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หมายเหต ุ สารบญั  
  

1 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

2 การเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี 

3 รายการกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 

4 เงินลงทนุในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

5 ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 

6 หุ้นกูด้อ้ยสิทธิทีมีลกัษณะคลา้ยทุน 

7 ส่วนงานดาํเนินงานและการจาํแนกรายได ้  

8 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 

9 เครืองมือทางการเงิน 

10 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 

11 การคาํประกนั 

12 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาทีรายงาน 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 

 

กรรมการบริหารไดอ้นุมติัใหอ้อกงบการเงินระหวา่งกาลนีเมือวนัที 12 พฤษภาคม 2565 

 

1 เกณฑ์การจัดทํางบการเงนิระหว่างกาล 

 

งบการเงินระหว่างกาลนีนาํเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจาํปีและจดัทาํหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบยอ่ (“งบการเงินระหวา่งกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34 เรือง 

การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางการบญัชีทีประกาศใช้โดยสภาว ิชาชีพบญัชีฯ 

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) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 อสังหาริมทรพัย ์  สินทรัพย ์(หนีสิน)   

 เพอืการลงทุน  ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี  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 

 

นอกจากนีความสัมพนัธ์ทีมีกบับริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมทีมีการเปลียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัไดเ้ปิดเผยในหมาย

เหตุขอ้ 4 

 

3.1 รายการทสํีาคัญกบักจิการทเีกยีวข้องกนัสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม  

 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2565  2564  2565  2564 

(ก) รายได้        

 บริษทัทีมีอทิธิพลอย่างมีนัยสําคัญ      

 รายไดค้า่ตอบแทนการใชร้ะบบงาน 1 - -  - 

      

 บริษัทย่อย      

 เงินปันผลรับ - - 7,171  - 

 ขายสินคา้ - - 1,455  1,322 

 รายไดด้อกเบีย - - 120  331 

 รายไดค้า่เช่า คา่บริการและอืนๆ - - 30  1 

      

 บริษัทร่วม การร่วมค้า      

  และบริษทัทีเกยีวข้องกนั      

 ขายสินคา้ 15,087 10,137 337  285 

 รายไดค้า่เช่า ค่าบริการและอืนๆ  79 47 12  1 

 รายไดค้า่ตอบแทนการใชร้ะบบงาน 31 20 -  - 

รายไดด้อกเบีย 28 - -  - 

รายไดค้า่ฝึกอบรมและสัมมนา 2 - -  - 

      



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

22 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2565  2564  2565  2564 

(ข) ค่าใช้จ่ายและอนืๆ         

 บริษัททีมีอทิธิพลอย่างมีนัยสําคัญ        

 ซือวตัถุดิบและสินคา้ 2,997 2,419 726 456 

 คา่สิทธิในการใชเ้ครืองหมายการคา้ 1,151 1,051 78 69 

 คา่บริการดา้นเทคนิควชิาการ 26 23 - - 

     

 บริษทัย่อย     

 ซือวตัถุดิบและสินคา้ - - 387 314 

 ดอกเบียจ่าย - - 53 36 

 คา่ตอบแทนการใชร้ะบบงาน - - 44 45 

 คา่ใชจ่้ายเกียวกบัสัญญาเช่า     

  และคา่บริการ - - 8 2 

 ตน้ทนุสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 6 1 

 คา่ฝึกอบรมและสมัมนา - - 6 1 

 ตน้ทนุงานก่อสร้างอาคาร      

  สิงปลูกสร้างและอืนๆ - - 3 - 

 คา่ใชจ่้ายอืนๆ - - 8 12 

     

 บริษทัร่วม การร่วมค้า     

   และบริษทัทีเกยีวข้องกนั      

 ซือวตัถุดิบและสินคา้ 12,178 12,892 133 219 

 ตน้ทนุงานก่อสร้างอาคาร      

  สิงปลูกสร้างและอืนๆ 533 178 13 3 

 คา่ใชจ่้ายเกียวกบัสัญญาเช่า     

  และคา่บริการ 180 203 21 16 

 ตน้ทนุสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 135 126 9 25 

 คา่ตอบแทนการใชร้ะบบงาน 62 42 - - 

 ซืออปุกรณ์และอืนๆ 42 84  2 5 
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   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2565  2564  2565  2564 

(ข) ค่าใช้จ่ายและอนืๆ (ต่อ)      

 บริษทัร่วม การร่วมค้า      

   และบริษทัทีเกยีวข้องกนั (ต่อ)      

 คา่ฝึกอบรมและสมัมนา 39 101  2 2 

 คา่สิทธิในการใชเ้ครืองหมายการคา้ 37 59  - - 

 ดอกเบียจ่าย 17 6 - - 

 คา่ใชจ่้ายอืนๆ 501 390 21 23 

 

3.2 ยอดคงเหลือกบักิจการทีเกยีวข้องกนั ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 และ วนัท ี31 ธนัวาคม 2564 มีดงันี 

 

3.2.1 ลกูหนกีารค้าและลูกหนีอืน 

 
   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2565  2564  2565  2564 

บริษทัทีมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญั 1  2  -  - 

บริษทัยอ่ย -  -  623  671 

บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 7,229  7,258  45  61 

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 6,309  5,035  1,059  1,174 

รวม 13,539  12,295  1,727  1,906 
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3.2.2 เงนิให้กู้ยมืระยะสันแก่กิจการทีเกยีวข้องกนั  

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ยอดคงคา้ง   

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม   

 2565  2564  ยอดเฉลีย 

บริษทัยอ่ย 1,870  6,876  5,920 

รวม 1,870  6,876  5,920 

 

3.2.3   เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า 

 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2565  2564  2565  2564 

บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 43  65  -  - 

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 1,647  2,344  -  - 

รวม 1,690  2,409  -  - 

 

3.2.4 เงนิปันผลค้างรับ 

 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2565  2564  2565  2564 

บริษทัร่วม 172  172  -  - 

รวม 172  172  -  - 
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3.2.5  เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการทีเกยีวข้องกนั 

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงคา้ง   

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม   

 2565  2564  ยอดเฉลีย 

บริษทัร่วม -  49  16 

หัก ส่วนทีถึงกาํหนดรับชาํระภายในหนึงปี -  (12)  - 

สุทธิ -  37  16 

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ยอดคงคา้ง   

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม   

 2565  2564  ยอดเฉลีย 

บริษทัย่อย 4,650  570  1,930 

รวม 4,650  570  1,930 

 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 เงินให้กู้ยืมดงักล่าวมีอตัราดอกเบียร้อยละ 4.52 ถึง 5.88 ต่อปี (31 ธันวาคม 

2564: ร้อยละ 2.81 ถึง 5.88 ต่อปี) กลุ่มบริษทัและบริษทัคาํนวณยอดเฉลียจากยอดคงคา้งของเงินให้กูย้มื 

ณ วนัสินเดือนโดยไม่รวมดอกเบียคา้งรับ 

 

3.2.6  สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน 

 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2565  2564  2565  2564 

บริษทัร่วม 209  -  -  - 

รวม 209  -  -  - 

  



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3.2.7 เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน  

 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2565  2564  2565  2564 

บริษทัทีมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญั 604  435  194  79 

บริษทัยอ่ย -  -  88  72 

บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 7,768  7,565  5  6 

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 9,607  6,663  88  108 

รวม 17,979  14,663  375  265 

 

3.2.8 เงนิกู้ยมืระยะสันจากกจิการทีเกยีวข้องกนั 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิรวม 

 ยอดคงคา้ง   

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม   

 2565  2564  ยอดเฉลีย 

การร่วมคา้ 840  837  840 

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 950  619  950 

รวม 1,790  1,456  1,790 

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ยอดคงคา้ง   

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม   

 2565  2564  ยอดเฉลีย 

บริษทัยอ่ย 5,900  -  6,400 

รวม 5,900  -  6,400 

 



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 เงินกูย้มืดงักล่าวมีอตัราดอกเบียร้อยละ 3.66 ถึง 5.03 ต่อปี (31 ธันวาคม 2564: 

ร้อยละ 4.02 ถึง 5.27 ต่อปี) กลุ่มบริษทัและบริษทัคาํนวณยอดเฉลียจากยอดคงคา้งของเงินกูย้มื ณ วนัสิน

เดือนโดยไม่รวมดอกเบียคา้งจ่าย 

 

3.2.9 หนสิีนตามสัญญาเช่า 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2565  2564  2565  2564 

บริษทัยอ่ย -  -  51  54 

บริษทัร่วม 561  578  -  - 

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 2,669  2,747  180  200 

รวม 3,230  3,325  231  254 

 

3.3 ค่าตอบแทนผู้บริหารทีสําคญั 

 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2565  2564  2565  2564 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม        

ผลประโยชน์ระยะสัน 357  382  58  52 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน        

ภายใตโ้ครงการผลประโยชน์        

พนกังานทีกาํหนดไว ้ 4  6  1  1 

รวม 361  388  59  53 
        

ณ วนัที 31 มีนาคม        

ประมาณการหนีสินสาํหรับ        

ผลประโยชนพ์นกังาน 463  598  105  95 

รวม 463  598  105  95 

 

  



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3.4     ภาระผูกพนั 

 

ภาระผูกพนัตามสัญญาทีเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 

 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2565  2564  2565  2564 

สัญญาทยีงัไม่ได้รับรู้      

ส่วนใหญ่เป็นสัญญาก่อสรา้งอาคารและ     

สิงปลูกสร้างและซือเครืองจกัรและอืนๆ 483  905  -  2 

 

4 เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

 

รายการเคลือนไหวทีมีสาระสาํคญัสาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2565 

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  

บริษัทย่อย    

เพมิทุนใน C.P. Foods International Limited -  7,171 

เพมิทุนใน Bellisio Investment, LLC -  3,857 

เพมิทุนใน CPF Poland S.A. -  123 

    

บริษัทร่วม    

ซือเงินลงทุนในบริษทั ซีพ ีออลล ์จาํกดั (มหาชน) 2,396  - 

ซือเงินลงทุนใน Cloud Food System Joint Stock Company 119  - 

ขายเงินลงทุนในบริษทั ซีพี ออลล์ จาํกดั (มหาชน) (1,724)  (1,486) 

 

กลุ่มบริษทัไดแ้สดงเงินลงทุนในบริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) (“CPALL”) และบริษทั สยามแม็คโคร จาํกัด 

(มหาชน) ซึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตามวธีิส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม มูลค่า

ยุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าว ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 มีจาํนวนเงิน 196,833 ลา้นบาท และ 36,975 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั  (31 ธันวาคม 2564: 180,181 ล้านบาท และ 39,315 ล้านบาท ตามลาํดับ) 



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ในระหวา่งไตรมาสที 1 ปี 2565 กลุ่มบริษทัไดข้ายเงินลงทุนบางส่วนใน CPALL ซึงมีมูลค่าตามบญัชีในงบการเงิน

รวม จาํนวน 1,724 ลา้นบาท และบริษทัไดข้ายเงินลงทนุทงัหมดใน CPALL ในสัดส่วนร้อยละ 0.28 ซึงมีมูลคา่ในงบ

การเงินเฉพาะกิจการ จาํนวน 1,486 ลา้นบาท ทงันี กลุ่มบริษทัและบริษทัมีกาํไรจากการขายเงินลงทุนเป็นจาํนวนเงิน 

1,595 ลา้นบาท และ 143 ลา้นบาท ตามลาํดบั ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีสัดส่วนการถือหุ้นใน CPALL 

ร้อยละ 33.83 

 

รายละเอียดบริษทัย่อยของกลุ่มบริษทั ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 เฉพาะทีมีการเปลียนแปลง

ในระหวา่งงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2565 มีดงันี 

 

    ประเทศที    

ชือกจิการ  ลกัษณะธุรกิจ  กจิการจัดตงั  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 

      31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

      2565  2564 

บริษัทย่อยทีมีการเปลยีนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น       

บริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อม         

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

  อตุสาหกรรมและอาหาร       

         

บริษัทย่อยทางอ้อม         

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

    ไอส์แลนด ์     

 
(1)  เป็นบริษทัยอ่ยของ C.P. Merchandising Co., Ltd. 

 

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 6,991 ลา้นดอลลาร์ฮ่องกง หรือเทียบเท่าประมาณ 29,759 ลา้นบาท โดยจ่ายจาก

กระแสเงินสดภายในและกูย้มืจากสถาบนัการเงิน ทาํให้กลุ่มบริษทัมีสัดส่วนความเป็นเจา้ของใน CPP เพมิขึนจาก

ร้อยละ 52.25 เป็นรอ้ยละ 76.24 



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมทีไดรั้บมา 29,129 

สิงตอบแทนทโีอนให ้ 29,759 

การลดลงของส่วนได้เสียทีเป็นของบริษทัใหญ่ (630) 

การลดลงของส่วนได้เสียทีเป็นของบริษทัใหญ่ประกอบด้วย  

ส่วนเกินทุนจากการเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย (948) 

ผลขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ (80) 

ผลขาดทุนจากการป้องกนัความเสียงกระแสเงินสด (3) 

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงคา่งบการเงิน 401 

รวม (630) 

 

ทงันี กลุ่มบริษทัไม่มีรายการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในระหวา่งงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2565 

 

5 ทีดนิ อาคารและอปุกรณ์ 

 

  (หน่วย: ล้านบาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2565   

ซือสินทรัพย ์- ราคาทุน  5,883  56 

จาํหน่ายสินทรัพย ์- ราคาตามบญัชีสุทธิ  (125)  (50) 

 

  



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 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 แก่ผูถื้อหลกัทรพัยข์องบริษทัทีมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกบัหุ้น

กูห้รือดอ้ยกวา่หุน้กู ้และ  

(ค) ไถ่ถอน ลด ยกเลิก ซือ หรือซือคืนซึงหลกัทรัพยท์ีออกโดยบริษทัทีมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกบัหุ้นกู ้

หรือดอ้ยกวา่หุน้กูโ้ดยมีคา่ตอบแทน  

 

ในไตรมาส 1 ปี 2565 บริษทัได้จ่ายดอกเบียให้กบัผูถื้อหุ้นกูไ้ปแลว้เป็นจาํนวนเงิน 372 ลา้นบาท โดยดอกเบียจ่าย

และค่าใช้จ่ายอืน รวมเป็นจาํนวนเงิน 412 ลา้นบาท ได้นาํไปปรับกาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ัดสรรในงบแสดงฐานะ

การเงิน ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 

 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 มีดอกเบยีคา้งจ่ายสะสมนบัจากวนัทีจ่ายดอกเบียครังล่าสุดเป็นจาํนวนเงิน 55 ลา้นบาท 

 

7 ส่วนงานดาํเนินงานและการจาํแนกรายได้  

 

ข้อมูลตามส่วนงานทีรายงาน 

 

กลุ่มบริษทัเสนอขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานทีสาํคญัดงันี 

 

ส่วนงานที 1 ธุรกิจสัตวบ์ก 

ส่วนงานที 2 ธุรกิจสัตวน์าํ 
 

 



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายได้และผลการดําเนินงานจาํแนกตามส่วนงานทีรายงานของกลุ่มบริษัทสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 

31 มีนาคม มีดงันี 

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2565  2564 

รายได้จาํแนกตามส่วนงาน    

ส่วนงานธุรกิจสตัวบ์ก 119,016 104,152 

ส่วนงานธุรกิจสตัวน์าํ 19,871 15,194 

รวม 138,887 119,346 

    

ผลการดาํเนินงานจาํแนกตามส่วนงาน    

ส่วนงานธุรกิจสตัวบ์ก 7,180 12,831 

ส่วนงานธุรกิจสตัวน์าํ 697 506 

รวมผลการดาํเนินงานส่วนทีจาํแนกได้ตามส่วนงาน 7,877 13,337 

ผลการดาํเนินงานส่วนทีจาํแนกไม่ได ้ (4,881) (4,719) 

กาํไรสําหรับงวด 2,996 8,618 

 

ข้อมูลเกยีวกบัเขตภูมศิาสตร์ 

 

รายละเอียดขอ้มูลทางการเงินเกียวกบัเขตภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษทั สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม  

มีดงันี 

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2565  2564 

รายได้จากบุคคลภายนอก    

ประเทศไทย 44,253 38,629 

เอเชีย 69,490 61,006 

ยโุรป 17,156 12,923 

อเมริกา 7,685 6,557 

อืนๆ 303 231 

รวม 138,887 119,346 



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายละเอียดขอ้มูลทางการเงินเกียวกบัเขตภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษทั ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564  

มีดงันี  

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2565  2564 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน (ไม่รวมสินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี    

และสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวยีนอืน)    

ประเทศไทย 264,877  263,033 

เอเชีย 266,207  264,798 

ยโุรป 42,299  44,895 

อเมริกา 51,020  51,423 

รวม 624,403  624,149 
 

การจาํแนกรายได้ 
 

รายละเอียดขอ้มูลรายไดที้จาํแนกตามประเภทของผลิตภณัฑห์ลกัสาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม มีดงันี 
 

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส่วนงานทีรายงาน 

 สัตวน์าํ  สัตวบ์ก  รวม 

 2565  2564  2565  2564  2565  2564 

  
ประเภทของผลติภณัฑ์หลกั            

อาหารสัตว ์ 10,159  7,560  22,970  19,471  33,129 27,031 

ผลิตภณัฑจ์ากฟาร์มเลียงสัตว ์ 7,740  5,912  68,761  62,320  76,501  68,232 

อาหารแปรรูปและสาํเร็จรูป 1,972  1,722  27,285  22,361  29,257  24,083 

รวม 19,871  15,194  119,016  104,152  138,887  119,346 



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ส่วนงานทีรายงาน 

 สัตวน์าํ 

 2565  2564 

ประเภทของผลติภัณฑ์หลกั    

อาหารสัตว ์ 3,522 2,854 

ผลิตภณัฑจ์ากฟาร์มเลียงสัตว ์ 2,560  2,236 

อาหารแปรรูปและสําเร็จรูป 526  715 

รวม 6,608  5,805 

 

ยอดคงเหลือของสัญญา 

 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีหนีสินทีเกิดจากสัญญาจาํนวน 1,386 ลา้นบาท และ 58 ลา้นบาท 

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

ใหก้บัลูกคา้ทีกลุ่มบริษทัและบริษทัไดรั้บชาํระเงินแลว้ 

 

หนีสินทีเกิดจากสัญญาโดยส่วนใหญ่เกิดจากสิงตอบแทนทีไดรั้บล่วงหน้าจากลูกคา้สาํหรับการขายสินคา้ โดยกลุ่ม

บริษัทและบริษัทจะรับรู้หนีสินทีเกิดจากสัญญาดังกล่าวเป็นรายได้เมือส่งมอบการควบคุมสินคา้ให้กับลูกค้า  

ยอดคงเหลือของหนีสินทีเกิดจากสัญญาแสดงรวมในบญัชี “หนีสินหมุนเวียนอืน” ในงบแสดงฐานะการเงินรวม

และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 

 

8 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นสําหรับแต่ละงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม คาํนวณจากกาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวดที

เป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัหักดอกเบียจ่ายสะสมสุทธิจากภาษีเงินไดส้าํหรับงวดของหุ้นกูด้อ้ยสิทธิทีมี

ลกัษณะคลา้ยทุน และจาํนวนหุ้นสามญัทีถือโดยบุคคลภายนอกทีมีอยูใ่นระหวา่งงวดสามเดือนสินสุดวนัเดียวกนั

ตามวิธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั โดยแสดงการคาํนวณไดด้งันี 

 

  



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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   (หน่วย: ล้านบาท/ล้านหุ้น) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2565  2564  2565  2564 

  กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวดทีเป็นส่วนของ 2,842  6,945  6,232  (1,112) 

ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท        

หัก ดอกเบียจ่ายสะสมสุทธิจากภาษีเงินได ้        

      สาํหรับปีของหุน้กูด้อ้ยสิทธิ        

      ทีมีลกัษณะคลา้ยทนุ (145)  (148)  (145)  (148) 

กาํไร (ขาดทุน) ทีใช้ในการคาํนวณ        

กาํไรต่อหุ้น (ขนัพืนฐาน) 2,697  6,797  6,087  (1,260) 

ดอกเบียของหุน้กูแ้ปลงสภาพสุทธิจาก        

   ภาษีเงินได ้ 66  59  -  - 

กาํไร (ขาดทุน) ทีใช้ในการคาํนวณ        

กาํไรต่อหุ้น (ปรับลด) 2,763  6,856  6,087  (1,260) 

จาํนวนหุ้นสามญัทีถือโดยบุคคลภายนอก        

   ตามวธิถีัวเฉลยีถ่วงนาํหนกั         

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

จาํนวนหุน้ทุนซือคืนทีถือโดยบริษทัยอ่ย (470)  (426)  -  - 

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

จาํนวนหุ้นสามญั (ขันพนืฐาน) ณ วนัสินงวด 7,937  7,987  8,407  8,413 

ผลกระทบจากการแปลงหุน้กูแ้ปลงสภาพ 234  234  234  234 

จาํนวนหุ้นสามญั (ปรับลด) ณ วนัสินงวด 8,171  8,221  8,641  8,647 
        

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (ขนัพืนฐาน) (บาท) 0.34  0.85  0.72  (0.15) 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท) 0.34  0.83  0.70  (0.15) 
 

 

  



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 เครืองมือทางการเงนิ 

 

 มูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรม 

 

 ตารางดงัต่อไปนีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงิน รวมถึง

ลาํดบัชันมูลค่ายุติธรรมสําหรับเครืองมือทางการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูล

มูลคา่ยตุิธรรมสาํหรับสินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินทีวดัมูลคา่ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหากมูลคา่ตาม

บญัชีใกลเ้คียงกบัมูลคา่ยติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 

 



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  (หน่วย: ล้านบาท) 

  งบการเงินรวม 

  มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุตธิรรม 

ณ วันท ี31 มีนาคม 2565  

เครืองมือทีใช้ในการ

ป้องกนัความเสียง  

เครืองมือทางการเงินที

วดัมูลคา่ดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน  

เครืองมือทางการเงินที

วดัมูลคา่ดว้ยราคาทุน

ตดัจาํหน่าย  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ                 

เงินลงทุนในตราสารทุน                 

-  ตราสารทุนทีอยูใ่นความตอ้งการของตลาด  -  3,778  -  3,778  3,778  -  -  3,778 

-  ตราสารทุนทีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด  -  10,469  -  10,469  -  -  10,469  10,469 

สินทรัพยท์างการเงินอืน                 

-  สินทรัพยอ์นุพนัธ์  1,873  -  -  1,873  -  1,873  -  1,873 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ  1,873  14,247  -  16,120         

                 

หนีสินทางการเงนิ                 

หนีสินระยะยาว                 

-  หุน้กู ้  -  -  201,790  201,790  -  205,987  -  205,987 

-  หุน้กูแ้ปลงสภาพ  -  -  9,386  9,386  -  9,582  -  9,582 

-  เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  -  -  139,275  139,275  -  138,481  -  138,481 

หนีสินทางการเงินอืน                 

-  หนีสินอนุพนัธ ์  209  -  -  209  -  209  -  209 

รวมหนีสินทางการเงิน  209  -  350,451  350,660         

 

  



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 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         
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  (หน่วย: ล้านบาท) 

  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุตธิรรม 

ณ วันท ี31 มีนาคม 2565  

เครืองมือทีใช้ในการ

ป้องกนัความเสียง  

เครืองมือทางการเงินที

วดัมูลคา่ดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอืน  

เครืองมือทางการเงินที

วดัมูลคา่ดว้ยราคาทุน

ตดัจาํหน่าย  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ                 

เงินลงทุนในตราสารทุน                 

- ตราสารทุนทีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด  -  774  -  774  -  -  774  774 

สินทรัพยท์างการเงิน                 

- สินทรัพยอ์นุพนัธ ์  159  -  -  159  -  159  -  159 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ  159  774  -  933         

                 

หนีสินทางการเงนิ                 

หนีสินระยะยาว                 

- หุน้กู ้  -  -  122,740  122,740  -  125,737  -  125,737 

- เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  -  -  3,130  3,130  -  3,166  -  3,166 

หนีสินทางการเงินหมนุเวยีนอืน                 

- หนีสินอนุพนัธ ์  15  -  -  15  -  15  -  15 

รวมหนีสินทางการเงนิ  15  -  125,870  125,885         
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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 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียน                 

- 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 
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ผลขาดทุนด้านเครดติทีคาดว่าจะเกดิขึน 
 

     (หน่วย: ล้านบาท) 

  งบการเงนิรวม 

    คา่เผอืผลขาดทุนดา้นเครดิต 

  ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน  ทีคาดวา่จะเกิดขึน 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  2565  2564  2565  2564 

        
ยงัไม่เกินกาํหนดระยะเวลาการรับชาํระหนี  29,851  28,732 425  165 

   เกิน 1 - 60 วนั   6,073  6,143 22  22 

   เกิน 60 - 120 วนั  1,385  1,485 14  240 

   มากกวา่ 120 วนั  3,815  3,213 655  675 

รวม  41,124  39,573 1,116  1,102 

หัก คา่เผอืผลขาดทุนดา้นเครดิต        

ทีคาดวา่จะเกิดขึน  (1,116)  (1,102)    

สุทธ ิ  40,008  38,471    

 

     (หน่วย: ล้านบาท) 

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    คา่เผอืผลขาดทุนดา้นเครดิต 

  ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน  ทีคาดวา่จะเกิดขึน 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  2565  2564  2565  2564 

        
ยงัไม่เกินกาํหนดระยะเวลาการรับชาํระหนี  2,256  1,774 1  - 

   เกิน 1 - 60 วนั   281  403 -  - 

   เกิน 60 - 120 วนั  164  432 -  - 

   มากกวา่ 120 วนั  752  835 1  19 

รวม  3,453  3,444 2  19 

หัก คา่เผอืผลขาดทุนดา้นเครดิต        

ทีคาดวา่จะเกิดขึน  (2)  (19)    

สุทธ ิ  3,451  3,425    
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10 ภาระผูกพนักบับคุคลหรือกจิการทีไม่เกยีวข้องกัน 

 

10.1 ภาระผูกพนัตามสัญญาทีเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน  

 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2565  2564  2565  2564 

สัญญาทียงัไม่ได้รับรู้        

ทีดิน อาคารและสิงปลูกสร้าง 3,929  3,541  -  - 

เครืองจกัร อุปกรณ์และอืนๆ 5,396  5,293  170  170 

รวม 9,325  8,834  170  170 

 

10.2 ภาระผูกพนัอืนๆ 

 

บริษทัมีสัญญาว่าดว้ยความร่วมมือทางวิชาการกบัมหาวิทยาลยัแม่โจ ้(“มหาวิทยาลยั”) โดยทางมหาวิทยาลยั  

อนุญาตให้บริษัทใช้ทีดินและสิงปลูกสร้างในการสร้างบ่อเลียงกุ ้ง และใช้เป็นศูนยวิ์จัยและฝึกอบรมแก่         

อาจารยแ์ละนักวิชาการ ซึงจะสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2565 ภายใต้เงือนไขของสัญญาดังกล่าว บริษัทมี 

ภาระผูกพนัทีจะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนให้กับมหาวิทยาลยัเป็นจาํนวนเงิน 2.2 ลา้นบาทต่อปี และจะต้องโอน

กรรมสิทธิในสินทรัพยท์งัหมดของโครงการให้กับมหาวิทยาลยัเมืออายขุองสัญญาสินสุดลง ทงันีราคาตาม

บญัชีของสินทรัพยข์องบริษทัภายใตส้ัญญาดงักล่าว ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 มีจาํนวนเงินรวม 14 ลา้นบาท  

(31 ธันวาคม 2564: 15 ล้านบาท) 

 

10.3 เลตเตอร์ออฟเครดติ 

 

บริษทัย่อยบางแห่งมีภาระผูกพนัภายใตเ้ลตเตอร์ออฟเครดิตทีออกแลว้เป็นจาํนวนเงินรวม 1,533 ลา้นบาท  

(31 ธันวาคม 2564: 2,658 ล้านบาท) 
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10.4 หนังสือคาํประกนั 

 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 บริษทัและบริษทัย่อยบางแห่งมีภาระผูกพนัจากหนังสือคาํประกันจาํนวนเงินรวม  

11 ลา้นบาท และ 1,918 ลา้นบาท ตามลาํดบั (31 ธันวาคม 2564: 11 ล้านบาท และ 1,771 ล้านบาท ตามลาํดับ)  

โดยส่วนใหญ่เป็นภาระผูกพนัจากการทีสถาบนัการเงินบางแห่งออกหนังสือคาํประกนับริษทัและบริษทัย่อย

ดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการและอืนๆ สาํหรับการคาํประกนัการนาํเขา้และขายสินคา้ คา่ภาษี และคา่อากรต่างๆ 

 

10.5 ผู้ให้การสนับสนุน 

 

บริษัทเป็นผูใ้ห้การสนับสนุน (Sponsor Undertaking) หุ้นกู ้อนุพนัธ์ทีออกโดยบริษัทย่อยตามทีเปิดเผยใน 

งบการเงินประจาํปี 

 

11 การคาํประกนั 

 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 บริษทัยอ่ยในต่างประเทศบางแห่งไดน้าํสินทรัพยต์่างๆไปใชเ้ป็นหลกัประกนัการกูยื้มเงินจาก

สถาบนัการเงิน ซึงประกอบด้วย ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ซึงมีมูลค่าสุทธิทางบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 13,440 ลา้นบาท         

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

การเช่า สินค้าคงเหลือ และลูกหนีสุทธิเจ้าหนี ซึงมีมูลค่าตามบญัชีจํานวน 7,277 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2564:  

7,252 ล้านบาท) หุน้สามญัของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศซึงมีมูลค่ารวมประมาณ 1,020 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2564: 

1,102 ล้านบาท) 

 

12 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 

12.1 เมือวนัที 11 เมษายน 2565 บริษัทได้ออกหนังสือรับรอง (Letter of Undertaking) ให้กับสถาบันการเงิน 

ในต่างประเทศแห่งหนึง ในฐานะเป็นผูใ้ห้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษทัย่อยแห่งหนึงภายใตส้ัญญา 

เงินกูย้มื ในวงเงินกูต้ามสัญญารวม 80 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 2,663 ลา้นบาท 

 

12.2 เมือวนัที 22 เมษายน 2565 ทีประชุมคณะกรรมการของบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้ C.P. Vietnam Corporation 

(“CPV”) ซึงเป็นบริษัทย่อยทีบริษัทถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 83.17 ดําเนินการยืนขอกระจาย 

หุ้นสามญัให้แก่ผูถื้อหุ้นรายย่อยเพือแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน ซึงหากได้รับการอนุมัติจากหน่วยงาน 

ทีเกียวขอ้งและดาํเนินการกระจายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ CPV จะดาํเนินการขอจดทะเบียนเป็นบริษทัจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพยโ์ฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม 
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12.3 เมือวนัที 26 เมษายน 2565 ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีของบริษทัไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจาก 

ผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2564 ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นรวมทงัสินในอตัราหุน้ละ 0.65 บาท โดยเงินปันผล

ดงักล่าว บริษทัไดมี้การจ่ายครังแรกเมือวนัที 10 กนัยายน 2564 เป็นเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผูถ้ือหุ้นไป

แลว้ในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท จึงคงเหลือเป็นเงินปันผลจ่ายครังที 2 ให้กบัผูถื้อหุ้นสามญัทีมีสิทธิรับเงินปัน

ผลจาํนวน 8,406,962,585 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 2,102 ลา้นบาท และมีกาํหนด

จ่ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัที 25 พฤษภาคม 2565  

 

12.4 เมือวนัท ี29 เมษายน 2565 บริษทัไดท้าํการขายเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั ซี.พี. เมอร์แชนไดซิง จาํกดั 

(“CPM”) ซึงเป็นบริษทัย่อยทีบริษัทถือหุ้นทงัทางตรงและทางออ้มในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ให้กับบริษทั  

ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ซึงเป็นบริษทัย่อยทีบริษทัถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนร้อยละ 99.99 

จาํนวน 360,000,000 หุ้น คิดเป็นจาํนวนเงินรวม 12,078 ลา้นบาท ทาํให้บริษทัมีสัดส่วนการถือหุน้ใน CPM 

ลดลงจากร้อยละ 87.54 เป็นร้อยละ 79.46 อย่างไรก็ตาม รายการดงักล่าวไม่ทาํให้สัดส่วนการถือหุ้นของ 

กลุ่มบริษทัเปลียนแปลง  

 

12.5 เมือวนัที 5 พฤษภาคม 2565 บริษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (“CPFTH”) ซึงเป็นบริษทัย่อยที

บริษทัถือหุน้ในอตัราร้อยละ 99.99 ไดอ้อกหุน้กูค้รงัที 1/2565 ชนิดไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั ระบุชือผูถื้อ 

และมีผู้แทนผูถื้อหุ้นกู ้ เป็นจาํนวนเงินรวม 10,150 ลา้นบาท อายุหุ้นกู้ 7 - 15 ปี โดยมีอตัราดอกเบียคงที 

ร้อยละ 3.80 - 5.00 ต่อปี  

 

 หุ้นกู ้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับเครดิตไว้ทีระดับ “A+” โดยบริษัท ทริสเรทติง  จํากัด เ มือวันที  

31 มีนาคม 2565 ทงันี CPFTH ไดน้าํหุน้กูด้งักล่าวไปขึนทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหนีไทยแลว้  

 

 

 

 


