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หมายเหต ุ สารบญั  
  

1 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

2 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

3 การซือบริษทัยอ่ย 

4 รายการกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 

5 เงินลงทนุในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

6 ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 

7 หนีสินระยะยาว 

8 หุ้นทุนซือคืน 

9 ส่วนงานดาํเนินงานและการจาํแนกรายได ้  

10 ขาดทุน (กาํไร) จากการเปลียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ 

11 กาํไรตอ่หุน้ 

12 เงินปันผลจ่าย 

13 เครืองมือทางการเงิน 

14 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 

15 การคาํประกนั 

16 เรืองอืน 

17 การเปิดเผยขอ้มูลเพมิเติม 

18 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาทีรายงาน 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 

 

กรรมการบริหารไดอ้นุมติัใหอ้อกงบการเงินระหวา่งกาลนีเมือวนัที 12 พฤศจิกายน 2564 

 

1 เกณฑ์การจัดทํางบการเงนิระหว่างกาล 

 

งบการเงินระหว่างกาลนีนาํเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจาํปีและจดัทาํหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบยอ่ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34 เรือง 

การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางการบญัชีทีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ 

กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์เกียวขอ้ง โดยงบการเงินระหวา่งกาล

นีเนน้การใหข้อ้มูลทีเกียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพอืไม่ให้ซาํซ้อนกบัขอ้มูลทีไดน้าํเสนอ

ไปแลว้ในงบการเงินประจาํปี ดงันันการอ่านงบการเงินระหวา่งกาลนีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของ 

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

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 

 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดม้ีการใชว้ิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบตัิตาม

นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซึงผลทีเกิดขึนจริงอาจแตกต่างจากทีประมาณการไว ้ทงันี นโยบายการบญัชี 

วิธีการคาํนวณและแหล่งขอ้มูลสําคญัทีใชใ้นการประมาณการทีอาจมีความไม่แน่นอนนันไม่แตกต่างจากทีได้

อธิบายไวใ้นงบการเงินสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563  

 

2 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ทาํใหป้ระเทศไทยและหลายประเทศไดป้ระกาศ

มาตรการต่างๆ เพือป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เช่น การห้ามเดินทางเข้าประเทศ การลดและจาํกัดการ

เคลือนยา้ยเดินทาง การปิดสถานทีเสียง กาํหนดเงือนไขและเงือนเวลาสาํหรับกิจการบางประเภท การใหม้ีระยะห่าง

ทางสังคม เป็นตน้ ซึงส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานและการคา้ระหวา่งประเทศทวัโลก อีกทงัภาคอตุสาหกรรมได้

ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานอนัมาเนืองจากพบการติดเชือในโรงงานและกิจกรรมการผลิตหยุดชะงกัจนส่งผล

ทาํให้ไม่สามารถผลิตไดเ้ต็มกาํลงัการผลิต รวมทงัเกิดอุปสรรคดา้นระบบการขนส่งทงัภายในประเทศและระหว่าง

ประเทศ ตลอดจนการกระจายสินคา้ไปสู่ช่องทางการขายต่างๆ 
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ปัจจยัทงัหมดทีกล่าวมาขา้งตน้ส่งผลกระทบต่อตน้ทุนการผลิตตงัแต่ตน้นาํจนถึงปลายนาํ จากราคานาํเขา้วตัถุดิบ

อาหารสัตวท์ีปรับเพิมขึนเป็นเหตุทาํให้ตน้ทุนการเลียงสัตวสู์งขึน รวมทงักลุ่มบริษทัไดด้าํเนินการตามมาตรการ

ป้องกนัควบคุมการระบาดของโรค (Bubble and Seal) ทาํใหต้น้ทุนผลิตอาหารแปรรูปสูงขึนดว้ย ทงันี ผูบ้ริหารไดม้ี

การติดตามสถานการณ์ดงักล่าวอยา่งใกลชิ้ดและใหค้วามร่วมมือกบัภาครัฐเพือให้อาหารเพียงพอต่อการบริโภคของ

ประชาชน พร้อมทงัสร้างความมนัใจว่าพนกังานของกลุ่มบริษทัปลอดภยั และพยายามอยา่งเต็มทีในการควบคุมให้

มีผลกระทบต่อธุรกิจให้นอ้ยทีสุดเทา่ทีจะเป็นไปได ้

 

3 การซือบริษทัย่อย 

 

การซือหุ้นใน C.P. Aquaculture (India) Private Limited (“CPA”) 

 

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

จากบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั (“CPG”) ซึงเป็นบริษทัทีมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัของบริษทั และ C.T. 

Progressive (Investment) Limited (“C.T. Progressive”) ซึงเป็นบริษทัทีเกียวขอ้งกนักบับริษทั คิดเป็นสัดส่วนรวม

ร้อยละ 43.30 ของหุน้ทีออกและชาํระแลว้ของ CPA ในราคารวมทงัสิน 1,469 ลา้นบาท  

 

CPA เป็นบริษัททีจดทะเบียนจัดตงัในประเทศอินเดีย โดยประกอบธุรกิจหลักคือ ผลิตและจาํหน่ายอาหารกุ ้ง 

ฟาร์มเพาะฟักลูกกุง้ และจาํหน่ายกุง้แปรรูปขนัตน้ 

 

กลุ่มบริษทัไดม้าซึงอาํนาจควบคุมใน CPA  เมือวนัที 2 เมษายน 2564 (“วนัทีซือ”) จากการทีบริษทัไดช้ําระะค่าหุ้น

ใหแ้ก่ CPG เป็นจาํนวนเงิน 1,041 ลา้นบาท และไดรั้บโอนหุ้นสามญัคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.80 เมือรวมกบัสัดส่วน

เดิมทีถือหุ้นในอตัราร้อยละ 31.70 ทาํให้บริษทัถือหุ้นในอตัราร้อยละ 62.50 ของหุ้นทีออกและชาํระแลว้ของ CPA  

และเมือวนัที 24 มิถุนายน 2564 CPF India ไดช้าํระค่าหุ้นให้แก่ C.T. Progressive เป็นจาํนวนเงิน 428 ลา้นบาท โดย

ไดรั้บโอนหุ้นสามญัคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ12.50 ทาํให้กลุ่มบริษทัถือหุ้นใน CPA ในอตัราร้อยละ 75.00 ของหุ้นที

ออกและชาํระแลว้ของ CPA 

 

กลุ่มบริษทัไดรั้บรู้รายการซือธุรกิจให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 3 เรือง การรวมธุรกิจ 

ขอ้มูลของสิงตอบแทนทงัหมดทีโอนให้และมูลค่าทีรับรู้ ณ วนัทีซือสาํหรับสินทรัพยที์ไดม้าและหนีสินทีรับมาแต่

ละประเภททีสาํคญั มีดงันี 
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   (หน่วย: ล้านบาท) 

   มูลค่ายตุิธรรม 

สิงตอบแทนในการซือ - เงินสด   1,469 

หัก  สินทรัพยสุ์ทธิทีไดม้าตามสัดส่วนของการลงทนุเพิม   (1,191) 

ค่าความนิยมจากการซือธุรกจิ   278 

 

สินทรัพย์ทีได้มาและหนีสินทีรับมา  

 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 

 

115 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน  79 

สินคา้คงเหลือ 568 

สินทรพัยห์มุนเวียนอืน 137 

ทีดิน อาคารและอปุกรณ์   3,763 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอืน  55 

เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน   (510) 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน  (253) 

หนีสินหมุนเวียนอืน  (69) 

หนีสินระยะยาว  (441) 

หนีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี  (351) 

ประมาณการหนีสินและอืนๆ  (70) 

สินทรัพย์สุทธ ิ  3,023 

หัก ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม   (756) 

รวมสินทรัพย์สุทธทิีได้มา  2,267 

หัก ส่วนไดเ้สียใน CPA ทีมีอยูเ่ดิม   (1,076) 

สินทรัพย์สุทธทิไีด้มาตามสัดส่วนของการลงทุนเพมิ   1,191 
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ณ วนัทีซือ กลุ่มบริษทัตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมของส่วนไดเ้สียใน CPA ทีมีอยูก่่อนการซือธุรกิจ และมีผลให้เกิดกาํไร

จากการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรม ซึงไดรั้บรู้ในบญัชี “กาํไรจากการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน

บริษทัร่วม” ในงบกาํไรขาดทุนรวมสาํหรับงวดสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2564 โดยมีรายละเอยีดดงันี 

 

(หน่วย: ล้านบาท) 

  

มูลคา่ยตุิธรรมของส่วนไดเ้สียใน CPA ทีมีอยูเ่ดิม 1,076 

หัก  มูลคา่ตามบญัชีของเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียใน CPA ของกลุ่มบริษทั ณ วนัทีซือ (589) 

กาํไรจากการเปลยีนแปลงมูลค่ายตุิธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 487 

 

ณ วนัที 30 กันยายน 2564 กลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินสรุปมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิทีซือตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 3 ทงันี กลุ่มบริษทัไดป้ระมาณมูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพยท์ีไดม้าทีระบุได้

และหนีสินทีรับมาจากการซือธุรกิจครังนีเพือใชใ้นการบนัทึกบญัชี หากกลุ่มบริษทัไดรั้บขอ้มูลใหม่เพิมเติมภายใน

หนึงปีนบัจากวนัทีมีการซือธุรกิจเกียวกบัขอ้เท็จจริงและขอ้มูลทีสะทอ้นเหตุการณ์แวดลอ้มทีมีอยู ่ณ วนัทีซือธุรกิจ 

กลุ่มบริษทัจะทาํการปรับปรุงมูลคา่ยุติธรรมดงักล่าว หรือรับรู้สินทรัพยห์รือหนีสินซึงมีอยูแ่ลว้ ณ วนัทีซือธุรกิจเป็น

การเพมิเติม กรณีดงักล่าวการบนัทึกบญัชีเกียวกบัการซือธุรกิจจะถูกปรับปรุงใหม่ 

 

เงินสดจ่ายสุทธิจากการซือบริษทัยอ่ยในงบกระแสเงินสดสาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2564 

 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

   มูลค่ายตุิธรรม 

สิงตอบแทนในการซือ - เงินสด   1,469 

หัก  เงินสดสุทธิทีไดม้าจากการซือบริษทัยอ่ย   (115) 

สุทธ ิ   1,354 

 

ผลดาํเนินงานของ CPA ตงัแต่วนัที 2 เมษายน 2564 ถึงวนัที 30 กันยายน 2564 ซึงรวมอยู่ในงบกาํไรขาดทุนรวม

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2564 มีรายละเอียดทีสาํคญั ดงันี 

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด 

 วนัที 30 กนัยายน 2564 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 1,956 

ขาดทุนสาํหรบังวดส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ (150) 



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กันยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ฝ่ายบริหารคาดว่าหากกลุ่มบริษทัไดมี้การซือ CPA ตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2564 จะมีรายไดจ้ากการขายสินคา้และ

กาํไรในงบการเงินรวมสาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2564 ดงันี 

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

   สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด 

   30 กนัยายน 2564 

    
รายไดจ้ากการขายสินคา้   375,395 

กาํไรสาํหรับงวดส่วนทเีป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่   6,268 

    

4 รายการกับบุคคลหรือกจิการทเีกยีวข้องกนั 

 

บริษทัทีมีอิทธิพลอยา่งมีนัยสําคญัของบริษทัคือ บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ์ จาํกดั ซึงมีสิทธิออกเสียงทงัทางตรง

และทางออ้มเทา่กบัร้อยละ 46.49 ของสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษทั ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นล่าสุดเมือวนัที 

31 สิงหาคม 2564 

 

นโยบายการกาํหนดราคาไม่มีการเปลียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัในระหวา่งงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2564 

 

4.1 รายการทสํีาคัญกบักจิการทเีกยีวข้องกนัสําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 

 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

(ก)       รายได้        

บริษัททีมีอทิธิพลอย่างมีนัยสําคัญ      

รายไดค้า่ตอบแทนการใชร้ะบบงาน 1 1 -  - 

      
บริษัทย่อย      

เงินปันผลรับ - - 5,452  5,260 

ขายสินคา้ - - 4,343  3,378 

รายไดด้อกเบีย - - 783  1,298 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน - - 266  804 

รายไดค้า่เช่า คา่บริการ และอืนๆ - - 4  4 

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร - - 3  - 



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กันยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

(ก)        รายได้ (ต่อ)      

บริษทัร่วม การร่วมค้า      

   และบริษทัทเีกยีวข้องกนั      

ขายสินคา้ 33,151 57,964 1,200  1,551 

รายไดค้า่เช่า คา่บริการและอืนๆ 291 194 3  3 

รายไดค้า่ตอบแทนการใชร้ะบบงาน 65 47 -  - 

เงินปันผลรับ 64 78 87  121 

รายไดด้อกเบีย 24 8 -  - 

รายไดค้า่ฝึกอบรมและสัมมนา 5 4 -  - 

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 4 - -  - 

      

(ข)       ค่าใช้จ่ายและอนืๆ      

บริษัททีมีอทิธิพลอย่างมีนัยสําคัญ      

ซือวตัถุดิบและสินคา้ 8,111 7,284 1,823  1,705 

คา่สิทธิในการใชเ้ครืองหมายการคา้ 3,205 2,993 242  234 

คา่บริการดา้นเทคนิควชิาการ 74 34 -  - 

      

บริษัทย่อย      

ซือวตัถุดิบและสินคา้ - - 1,372  1,426 

คา่ตอบแทนการใชร้ะบบงาน - - 133  110 

ดอกเบียจ่าย - - 72  196 

ตน้ทนุสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 54  - 

คา่ฝึกอบรมและสมัมนา - - 13  10 

คา่เช่าและค่าบริการ - - 2  6 

คา่ใชจ่้ายอืนๆ - - 41  33 

      

      

      

      



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กันยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

(ข)       ค่าใช้จ่ายและอนืๆ (ต่อ)      

บริษัทร่วม การร่วมค้า      

   และบริษทัทเีกยีวข้องกนั      

ซือวตัถุดิบและสินคา้ 36,504 58,391 879  429 

ตน้ทนุงานก่อสร้างอาคาร       

   สิงปลูกสร้างและอืนๆ 1,206 1,894 16  68 

คา่เช่าและค่าบริการ 627 906 51  87 

ตน้ทนุสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 451 539 53  142 

คา่สิทธิในการใชเ้ครืองหมายการคา้ 187 46 -  - 

ซืออปุกรณ์และอืนๆ 186 124 24  15 

คา่ตอบแทนการใชร้ะบบงาน 143 119 -  - 

คา่ฝึกอบรมและสมัมนา 133 492 5  9 

ดอกเบียจ่าย 29 11 -  - 

ซือเครืองหมายการคา้ - 349 -  - 

คา่ใชจ่้ายอืนๆ 1,524 1,297 84  89 

 

4.2 ยอดคงเหลือกบักิจการทีเกยีวข้องกนั ณ วนัที 30 กนัยายน 2564 และ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 มีดงันี 

 

4.2.1 ลกูหนกีารค้าและลูกหนีอืน 

 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

บริษทัทีมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญั 4  1  -  - 

บริษทัยอ่ย -  -  699  523 

บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 4,878  4,680  35  37 

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 4,521  3,772  1,140  593 

รวม 9,403  8,453  1,874  1,153 



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กันยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4.2.2 เงนิให้กู้ยมืระยะสันแก่กิจการทีเกยีวข้องกนั  

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ยอดคงคา้ง   

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม   

 2564  2563  ยอดเฉลีย 

บริษทัยอ่ย 4,575  20,024  16,063 

รวม 4,575  20,024  16,063 

 

4.2.3   เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า 

 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 51  41  -  - 

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 2,351  725  -  - 

รวม 2,402  766  -  - 

 

4.2.4 เงนิปันผลค้างรับ 

 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

บริษทัร่วม 173  3,729  -  - 

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 43  38  -  - 

รวม 216  3,767  -  - 

  



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กันยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

31 

4.2.5  เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการทีเกยีวข้องกนั 

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงคา้ง   

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม   

 2564  2563  ยอดเฉลีย 

บริษทัร่วม 49  49  49 

รวม 49  49  49 

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ยอดคงคา้ง   

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม   

 2564  2563  ยอดเฉลีย 

บริษทัย่อย 570  570  570 

รวม 570  570  570 

 

ณ วนัที 30 กนัยายน 2564 เงินให้กูยื้มดงักล่าวมีอตัราดอกเบียร้อยละ 2.81 ถึง 5.88 ต่อปี (31 ธันวาคม

2563: ร้อยละ 2.81 ถึง 5.88 ต่อปี) กลุ่มบริษทัและบริษทัคาํนวณยอดเฉลียจากยอดคงคา้งของเงินให้กูย้มื 

ณ วนัสินเดือนโดยไม่รวมดอกเบียคา้งรับ 

 

4.2.6 เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน  

 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

บริษทัทีมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสําคญั 360  1,167  90  71 

บริษทัยอ่ย -  -  101  62 

บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 7,048  4,573  6  7 

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 4,536  6,146  64  59 

รวม 11,944  11,886  261  199 



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กันยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4.2.7 เงนิกู้ยมืระยะสันแก่กิจการทเีกยีวข้องกนั 

 

      (หน่วย: ล้านบาท) 

    งบการเงินรวม 

    ยอดคงคา้ง   

      30 กนัยายน  31 ธนัวาคม   

      2564  2563  ยอดเฉลีย 

การร่วมคา้     836  414  760 

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั      487  9  278 

รวม      1,323  423  1,038 

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ยอดคงคา้ง   

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม   

 2564  2563  ยอดเฉลีย 

บริษทัยอ่ย -  13,251  1,753 

รวม -  13,251  1,753 

 

ณ วนัที 30 กนัยายน 2564 เงินกูย้มืดงักล่าวมีอตัราดอกเบียร้อยละ 4.02 ถึง 5.07 ต่อปี (31 ธันวาคม 2563: 

ร้อยละ 3.52 ถงึ 6.50 ต่อปี) กลุ่มบริษทัและบริษทัคาํนวณยอดเฉลียจากยอดคงคา้งของเงินกูย้มื ณ วนัสิน

เดือนโดยไม่รวมดอกเบียคา้งจ่าย 

 

4.2.8 หนสิีนตามสัญญาเช่า 

 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

บริษทัยอ่ย -  -  62  42 

บริษทัร่วม 583  553  -  - 

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 2,759  3,048  215  264 

รวม 3,342  3,601  277  306 



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กันยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4.3 ค่าตอบแทนผู้บริหารทีสําคัญ 

 

คา่ตอบแทนผูบ้ริหารทีสาํคญัประกอบดว้ย 

 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน     

ผลประโยชน์ระยะสัน 1,383  1,149 186 157 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน      

  ภายใตโ้ครงการผลประโยชน์      

  พนกังานทกีาํหนดไว ้ 18  19 3 3 

รวม 1,401  1,168 189 160 

      ณ วนัที 30 กนัยายน      

ประมาณการหนีสินสาํหรับ      

  ผลประโยชน์พนกังาน 564  681 97 94 

รวม 564  681 97 94 

 

4.4     ภาระผูกพนั 

 

กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 ดงันี 

 

ภาระผูกพนัตามสัญญาทีเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 

 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

สัญญาทยีงัไม่ได้รับรู้         

ส่วนใหญ่เป็นสัญญาก่อสร้างอาคารและ         

  สิงปลูกสร้างและซือเครืองจกัรและอืนๆ 1,720  318  2  2 

 

  



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กันยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4.5 สัญญาทสํีาคญั 

 

สัญญาขายทรัพย์สิน 

   

ในระหว่างไตรมาสที 2 ปี 2564 บริษทั ซีพีเอฟ เทรดดิง จาํกัด ซึงเป็นบริษัทย่อยทีบริษทัถือหุ้นทางอ้อมใน

สัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นทีออกและชาํระแลว้ ไดเ้ขา้ทาํสัญญาขายทรัพยสิ์นบางส่วนทีเกียวขอ้งกับการ 

จดัจาํหน่ายสินคา้เนือสัตวแ์ละผลิตภณัฑ์อาหารให้กบัลูกคา้ทวัไป ร้านอาหารขนาดเล็ก และโรงแรมขนาดเล็ก

กบับริษทั เอก-ชัย ดีสทริบิวชัน ซิสเทม จาํกดั ซึงเป็นบริษทัร่วมทางออ้มของกลุ่มบริษทั เป็นจาํนวนเงินรวม

ประมาณ 862 ลา้นบาท 

 

ทงันี ในส่วนของทรัพยสิ์นถาวรและทรัพยสิ์นทีมีตวัตนจะมีการตรวจนับและปรับปรุงราคาโดยคิดมูลค่า ณ 

วนัทีชาํระราคาและโอนกรรมสิทธิทรัพยสิ์นดงักล่าว 

 

ณ วนัที 30 กันยายน 2564 รายการขายทรัพย์สินดังกล่าวยงัไม่เสร็จสิน กลุ่มบริษทัไดจ้ัดประเภททรัพย์สิน

ดงักล่าวเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท์ีถือไวเ้พือขายและหนีสินทีรวมในกลุ่มสินทรัพย์

ทีจะจาํหน่ายทีจดัประเภทเป็นสินทรัพยที์ถือไวเ้พือขายในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

 

5 เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

 

รายการเคลือนไหวทีมีสาระสาํคญัสาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2564 

 

  (หน่วย: ล้านบาท) 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  

   
บริษัทย่อย     

ซือเงินลงทุนใน C.P. Aquaculture (India) Private Limited  -  1,041 

เพิมทุนใน Homegrown Shrimp (USA) LLC  -  209 

เพิมทุนใน CPF Poland S.A.  -  121 

ขายเงินลงทุนใน CP Foods Singapore Pte Ltd.  -  (35) 

     

     

     



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กันยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคลือนไหวทีมีสาระสําคญัสาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2564 (ต่อ) 

 

  (หน่วย: ล้านบาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  

     บริษัทร่วม     

ซือเงินลงทุนในบริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน)  2,021  - 

ขายเงินลงทุนในบริษทั ซีพ ีออลล ์จาํกดั )มหาชน(  (2,273)  (2,234) 

 

กลุ่มบริษทัไดแ้สดงเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัร่วมแห่งหนึงคือ บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) ซึงเป็นบริษทั

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวมระหว่างกาล มูลค่ายตุิธรรมของ

เงินลงทนุดงักล่าว ณ วนัที 30 กนัยายน 2564 มีจาํนวนเงิน 191,464 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 178,476 ล้านบาท) 

 

รายละเอียดบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทั ณ วนัที 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 เฉพาะทีมีการเปลียนแปลงใน

ระหวา่งงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2564 มีดงันี 

 

    ประเทศที    

ชือกจิการ  ลกัษณะธุรกิจ  กจิการจัดตงั  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 

      30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

      2564  2563 

บริษัทย่อยทางอ้อมทจีัดตังขนึใหม่         

1) Chia Tai Biopharmaceutical (Fujian)   ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑย์า จีน  35.17  - 

Co., Ltd. (1)         

2) Chia Tai Food Industry (Suqian)   ผลิตและจาํหน่ายอาหาร   จีน  52.25  - 

Co., Ltd. (1)  แปรรูป อาหารสาํเร็จรูป       

  จากเนือสตัวแ์ละอาหาร       

  พร้อมรับประทาน       

3) RBPI Partner East LLC (2)  โรงชาํแหละสุกร  รัสเซีย  75.82  - 

4) RBPI Voronezh LLC (2)  กิจการลงทุน  รัสเซีย  75.82  - 

         

บริษัทย่อยจากการซือหุ้น         

บริษัทย่อยทางอ้อม         

1) บริษทั สวนสมบูรณ์ จาํกดั (3)  ปลูกพืชเพือการเกษตร  ไทย  99.99  - 

         

         



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กันยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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    ประเทศที    

ชือกจิการ  ลกัษณะธุรกิจ  กจิการจัดตงั  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 

      30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

      2564  2563 

บริษัทย่อยจากการซือหุ้น         

บริษัทย่อยทางอ้อม (ต่อ)         

2) Consumer Package Commerce   ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่าย  เกาหลีใต ้  99.99  - 

Co., Ltd. (4)  สินคา้ประเภทอาหาร       

  แปรรูปจากเนือสัตว ์และ       

  อาหารสาํเร็จรูป       

3) CPF Culinar Sp. z o.o. (5)  ผลิตอาหารทะเล  โปแลนด ์  66.67  - 

4) Food Port Sp. z o.o. (5)  ผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้อาหาร  โปแลนด ์  66.67  - 

  ทะเล       

         

บริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อม         

1) C.P. Aquaculture (India) Private Limited ผลิตและจาํหน่ายอาหารกุง้  อนิเดีย  75.00  31.70 

  ฟาร์มเพาะฟักลูกกุง้และ       

  จาํหน่ายกุง้แปรรูปขนัตน้       

         

บริษัทย่อยทมีีการเปลยีนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น       

บริษัทย่อยทางอ้อม         

1) CP Foods Singapore Pte Ltd. (4)  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้  สิงคโปร์  99.99  100.00 

  ประเภทอาหารแปรรูปจาก       

  เนือสตัวแ์ละอาหาร       

  สาํเร็จรูป       

2) Sheng Da Foods Co., Ltd. (6)  ธุรกิจไก่ไข่  สาธารณรัฐจีน  14.92  11.93 

    (ไตห้วนั)     

         

บริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อม         

1) C.P. Pokphand Co., Ltd.  กิจการลงทุนในธุรกิจเกษตร  เบอร์มิวดา  52.25  52.24  

  อตุสาหกรรมและอาหาร       

         

         

         

         



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กันยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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    ประเทศที    

ชือกจิการ  ลกัษณะธุรกิจ  กจิการจัดตงั  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 

      30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

      2564  2563 

บริษัทย่อยทางอ้อมทีเปลียนชือบริษัท         

1) Pravdinsk Pig Production Joint Stock  เลยีงสตัว ์  รัสเซีย  75.82  75.82 

Company (7)         

(เดิมชือ Pravdinsk Pig Production         

Closed Joint Stock Company)          

2) Russia Baltic Pork Invest AS (7)  กิจการลงทุน     นอร์เวย ์  75.82  75.82 

(เดิมชือ Russia Baltic Pork Invest ASA)        

         

บริษัทย่อยทางอ้อมทีเลิกบริษัท         

1) Arden International, LLC (8)   ผลิตและจาํหน่ายอาหาร  สหรัฐอเมริกา  -  100.00 

  พร้อมรับประทาน       

2) Charoen Pokphand (USA), Inc. (9)   ธุรกิจไก่เนือครบวงจร  สหรัฐอเมริกา  -  99.97 

     
(1)  เป็นบริษทัยอ่ยของ C.P. Pokphand Co., Ltd. 
(2)  เป็นบริษทัยอ่ยของ Russia Baltic Pork Invest AS 
(3)  เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
(4) เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ซี.พ.ี เมอร์แชนไดซิง จาํกดั 
(5)  เป็นบริษทัยอ่ยของ CPF Poland S.A. 
(6)  เป็นบริษทัยอ่ยของ Charoen Pokphand Enterprise (Taiwan) Co., Ltd. 
(7)  เป็นบริษทัยอ่ยของ CPF Netherlands B.V. 
(8)  เป็นบริษทัยอ่ยของ Bellisio Investment, LLC 
(9)  เป็นบริษทัยอ่ยของ CPF Investment Limited 

 

ทงันี กลุ่มบริษทัไม่มีรายการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในระหวา่งงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2564 

 

  



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กันยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เมือวนัที 30 กันยายน 2564 ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมัติให้ CPF Investment Ltd. (“CPFI”) ซึงเป็น

บริษัทย่อยทีบริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ดาํเนินการนําหุ้นสามญัทงัหมดของ C.P. Pokphand Co., Ltd. 

(“CPP”) ออกจากการเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ตามขนัตอนภายใต้มาตรา 99 ของ 

Companies Act แห่งประเทศเบอร์มิวดา (“โครงการ”) ในการนี CPFI จะตอ้งชาํระราคาหุ้นสามญัของ CPP ทีจะถูก

ยกเลิกจาํนวน 6,079,356,827 หุ้น ทีราคาหุ้นละ 1.15 ดอลล่าร์ฮ่องกง รวมเป็นจาํนวนเงินทังสินประมาณ 6,991 

ลา้นดอลล่าร์ฮ่องกง หรือเทียบเท่าประมาณ 30,176 ลา้นบาท โดยโครงการนีจะเกิดขึนต่อเมือเงือนไขบงัคบัตามทีระบุ

ไวใ้นประกาศของ CPP ไดรั้บการปฏิบติัเสร็จสินครบถว้นหรือไดรั้บการยกเวน้ 

 

6 ทีดนิ อาคารและอปุกรณ์ 

 

  )หน่วย : ล้านบาท( 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน 2564   

ซือสินทรัพย ์- ราคาทุน  16,311  188 

สินทรพัยไ์ดม้าจากการซือธุรกิจ  4,373  - 

จาํหน่ายสินทรัพย ์- ราคาตามบญัชีสุทธิ  (553)  (21) 

โอนไปสินทรัพยท์ีถือไวเ้พอืขาย - ราคาตามบญัชีสุทธิ  (679)  - 

โอนจากอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน - ราคาตามบญัชีสุทธิ  300  - 

 

7 หนสิีนระยะยาว 

 

ในระหวา่งงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2564 บริษทัและบริษทัย่อยแห่งหนึงได้ออกหุ้นกูป้ระเภทไม่ด้อย

สิทธิและไม่มีหลกัประกนั ดงันี  

 

 อตัราดอกเบีย อายหุุ้นกู ้ ครบกาํหนด  (หน่วย: ล้านบาท) 

หุน้กู ้ (ร้อยละต่อปี) (ปี) ไถ่ถอน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

กจิการ บริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จาํกดั (มหาชน)   

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

- 

30,000 

- รวม    30,000 

- 

30,000 

-       

      



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กันยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 อตัราดอกเบีย อายหุุ้นกู ้ ครบกาํหนด  (หน่วย: ล้านบาท) 

หุน้กู ้ (ร้อยละต่อปี) (ปี) ไถ่ถอน งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

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

1/2564 2.50 - 3.70  6 - 12  2570 - 2576 15,000 

- 

- 

- รวม    15,000 

- 

- 

-       
รวมทงัสิน   45,000 

- 

30,000 

-  

บริษทัและ CPFTH ไดน้าํหุ้นกูด้งักล่าวไปขึนทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนีไทยแลว้เมือวนัที 22 มกราคม 

2564 และ 23 กนัยายน 2564 ตามลาํดบั ทงันี หุน้กูข้องบริษทัและ CPFTH ไดรั้บการทบทวนอนัดบัเครดิตไวท้ีระดบั 

“A+” โดยบริษทั ทริสเรทติง จาํกดั เมือวนัที 31 มีนาคม 2564 และเมือวนัที 26 เมษายน 2564 ตามลาํดบั 

 

ทงันี หุ้นกู้ดังกล่าวขา้งตน้ระบุให้บริษทัและ CPFTH จะตอ้งปฏิบติัตามเงือนไขต่างๆ ทีกาํหนดไว ้เช่น ตอ้งรักษา

อตัราส่วนหนีสินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ตลอดระยะเวลาของหุน้กู ้เป็นตน้ 

 

8 หุ้นทุนซือคืน 

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

หุ้นสามัญของบริษทั 6,088 6,088 6,088 6,088 

        

หุ้นสามัญของบริษทัทถืีอโดยบริษทัย่อย        

ณ วนัที 1 มกราคม 2,909  2,909  -  - 

เพมิขึน 1,179  -  -  - 

รวม 4,088  2,909  -  - 

        

รวมทงัสิน 10,176 8,997 6,088 6,088 

 



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กันยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

40 

เมือวนัที 30 กนัยายน 2564 ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัโครงการซือหุ้นคืนเพือบริหารทางการเงิน 

ตามมาตรา 66/1(2) แห่งพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจาํกดัในวงเงินไม่เกิน 10,000 ลา้นบาท โดยหุน้สามญัทีจะซือ

คืนมีจาํนวนไม่เกิน 400 ล้านหุ้น (มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 1 บาท) ซึงคิดเป็นร้อยละ 4.65 ของจาํนวนหุ้นสามัญที

จาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของบริษทั ในการนี บริษทัจะดาํเนินการซือหุ้นคืนโดยวิธีการซือในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย โดยมีกาํหนดระยะเวลาการซือหุ้นคืนตงัแต่วนัที 15 ตุลาคม 2564 ถึงวนัที 14 เมษายน 2565 ทงันี บริษทั

จะจาํหน่ายหุ้นทีซือคืนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยวนัสุดทา้ยของการจาํหน่ายหุ้นทีซือคืนจะตอ้งไม่

เกินกว่าวนัที 14 เมษายน 2568  

 

9 ส่วนงานดาํเนินงานและการจาํแนกรายได้  

 

ข้อมูลตามส่วนงานทีรายงาน 

 

กลุ่มบริษทัเสนอขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานทีสาํคญัดงันี 

ส่วนงานที 1 ธุรกิจสัตวบ์ก 

ส่วนงานที 2 ธุรกิจสัตวน์าํ 
 

 

 

รายได้และผลการดําเนินงานจําแนกตามส่วนงานทีรายงานของกลุ่มบริษัทสําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี

30 กนัยายน มีดงันี 

 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

   งบการเงินรวม 

     2564  2563 

รายได้จาํแนกตามส่วนงาน        

ส่วนงานธุรกิจสตัวบ์ก 316,111 382,536 

ส่วนงานธุรกิจสตัวน์าํ 58,812 57,209 

รวม 374,923 439,745 

   
ผลการดาํเนินงานจาํแนกตามส่วนงาน    

ส่วนงานธุรกิจสตัวบ์ก 17,585 36,710 

ส่วนงานธุรกิจสตัวน์าํ 1,930 4,865 

รวมผลการดาํเนินงานส่วนทีจําแนกได้ตามส่วนงาน 19,515 41,575 

ผลการดาํเนินงานส่วนทีจาํแนกไม่ได ้ (11,254) (13,264) 

กาํไรสําหรับงวด 8,261 28,311 



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กันยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ข้อมูลเกยีวกบัเขตภูมศิาสตร์ 

 

รายละเอียดขอ้มูลทางการเงินเกียวกบัเขตภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษทั สาํหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กันยายน  

มีดงันี 

 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

   งบการเงินรวม 

     2564  2563 

รายได้จากบุคคลภายนอก        

ประเทศไทย  117,781 112,841 

เอเชีย  191,970 270,033 

ยโุรป  43,809 38,142 

อเมริกา  20,271 18,042 

อืนๆ  1,092 687 

รวม  374,923 439,745 

 

รายละเอียดขอ้มูลทางการเงินเกียวกบัเขตภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษทั ณ วนัที 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 

มีดงันี  

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิรวม 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563 

ทีดนิ อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้     

และสินทรัพย์ไม่มตีัวตนอนื (ไม่รวมค่าความนิยม)     

ประเทศไทย 98,273  101,156 

เอเชีย 130,371  109,758 

ยโุรป 22,568  16,892 

อเมริกา 19,823  17,848 

รวม 271,035  245,654 

 

  



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กันยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การจาํแนกรายได้ 

 

รายละเอียดขอ้มูลรายไดที้จาํแนกตามประเภทของผลิตภณัฑห์ลกัสาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน มีดงันี 

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส่วนงานทีรายงาน 

 สัตวน์าํ  สัตวบ์ก  รวม 

 2564  2563  2564  2563  2564  2563 

ประเภทของผลติภัณฑ์หลกั            

อาหารสัตว ์ 32,500  34,036  62,391  132,982  94,891 167,018 

ผลิตภณัฑจ์ากฟาร์มเลียงสัตว ์ 20,807  18,180  181,572  185,006  202,379  203,186 

อาหารแปรรูปและสาํเร็จรูป 5,505  4,993  72,148  64,548  77,653  69,541 

รวม 58,812  57,209  316,111  382,536  374,923  439,745 

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ส่วนงานทีรายงาน 

 สัตวน์าํ 

 2564  2563 

ประเภทของผลติภัณฑ์หลกั    

อาหารสัตว ์ 10,606 9,506 

ผลิตภณัฑจ์ากฟาร์มเลียงสัตว ์ 8,249  8,001 

อาหารแปรรูปและสําเร็จรูป 1,959  1,765 

รวม 20,814  19,272 

 

  



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กันยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือของสัญญา 

 

ณ วนัที 30 กนัยายน 2564 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีหนีสินทีเกิดจากสัญญาจาํนวน 2,523 ลา้นบาท และ 86 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั (31 ธันวาคม 2563: 896 ล้านบาท และ 38 ล้านบาท ตามลาํดับ) ซึงเป็นภาระผูกพนัในการโอนสินคา้

ใหก้บัลูกคา้ทีกลุ่มบริษทัและบริษทัไดรั้บชาํระเงินแลว้ 

 

หนีสินทีเกิดจากสัญญาโดยส่วนใหญ่เกิดจากสิงตอบแทนทีไดรั้บล่วงหน้าจากลูกคา้สาํหรับการขายสินคา้ โดยกลุ่ม

บริษัทและบริษัทจะรับรู้หนีสินทีเกิดจากสัญญาดังกล่าวเป็นรายได้เมือส่งมอบการควบคุมสินคา้ให้กับลูกค้า  

ยอดคงเหลือของหนีสินทีเกิดจากสัญญาแสดงรวมในบญัชี “หนีสินหมุนเวียนอืน” ในงบแสดงฐานะการเงินรวม

และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 30 กนัยายน 2564 

 

10 ขาดทุน (กาํไร) จากการเปลยีนแปลงมูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ 

 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด  สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด 

 วนัที 30 กนัยายน  วนัที 30 กนัยายน 

 2564  2563  2564  2563 

        

ขาดทุน (กาํไร) จากการเปลียนแปลงมูลคา่ยติุธรรม        

ของสินทรัพยชี์วภาพ 3,262  (320)  3,861  479 

 

ในระหวา่งไตรมาสที 3 ปี 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ไดข้ยายวงกวา้งมากขึนในประเทศไทย

และหลายประเทศทีกลุ่มบริษทัตงัอยู ่เป็นปัจจยัหนึงทีส่งผลให้การบริโภคเนือสัตวข์องประชากรลดลง ทาํให้ราคา

ตลาดของเนือสัตวป์รับลดลงอยา่งต่อเนือง โดยเฉพาะราคาสุกรในประเทศเวียดนามและประเทศไทย 

 

11 กาํไรต่อหุ้น 

 

กําไรต่อหุ้นสําหรับแต่ละงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กันยายน คาํนวณจากกาํไรสําหรับงวดทีเป็น 

ส่วนของผูถื้อหุ้นสามัญของบริษัทหักดอกเบียจ่ายสะสมสุทธิจากภาษีเงินได้สําหรับงวดของหุ้นกู ้ด้อยสิทธิทีมี

ลกัษณะคลา้ยทุน และจาํนวนหุน้สามญัทีถือโดยบุคคลภายนอกทีมีอยูใ่นระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนสินสุด

วนัเดียวกนัตามวธีิถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั โดยแสดงการคาํนวณไดด้งันี 

 



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กันยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สําหรับแต่ละงวดสามเดอืนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 

 

   (หน่วย: ล้านบาท/ล้านหุ้น) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 2564  2563  2564  2563 

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวดทเีป็นส่วนของ         

   ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษทั (5,374) 7,475 (1,032) (1,131) 

หัก ดอกเบียจ่ายสะสมสุทธิจากภาษีเงินได ้     

สาํหรับงวดของหุ้นกูด้อ้ยสิทธิ     

ทีมีลกัษณะคลา้ยทุน (151) (152) (151) (152) 

กาํไร (ขาดทุน) ทีใช้ในการคาํนวณ     

กาํไรต่อหุ้น (ขนัพืนฐาน) (5,525) 7,323 (1,183) (1,283) 

ดอกเบียของหุน้กูแ้ปลงสภาพสุทธิจาก     

   ภาษีเงินได ้ - (1) 60 - - 

กาํไร (ขาดทุน) ทีใช้ในการคํานวณ     

กาํไรต่อหุ้น (ปรับลด) (5,525) 7,383 (1,183) (1,283) 

     

จาํนวนหุ้นสามญัทีถือโดยบุคคลภายนอก     

   ตามวธีิถัวเฉลยีถ่วงนาํหนกั     

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

จาํนวนหุน้ทุนซือคืนถือโดยบริษทัยอ่ย (449) (426) - - 

ผลกระทบจากหุน้ทีถือโดยบริษทั (198) (109) (198) (109) 

จาํนวนหุ้นสามญั (ขนัพนืฐาน) ณ วันสินงวด 7,964 8,076 8,413 8,502 

ผลกระทบจากการแปลงหุน้กูแ้ปลงสภาพ - (1) 234 234 234 

จาํนวนหุ้นสามญั (ปรับลด) ณ วนัสินงวด 7,964 8,310 8,647 8,736 

     

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (ขนัพืนฐาน) (บาท) (0.69) 0.91 (0.14) (0.15) 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท) (0.69) 0.89 (0.14) (0.15) 

  



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กันยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สําหรับแต่ละงวดเก้าเดอืนสินสุดวันที 30 กนัยายน 

 

   (หน่วย: ล้านบาท/ล้านหุ้น) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 2564  2563  2564  2563 

กาํไรสําหรับงวดทเีป็นส่วนของ         

   ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษทั 6,308 19,614 3,266 3,806 

หัก ดอกเบียจ่ายสะสมสุทธิจากภาษีเงินได ้     

สาํหรับงวดของหุ้นกูด้อ้ยสิทธิ     

ทีมีลกัษณะคลา้ยทุน (448) (451) (448) (451) 

กาํไรทีใช้ในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้น (ขนัพืนฐาน) 5,860 19,163 2,818 3,355 

ดอกเบียของหุน้กูแ้ปลงสภาพสุทธิจาก     

   ภาษีเงินได ้ - (1) 71 -  - 

กาํไรทีใช้ในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้น (ปรับลด) 5,860 19,234 2,818 3,355 

     

จาํนวนหุ้นสามญัทีถือโดยบุคคลภายนอก     

   ตามวธีิถัวเฉลยีถ่วงนาํหนกั     

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

จาํนวนหุน้ทุนซือคืนถือโดยบริษทัยอ่ย (433) (426) - - 

ผลกระทบจากหุน้ทีถือโดยบริษทั (198) (41) (198) (41) 

จาํนวนหุ้นสามญั (ขนัพนืฐาน) ณ วันสินงวด 7,980 8,144 8,413 8,570 

ผลกระทบจากการแปลงหุน้กูแ้ปลงสภาพ - (1) 89 234 89 

จาํนวนหุ้นสามญั (ปรับลด) ณ วนัสินงวด 7,980 8,233 8,647 8,659 

     

กาํไรต่อหุ้น (ขนัพืนฐาน) (บาท) 0.73 2.35 0.33 0.39 

กาํไรต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท) 0.73 2.34 0.33 0.39 

 
(1)  ไม่นาํมารวมคาํนวณเนืองจากการปรับปรุงผลกระทบจากหุ้นกูแ้ปลงสภาพไม่มีผลทาํใหก้าํไรต่อหุ้นลดลงหรือ

ขาดทุนต่อหุน้เพิมขึน  



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กันยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 เงนิปันผลจ่าย 

 

รายละเอยีดเงินปันผลสาํหรับแต่ละงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน มีดงันี 

 

    จาํนวนหุน้    

  อตัรา  ทีมีสิทธิไดรั้บ  จาํนวนเงิน  

วนัทีอนุมติั  หุน้ละ  เงินปันผล  รวม  

จ่ายเงินปันผล  (บาท)  (หุ้น)  (ล้านบาท) ทีมา 
        

2564         

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

13 สิงหาคม 2564  0.40  8,413,568,585  3,366  เงินปันผลทีไดรั้บจากบริษทัยอ่ย 

        โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินปันผล 

        จากกาํไรทีเสียภาษีเงินได ้

        นิติบุคคลอตัราร้อยละ 20 

รวม      8,414   
         

2563         

1 เมษายน 2563  0.40  8,611,242,385  3,444  กาํไรส่วนทีหกัผลขาดทนุทางภาษี 

13 สิงหาคม 2563  0.40  8,497,952,585  3,400  เงินปันผลทีไดรั้บจากบริษทัยอ่ย 

        โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินปันผล 

        จากกาํไรทีเสียภาษีเงินได ้

        นิติบุคคลอตัรารอ้ยละ 20 

รวม      6,844   

 

13 เครืองมือทางการเงนิ 

 

 มูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรม 

 

 ตารางดงัต่อไปนีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงิน รวมถึง

ลาํดบัชันมูลค่ายุติธรรมสําหรับเครืองมือทางการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูล

มูลคา่ยตุิธรรมสาํหรับสินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินทีวดัมูลคา่ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหากมูลคา่ตาม

บญัชีใกลเ้คียงกบัมูลคา่ยติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 

 



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิรวม 

 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุตธิรรม 

ณ วันท ี30 กนัยายน 2564 

เครืองมือทีใชใ้นการ

ป้องกนัความเสียง  

เครืองมือทางการเงินที

วดัมูลคา่ดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอืน  

เครืองมือทางการเงินที

วดัมูลคา่ดว้ยราคาทุนตดั

จาํหน่าย  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 

                

สินทรัพย์ทางการเงนิ                

เงินลงทุนในตราสารทุน                

- ตราสารทุนทีอยูใ่นความตอ้งการของตลาด -  2,790  -  2,790  2,790  -  -  2,790 

- ตราสารทุนทีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด -  9,631  -  9,631  -  -  9,631  9,631 

สินทรัพยท์างการเงินอืน                

- สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 1,603  -  -  1,603  -  1,603  -  1,603 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 1,603  12,421  -  14,024         

                

หนีสินทางการเงนิ                

หนีสินระยะยาว                

- หุน้กู ้ -  -  201,790  201,790  -  210,557  -  210,557 

- หุน้กูแ้ปลงสภาพ -  -  9,385  9,385  -  9,589  -  9,589 

- เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -  -  118,522  118,522  -  114,919  -  114,919 

หนีสินทางการเงินอืน                

- หนีสินอนุพนัธ์ 1,420  -  -  1,420  -  1,420  -  1,420 

รวมหนีสินทางการเงนิ 1,420  -  329,697  331,117         

 



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายุตธิรรม 

ณ วันท ี31 ธันวาคม 2563 

เครืองมือทีใชใ้นการ

ป้องกนัความเสียง  

เครืองมือทางการเงินที

วดัมูลคา่ดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอืน  

เครืองมือทางการเงินที

วดัมูลคา่ดว้ยราคาทุนตดั

จาํหน่าย  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 

                

สินทรัพย์ทางการเงนิ                

เงินลงทุนในตราสารทุน                

- ตราสารทุนทีอยูใ่นความตอ้งการของตลาด -  2,552  -  2,552  2,552  -  -  2,552   

- ตราสารทุนทีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด -  8,869  -  8,869  -  -  8,869  8,869 

สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอืน                

- สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 155  -  -  155  -  155  -  155 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 155  11,421  -  11,576         

                

หนีสินทางการเงนิ                

หนีสินระยะยาว                

- 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 

- เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -  -  92,870  92,870  -  92,966  -  92,966 

หนีสินทางการเงินอืน                

- หนีสินอนุพนัธ์ 2,190  -  -  2,190  -  2,190  -  2,190 

รวมหนีสินทางการเงนิ 2,190  -  281,223  283,413         



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุตธิรรม 

ณ วันท ี30 กนัยายน 2564 

เครืองมือทีใชใ้นการ

ป้องกนัความเสียง  

เครืองมือทางการเงินที

วดัมูลคา่ดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน  

เครืองมือทางการเงินที

วดัมูลคา่ดว้ยราคาทุนตดั

จาํหน่าย  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 

                

สินทรัพย์ทางการเงิน                

เงินลงทุนในตราสารทุน                

- ตราสารทุนทีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด -  773  -  773  -  -  773  773 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน                

- สินทรัพยอ์นุพนัธ ์ 179  -  -  179  -  179  -  179 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 179  773  -  952         

                

หนีสินทางการเงนิ                

หนีสินระยะยาว                

-  หุน้กู ้ -  -  122,740  122,740  -  128,930  -  128,930 

-  เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -  -  3,207  3,207  -  3,248  -  3,248 

หนีสินทางการเงินหมนุเวยีนอืน                

- หนีสินอนุพนัธ์ 150  -  -  150  -  150  -  150 

รวมหนีสินทางการเงนิ 150  -  125,947  126,097         

                

 

  



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุตธิรรม 

ณ วันท ี31 ธันวาคม 2563 

เครืองมือทีใชใ้นการ

ป้องกนัความเสียง  

เครืองมือทางการเงินที

วดัมูลคา่ดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน  

เครืองมือทางการเงินที

วดัมูลคา่ดว้ยราคาทุนตดั

จาํหน่าย  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 

                

สินทรัพย์ทางการเงนิ                

เงินลงทุนในตราสารทุน                

- ตราสารทุนทีไมอ่ยูใ่นความตอ้งการของตลาด -  663  -  663  -  -  663  663 

สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอืน                

- สินทรัพยอ์นุพนัธ ์ 11  -  -  11  -  11  -  11 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 11  663  -  674         

                

หนีสินทางการเงนิ                

หนีสินระยะยาว                

-  หุน้กู ้ -  -  101,240  101,240  -  107,305  -  107,305 

-  เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -  -  2,858  2,858  -  3,041  -  3,041 

หนีสินทางการเงินอืน                

- หนีสินอนุพนัธ ์ 309  -  -  309  -  309  -  309 

รวมหนีสินทางการเงนิ 309  -  104,098  104,407         

                



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กันยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เครืองมือทางการเงนิทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายตุธิรรมระดับ 2 

 

ประเภท  เทคนิคการประเมินมูลค่า 

   สญัญาซือขายเงินตรา

ตา่งประเทศล่วงหนา้ 

 การกาํหนดราคาสัญญาซือขายล่วงหน้า มูลคา่ยตุิธรรมอา้งอิงราคาซือขายสญัญาซือ

ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วนัทีรายงาน และมูลค่าปัจจุบนัคาํนวณโดย

อ้างอิงจากเส้นอัตรา ผลตอบแทนของหลักท รัพย์ที มี สินเ ชือคุณภาพ ดีใน 

สกลุเงินทีเกียวขอ้ง 

อนุพนัธ์ 

 

 

 คาํนวณจากแบบจาํลองโดยใช้ขอ้มูลทีหาไดจ้ากตลาด (Observable Market Data) 

ปรับดว้ยค่าความเสียงดา้นเครดิตของคู่คา้แต่ละราย ไม่รวมความเสียงดา้นเครดิต

ของกลุ่มบริษทั และคา่ความเสียงดา้นอืนๆ เพอืสะทอ้นมูลคา่ทีแทจ้ริงของอนุพนัธ์ 

หุน้กู ้  อา้งอิงจากราคาซือขายทีประกาศอยู่ในตลาดหุ้นกู้ทีมีการซือขายในประเทศไทย

และตา่งประเทศ โดยใชร้าคาปิด ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน 

หุน้กูอ้นุพนัธ์/หุน้กูแ้ปลงสภาพ  อา้งองิจากราคาซือขายทีประกาศอยูใ่นตลาดหุน้กูอ้นุพนัธ์/หุน้กูแ้ปลงสภาพทีมีการ

ซือขายในตา่งประเทศ โดยใชร้าคาปิด ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน 

 

เครืองมือทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรมระดับ 3 

 

ประเภท  เทคนิคการประเมินมูลค่า  

ข้อมูลทีไม่สามารถ 

สังเกตได้ 

ทีมีนัยสําคัญ  

ความสัมพันธ์ระหว่าง 

ข้อมูลทีไม่สามารถสังเกตได้ที

มีนัยสําคัญและการวดัมูลค่า

ยติุธรรม 

ตราสารทุนทีไม่อยู ่ 

ในความตอ้งการของ

ตลาด 

 เทคนิคการเปรียบเทียบราคา

ตลาด วธีินีจะประเมินมลูคา่

โดยใชต้วัคูณร่วมทีไดม้า

จากขอ้มูลในตลาด

เปรียบเทียบกบัผูล้งทุน 

ประมาณการจะถูกปรับปรุง

ดว้ยผลกระทบของตราสาร

ทุนทีไม่ไดอ้ยูใ่นความ

ตอ้งการของตลาด 

 ตวัคูณร่วมทีปรับปรุงแลว้ 

(0.8 ถึง 2.0 สาํหรับ  

30 กนัยายน 2564 และ  

1.0 ถึง 1.6 สาํหรับ  

31 ธนัวาคม 2563) 

 มูลค่ายุติธรรมทีประมาณ

การไว้จะเพิมขึน (ลดลง) 

หากตวัคูณร่วมทีปรับปรุง

แลว้สูงขนึ (ตาํลง) 

 

 

  



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กันยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกดิขนึ 

 

     (หน่วย: ล้านบาท) 

  งบการเงินรวม 

    คา่เผอืผลขาดทุนดา้นเครดิต 

  ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน  ทีคาดวา่จะเกิดขึน 

  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

  2564  2563 2564  2563 

        
ยงัไม่เกินกาํหนดระยะเวลาการรับชาํระหนี  27,143  24,172 383  318 

   เกิน 1 - 60 วนั   5,266  4,282 112  12 

   เกิน 60 - 120 วนั  1,549  666 24  17 

   มากกวา่ 120 วนั  2,352  1,842 625  663 

รวม  36,310  30,962 1,144  1,010 

หัก คา่เผอืผลขาดทุนดา้นเครดิต        

ทีคาดวา่จะเกิดขึน  (1,144)  (1,010)    

สุทธ ิ  35,166  29,952    

 
 

     (หน่วย: ล้านบาท) 

  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

    คา่เผอืผลขาดทุนดา้นเครดิต 

  ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน  ทีคาดวา่จะเกิดขึน 

  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

  2564  2563 2564  2563 

        
ยงัไม่เกินกาํหนดระยะเวลาการรับชาํระหนี  1,928  1,553 -  - 

   เกิน 1 - 60 วนั   499  386 1  - 

   เกิน 60 - 120 วนั  346  124 -  - 

   มากกวา่ 120 วนั  538  598 15  77 

รวม  3,311  2,661 16  77 

หัก คา่เผอืผลขาดทุนดา้นเครดิต        

ทีคาดวา่จะเกิดขึน  (16)  (77)    

สุทธ ิ  3,295  2,584    
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14 ภาระผูกพนักบับคุคลหรือกจิการทีไม่เกยีวข้องกัน 

 

 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนักบับุคคลหรือกิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั ณ วนัที 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 

ดงันี 

 

14.1 ภาระผูกพนัตามสัญญาทีเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน  

 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

        
สัญญาทียงัไม่ได้รับรู้        

ทีดิน อาคารและสิงปลูกสร้าง 2,764  3,112  -  - 

เครืองจกัร อุปกรณ์และอืนๆ 4,609  2,485  245  275 

รวม 7,373  5,597  245  275 

 

14.2 ภาระผูกพนัอืนๆ 

 

บริษทัมีสัญญาว่าดว้ยความร่วมมือทางวิชาการกบัมหาวิทยาลยัแม่โจ ้(“มหาวิทยาลยั”) โดยทางมหาวิทยาลยั  

อนุญาตให้บริษทัใช้ทีดินและสิงปลูกสร้างในการสร้างบ่อเลียงกุ ้ง  และใช้เป็นศูนยว์ิจัยและฝึกอบรมแก่         

อาจารยแ์ละนักวิชาการ ซึงจะสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2565 ภายใต้เงือนไขของสัญญาดังกล่าว บริษัทมี 

ภาระผูกพนัทีจะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนให้กับมหาวิทยาลยัเป็นจาํนวนเงิน 2.2 ลา้นบาทต่อปี และจะต้องโอน

กรรมสิทธิในสินทรัพยท์งัหมดของโครงการให้กบัมหาวิทยาลยัเมืออายขุองสัญญาสินสุดลง ทงันีราคาตาม

บญัชีของสินทรัพยข์องบริษทัภายใตส้ัญญาดงักล่าว ณ วนัที 30 กนัยายน 2564 มีจาํนวนเงินรวม 15 ลา้นบาท  

(31 ธันวาคม 2563: 18 ล้านบาท) 

 

14.3 เลตเตอร์ออฟเครดติ 

 

บริษทัย่อยบางแห่งมีภาระผูกพนัภายใตเ้ลตเตอร์ออฟเครดิตทีออกแลว้เป็นจาํนวนเงินรวม 1,274 ลา้นบาท  

(31 ธันวาคม 2563: 2,051 ล้านบาท) 
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14.4 หนังสือคาํประกนั 

 

(ก) บริษทัและบริษทัยอ่ยบางแห่งมีภาระผกูพนัจากการทีสถาบนัการเงินบางแห่งออกหนงัสือคาํประกนับริษทั

และบริษัทย่อยดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการและอืนๆ เป็นจํานวนเงินรวม 11 ล้านบาท และ  

953 ลา้นบาท ตามลาํดบั (31 ธันวาคม 2563: 16  ล้านบาท และ 2,490 ล้านบาท ตามลาํดับ) หนงัสือคาํประกัน

เหล่านีส่วนใหญ่เป็นการคาํประกนัค่าภาษี ค่าอากรต่างๆ และการขายสินคา้ 

 

(ข) บริษัทย่อยในต่างประเทศบางแห่งมีภาระผูกพนัจากการออกหนังสือคาํประกันให้กับสถาบันการเงิน                 

ในต่างประเทศทีให้สินเชือแก่ลูกค้าในกลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์ของบริษัทย่อยเหล่านันจ ํานวน 331 

ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 305 ล้านบาท) 

 

14.5 ผู้ให้การสนับสนุน 

 

บริษัทเป็นผูใ้ห้การสนับสนุน (Sponsor Undertaking) หุ้นกู ้อนุพนัธ์ทีออกโดยบริษัทย่อยตามทีเปิดเผยใน 

งบการเงินประจาํปี 

 

15 การคาํประกนั 

 

ณ วนัที 30 กนัยายน 2564 บริษทัย่อยในต่างประเทศบางแห่งไดน้ําสินทรัพยต์่างๆไปใช้เป็นหลกัประกนัการกูยื้มเงิน

จากสถาบนัการเงิน ซึงประกอบดว้ย ทีดิน อาคาร และอปุกรณ์ซึงมีมูลค่าสุทธิทางบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 11,296 ลา้นบาท 

(31 ธันวาคม 2563: 11,156 ล้านบาท) สินทรัพยห์มุนเวียนและไม่หมุนเวียนซึงส่วนใหญ่ประกอบดว้ย สินทรัพยสิ์ทธิ

การเช่า สินคา้คงเหลือ และลูกหนีสุทธิเจา้หนี ซึงมีมูลค่าตามบญัชีจาํนวน 4,813 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 6,339 

ล้านบาท) หุ้นสามญัของบริษทัย่อยในต่างประเทศซึงมีมูลค่ารวมประมาณ 6,274 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 4,548 

ล้านบาท) 
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16 เรืองอืน 

 

เมือวนัที 26 สิงหาคม 2564 RBPI Voronezh LLC (“ผูซื้อ”) ซึงเป็นบริษทัย่อยทางออ้มทีบริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 

ร้อยละ 75.82 ได้เข้าทาํสัญญาซือขายหุ้น (Share Purchase Agreement หรือ “Agreement”) กับ Tönnies Russland 

Agrar GmbH, RKS Agrarbeteiligungs GmbH และ Tönnies Holding ApS & Co. KG (รวมเรียกว่า “ผู ้ขาย”) โดย

ภายใต ้Agreement ดงักล่าว ผูซื้อจะเขา้ซือธุรกิจสุกรในประเทศรัสเซีย และชาํระค่าตอบแทน ราคารวมทงัสิน

ประมาณ 22,000 ลา้นรัสเซียรูเบิล หรือประมาณ 9,900 ลา้นบาท เพอืตอบแทนในการไดม้าซึงรายการดงัต่อไปนี 

  

(1) หุน้ทงัหมดใน Agro-Sojuz TS LLC และ Mjaso-Sojuz T LLC (รวมเรียกว่า “บริษทัเป้าหมาย”) และ  

(2) หนีเงินกูยื้มทีผูข้ายให้กูย้มืแก่บริษทัเป้าหมาย  

 

ภายหลงัการเขา้ทาํรายการขา้งตน้เสร็จสมบูรณ์ บริษทัเป้าหมายจะมีสถานะเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทั และ

คาดว่าการเขา้ทาํรายการจะแลว้เสร็จภายในเดือนมกราคม 2565 ภายหลงัจากทีไดมี้การปฏิบติัตามเงือนไขบงัคบั

ก่อนตามทีระบุไวใ้น Agreement โดยครบถว้นแลว้ 

 

17 การเปิดเผยข้อมูลเพมิเตมิ 

 

ในไตรมาสที 4 ปี 2563 Chia Tai Investment Co., Ltd. (“CTI”) ไดเ้ปลียนสถานะจากบริษทัย่อยเป็นบริษทัร่วมของ

กลุ่มบริษทัตามทีเปิดเผยในงบการเงินประจาํปี 

 

ทงันี รายการดงักล่าวมีผลกระทบต่อการเปลียนแปลงของงบกาํไรขาดทุนรวมของกลุ่มบริษทัอยา่งมีสาระสําคญั

กลุ่มบริษทัจึงเปิดเผยการเปรียบเทียบขอ้มูลทางการเงินทีไม่รวม CTI สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสินสุดวนัที 

30 กนัยายน เพมิเติมดงัต่อไปนี 
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      (หน่วย: ล้านบาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินรวม 

  สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด  สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด 

  วนัที 30 กนัยายน  วนัที 30 กนัยายน 

  2564  2563  2564  2563 

    (ไม่ไดส้อบทาน)    (ไม่ไดส้อบทาน) 

         
รายไดจ้ากการขาย  125,939  121,459  374,923  344,453 

รายไดอื้น  3,602  807  6,400  4,099 

รวมรายได้  129,541  122,266  381,323  348,552 

ตน้ทนุขาย  114,839  96,516  318,795  277,489 

ตน้ทนุในการจดัจาํหน่ายและ         

คา่ใชจ่้ายบริหาร  13,127  12,174  37,109  33,539 

ตน้ทนุทางการเงิน  4,155  3,989  12,224  11,760 

ขาดทุน (กาํไร) จากการ         

เปลียนแปลงมูลคา่ยติุธรรม         

ของสินทรัพยชี์วภาพ  3,262  (321)  3,861  479 

คา่ใชจ้่ายอืน  -  195  -  459 

รวมค่าใช้จ่าย  135,383  112,553  371,989  323,726 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่ง         

กาํไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม         

และการร่วมค้าและค่าใช้จ่าย         

ภาษเีงนิได้  (5,842)  9,713  9,334  24,826 

 

18 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 

ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัเมือวนัที 31 สิงหาคม 2564 มีมติเห็นชอบการเขา้ทาํรายการทีสาํคญั ดงันี 

 

1. การโอนกิจการทงัหมด (“EBT”) ของบริษทั ซี.พี. รีเทล โฮลดิง จาํกดั (“CPRH”)  ซึงเป็นบริษทัร่วมทีบริษทั

ถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 20.00 ผ่านบริษทัย่อยแห่งหนึง (บริษทั ซี.พี. เมอร์แชนไดซิง จาํกัด  

("CPM”)) ใหแ้ก่บริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) (“Makro”) มีมูลคา่รวมประมาณ 43,590 ลา้นบาท โดย 

Makro จะออกหุน้เพิมทุนใหม่ให้แก่ CPRH ในจาํนวนไม่เกิน 5,010,323,500 หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 0.50 

บาท ในราคาเสนอขาย 43.50 บาทต่อหุ้น เพือเป็นการชาํระค่าตอบแทนสาํหรับการทาํ EBT ดงักล่าว 

 

เมือการทาํ EBT เสร็จสมบูรณ์แลว้ CPRH จะโอนทรัพยสิ์นทงัหมดของ CPRH รวมถึงหุ้นใน Makro ให้แก่ผู ้

ถือหุน้ของ CPRH ตามสดัส่วนการถือหุน้ โดย CPM จะไดรั้บหุน้ Makro จาํนวน 1,002,064,700 หุน้ 
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2. ให้ CPM ทาํคาํเสนอซือหลกัทรัพยท์งัหมด (Mandatory Tender Offer) ใน Makro ในราคาหุน้ละ 43.50 บาท 

โด ย CPM จะรับซื อหุ้นสา มัญ ใน  Makro เ ป็นสัด ส่วนห นึงใ นสา มข องจํานว นหุ้นที มี ผู ้ต อบ รับ 

คาํเสนอซือในการทาํคาํเสนอซือหลกัทรัพยท์งัหมดของ Makro ดงักล่าว ซึงจาํนวนหุ้นสูงสุดที CPM ตอ้งรับ

ซือจากการทาํคาํเสนอซือหลกัทรัพยค์รังนี จะมีจาํนวนไม่เกิน 110,699,500 หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน

ประมาณ 4,815 ลา้นบาท 

 

3. ให ้CPM ดาํเนินการเสนอขายหุ้นสามญั Makro (ที CPM จะไดรั้บจากการคืนเงินลงทุนให้แก่ผูถื้อหุ้น CPRH) 

ให้แก่ประชาชนทวัไป (Public Offering หรือ “PO”) จาํนวนไม่เกิน 181,600,000 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 

0.50 บาท คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 1.85 ของจาํนวนหุ้นสามัญทีออกและจาํหน่ายได้แล้วทังหมดของ 

Makro ภายหลังจากการทาํ EBT และคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 1.63 ของจาํนวนหุ้นสามัญทีออกและ

จาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของ Makro ภายหลงั PO ของ Makro เสร็จสิน 

 

ทงันี รายการ EBT ของ CPRH ไดเ้สร็จสมบูรณ์แลว้เมือวนัที 25 ตุลาคม 2564 โดย CPRH ไดโ้อนหุ้นสามญัเพมิทุน

ใน Makro ใหแ้ก่ CPM จาํนวน 1,002,064,700 หุน้ ทาํให้ CPM มีสัดส่วนการถือหุน้ทางตรงร้อยละ 10.21 ใน Makro 

 

 


