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรม 

 

 ตารางดงัต่อไปนีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงิน รวมถึง

ลาํดบัชันมูลค่ายุติธรรมสําหรับเครืองมือทางการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูล

มูลคา่ยตุิธรรมสาํหรับสินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินทีวดัมูลคา่ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหากมูลคา่ตาม

บญัชีใกลเ้คียงกบัมูลคา่ยติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 

 



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มถุินายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  (หน่วย: ล้านบาท) 

  งบการเงินรวม 

  มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุตธิรรม 

ณ วันท ี30 มิถุนายน 2565  

เครืองมือทีใช้ในการ

ป้องกนัความเสียง  

เครืองมือทางการเงินที

วดัมูลคา่ดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน  

เครืองมือทางการเงินที

วดัมูลคา่ดว้ยราคาทุน

ตดัจาํหน่าย  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ                 

เงินลงทุนในตราสารทุน                 

-  ตราสารทุนทีอยูใ่นความตอ้งการของตลาด  -  3,393  -  3,393  3,393  -  -  3,393 

-  ตราสารทุนทีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด  -  11,256  -  11,256  -  -  11,256  11,256 

สินทรัพยท์างการเงินอืน                 

-  สินทรัพยอ์นุพนัธ์  3,995  -  -  3,995  -  3,995  -  3,995 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ  3,995  14,649  -  18,644         

                 

หนีสินทางการเงนิ                 

หนีสินระยะยาว                 

-  หุน้กู ้  -  -  204,340  204,340  -  204,584  -  204,584 

-  เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  -  -  162,814  162,814  -  162,578  -  162,578 

หนีสินทางการเงินหมนุเวียนอืน                 

-  หนีสินอนุพนัธ ์  367  -  -  367  -  367  -  367 

รวมหนีสินทางการเงิน  367  -  367,154  367,521         

 

  



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มถุินายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  (หน่วย: ล้านบาท) 

  งบการเงินรวม 

  มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุตธิรรม 

ณ วันท ี31 ธันวาคม 2564  

เครืองมือทีใช้ในการ

ป้องกนัความเสียง  

เครืองมือทางการเงินที

วดัมูลคา่ดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน  

เครืองมือทางการเงินที

วดัมูลคา่ดว้ยราคาทุน

ตดัจาํหน่าย  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ                 

เงินลงทุนในตราสารทุน                 

-  ตราสารทุนทีอยูใ่นความตอ้งการของตลาด  -  3,517  -  3,517  3,517  -  -  3,517 

-  ตราสารทุนทีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด  -  9,517  -  9,517  -  -  9,517  9,517 

สินทรัพยท์างการเงินอืน                 

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

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ  1,146  13,034  -  14,180         

                 

หนีสินทางการเงนิ                 

หนีสินระยะยาว                 

-  หุน้กู ้  -  -  201,790  201,790  -  210,237  -  210,237 

-  หุน้กูแ้ปลงสภาพ  -  -  9,317  9,317  -  9,485  -  9,485 

-  เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  -  -  129,198  129,198  -  129,095  -  129,095 

หนีสินทางการเงินอืน                 

-  หนีสินอนุพนัธ ์  399  -  -  399  -  399  -  399 

รวมหนีสินทางการเงิน  399  -  340,305  340,704         

 

  



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มถุินายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  (หน่วย: ล้านบาท) 

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุตธิรรม 

ณ วันท ี30 มิถุนายน 2565  

เครืองมือทีใชใ้นการ

ป้องกนัความเสียง  

เครืองมือทางการเงินที

วดัมูลคา่ดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอืน  

เครืองมือทางการเงิน

ทีวดัมูลคา่ดว้ยราคา

ทุนตดัจาํหน่าย  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ                 

เงินลงทุนในตราสารทุน                 

- ตราสารทุนทีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด  -  949  -  949  -  -  949  949 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน                 

- สินทรัพยอ์นุพนัธ ์  387  -  -  387  -  387  -  387 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ  387  949  -  1,336         

                 

หนีสินทางการเงนิ                 

หนีสินระยะยาว                 

- หุน้กู ้  -  -  115,140  115,140  -  115,623  -  115,623 

- เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  -  -  3,367  3,367  -  3,350  -  3,350 

หนีสินทางการเงินหมนุเวยีนอืน                 

- หนีสินอนุพนัธ ์  142  -  -  142  -  142  -  142 

รวมหนีสินทางการเงนิ  142  -  118,507  118,649         

 

  



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มถุินายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  (หน่วย: ล้านบาท) 

  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุตธิรรม 

ณ วันท ี31 ธันวาคม 2564  

เครืองมือทีใช้ในการ

ป้องกนัความเสียง  

เครืองมือทางการเงินที

วดัมูลคา่ดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน  

เครืองมือทางการเงินที

วดัมูลคา่ดว้ยราคาทุน

ตดัจาํหน่าย  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ                 

เงินลงทุนในตราสารทุน                 

- ตราสารทุนทีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด  -  761  -  761  -  -  761  761 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน                 

- สินทรัพยอ์นุพนัธ ์  144  -  -  144  -  144  -  144 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ  144  761  -  905         

                 

หนีสินทางการเงนิ                 

หนีสินระยะยาว                 

- หุน้กู ้  -  -  122,740  122,740  -  128,553  -  128,553 

- เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  -  -  3,151  3,151  -  3,200  -  3,200 

หนีสินทางการเงินหมนุเวยีนอืน                 

- หนีสินอนุพนัธ ์  64  -  -  64  -  64  -  64 

รวมหนีสินทางการเงนิ  64  -  125,891  125,955         

 

ไมม่ีการเปลียนแปลงเทคนิคการประเมินมูลคา่ของเครืองมือทางการเงินทีวดัมูลคา่ดว้ยมูลคา่ยติุธรรมในงบแสดงฐานะการเงินทีมีนยัสาํคญัระหวา่งงวด 



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มถุินายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ผลขาดทุนด้านเครดติทีคาดว่าจะเกดิขึน 
 

     (หน่วย: ล้านบาท) 

  งบการเงนิรวม 

    คา่เผอืผลขาดทุนดา้นเครดิต 

  ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน  ทีคาดวา่จะเกิดขึน 

  3  มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

  2565  2564  2565  2564 

        
ยงัไม่เกินกาํหนดระยะเวลาการรับชาํระหนี  33,703  28,732 426  165 

   เกิน 1 - 60 วนั   6,100  6,143 42  22 

   เกิน 60 - 120 วนั  1,132  1,485 16  240 

   มากกวา่ 120 วนั  2,776  3,213 603  675 

รวม  43,711  39,573 1,087  1,102 

หัก คา่เผอืผลขาดทุนดา้นเครดิต        

ทีคาดวา่จะเกิดขึน  (1,087)  (1,102)    

สุทธ ิ  42,624  38,471    

 

     (หน่วย: ล้านบาท) 

  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

    คา่เผอืผลขาดทุนดา้นเครดิต 

  ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน  ทีคาดวา่จะเกิดขึน 

  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

  2565  2564  2565  2564 

        
ยงัไม่เกินกาํหนดระยะเวลาการรับชาํระหนี  2,199  1,774 1  - 

   เกิน 1 - 60 วนั   55  403 -  - 

   เกิน 60 - 120 วนั  21  432 -  - 

   มากกวา่ 120 วนั  41  835 1  19 

รวม  2,316  3,444 2  19 

หัก คา่เผอืผลขาดทุนดา้นเครดิต        

ทีคาดวา่จะเกิดขึน  (2)  (19)    

สุทธ ิ  2,314  3,425    

 
 



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
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13 ภาระผูกพนักบับคุคลหรือกจิการทีไม่เกยีวข้องกัน 

 

13.1 ภาระผูกพนัตามสัญญาทีเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน  

 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2565  2564  2565  2564 

สัญญาทียงัไม่ได้รับรู้        

ทีดิน อาคารและสิงปลูกสร้าง 3,614  3,541  2  - 

เครืองจกัร อุปกรณ์และอืนๆ 5,785  5,293  112  170 

รวม 9,399  8,834  114  170 

 

13.2 ภาระผูกพนัอืนๆ 

 

(ก) บริษทัมีสัญญาวา่ดว้ยความร่วมมือทางวชิาการกบัมหาวิทยาลยัแม่โจ ้(“มหาวิทยาลยั”) โดยทางมหาวทิยาลยั  

อนุญาตให้บริษทัใช้ทีดินและสิงปลูกสร้างในการสร้างบ่อเลียงกุ ้ง และใช้เป็นศูนยวิ์จยัและฝึกอบรมแก่         

อาจารยแ์ละนักวิชาการ ซึงจะสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2565 ภายใต้เงือนไขของสัญญาดงักล่าว บริษทัมี 

ภาระผกูพนัทีจะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนให้กบัมหาวิทยาลยัเป็นจาํนวนเงิน 2.2 ลา้นบาทต่อปี และจะตอ้งโอน

กรรมสิทธิในสินทรัพยท์งัหมดของโครงการให้กบัมหาวิทยาลยัเมืออายขุองสัญญาสินสุดลง ทงันีราคาตาม

บญัชีของสินทรัพยข์องบริษทัภายใตส้ัญญาดงักล่าว ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565 มีจาํนวนเงินรวม 14 ลา้น

บาท (31 ธันวาคม 2564: 15 ล้านบาท) 

 

(ข) บริษทัและบริษทัยอ่ยบางแห่งมีภาระผกูพนัจากการทีสถาบนัการเงินบางแห่งออกหนงัสือคาํประกนับริษทั

และบริษทัย่อยดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการและอืนๆ เป็นจาํนวนเงินรวม 12 ลา้นบาท และ 227 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั (31 ธันวาคม 2564: 11 ล้านบาท และ 874 ล้านบาท ตามลาํดับ) หนงัสือคาํประกนัเหล่านีส่วน

ใหญ่เป็นการคาํประกนัการขายสินคา้ คา่ภาษี และคา่อากรต่างๆ 

 

13.3 เลตเตอร์ออฟเครดติ 

 

บริษทัย่อยบางแห่งมีภาระผูกพนัภายใตเ้ลตเตอร์ออฟเครดิตทีออกแลว้เป็นจาํนวนเงินรวม 1,360 ลา้นบาท  

(31 ธันวาคม 2564: 2,658 ล้านบาท) 



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
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13.4 หนีสินทีอาจเกดิขนึ 

 

บริษัทย่อยในต่างประเทศบางแห่งมีภาระผูกพันจากการออกหนังสือคาํประกันให้กับสถาบันการเงิน 

ในต่างประเทศทีให้สินเชือแก่ลูกคา้ในกลุ่มธุรกิจอาหารสัตวข์องบริษทัย่อยเหล่านันจาํนวน 176  ลา้นบาท  

(31 ธันวาคม 2564: 253 ล้านบาท) 

 

14 การคาํประกนั 

 

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565 บริษทัย่อยในต่างประเทศบางแห่งไดน้าํสินทรัพยต์่างๆไปใช้เป็นหลกัประกนัการกูยื้มเงิน

จากสถาบนัการเงิน ซึงประกอบดว้ย ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ซึงมีมูลค่าสุทธิทางบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 21,802 ลา้นบาท         

(31 ธันวาคม 2564: 13,731 ล้านบาท) สินทรัพยห์มุนเวียนและไม่หมุนเวียนซึงส่วนใหญ่ประกอบดว้ย เงินลงทุน

หมุนเวียน สินทรัพยสิ์ทธิการเช่า สินคา้คงเหลือ และลูกหนีสุทธิเจา้หนี ซึงมีมูลค่าตามบญัชีจาํนวน 9,457 ลา้นบาท 

(31 ธันวาคม 2564: 7,252 ล้านบาท) หุน้สามญัของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศซึงมีมูลค่ารวมประมาณ 1,608 ลา้นบาท 

(31 ธันวาคม 2564: 1,102 ล้านบาท) 

 

15 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 

 เมือวนัที 10 สิงหาคม 2565 บริษทัไดอ้อกหุ้นกู ้ครังที 1/2565 ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั ระบุชือผูถื้อ 

และมีผู ้แทนผู้ถือหุ้นกู ้  เ ป็นจํานวนเงินรวม 11,875 ล้านบาท อายุหุ้นกู ้  4 - 8 ปี  โดยมีอัตราดอกเบียคงที 

ร้อยละ 3.15 - 4.00 ต่อปี  

 

 หุ้นกู้ดงักล่าวไดรั้บการจัดอนัดบัเครดิตไวท้ีระดับ “A+” โดยบริษทั ทริสเรทติง จาํกัด เมือวนัที 31 มีนาคม 2565 

ทงันี บริษทัไดน้าํหุน้กูด้งักล่าวไปขึนทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหนีไทยแลว้  


