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หมายเหต ุ สารบญั 
  

1 ขอ้มูลทวัไป  

2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

3 นโยบายการบญัชีทีสาํคญั 

4 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

5 การซือบริษทัยอ่ย  

6 รายการกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 

7 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 

8 สินคา้คงเหลือ 

9 สินทรัพยชี์วภาพ 

10 เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 

11 ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 

12 เงินลงทนุในบริษทัร่วม 

13 เงินลงทนุในการร่วมคา้ 

14 ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 

15 สัญญาเช่า 

16 คา่ความนิยม 

17 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 

18 หนีสินทีมีภาระดอกเบีย 

19 หุน้ทุนซือคืน 

20 เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 

21 ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 

22 ส่วนเกินทุนและทนุสาํรองตามกฎหมาย 

23 หุน้กูด้อ้ยสิทธิทมีีลกัษณะคลา้ยทุน 

24 ส่วนงานดาํเนินงานและการจาํแนกรายได ้

25 คา่ใชจ้่ายผลประโยชนต์อบแทนผูบ้ริหารและพนกังาน 

26 คา่ใชจ้่ายตามลกัษณะ 

27 ภาษีเงินได ้

28 กาํไรตอ่หุน้ 
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 หมายเหต ุ สารบัญ 
  
29 เงินปันผลจ่าย 

30 เครืองมือทางการเงิน 

31 การบริหารจดัการทุน 

32 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 

33 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

34 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทียงัไม่ไดใ้ช ้

35 การเปิดเผยขอ้มูลเพมิเติม 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 

 

กรรมการบริหารไดอ้นุมตัิใหอ้อกงบการเงินนีเมือวนัที 25 กุมภาพนัธ์ 2565 

 

1 ข้อมูลทัวไป 
 

บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลทีจดัตงัขึนในประเทศไทยเมือวนัที 17 มกราคม 

2521 และมีทีอยูจ่ดทะเบียนตงัอยูเ่ลขท ี313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

10500  ประเทศไทย 

 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเมือวนัที 21 ธนัวาคม 2530 

 

บริษัทและบริษทัย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ดาํเนินธุรกิจหลกัดา้นการเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร    

ครบวงจร  

 

กลุ่มบริษทัมีทีตงัของธุรกิจครอบคลุมทงัภายในประเทศและตา่งประเทศ ซึงแบง่เป็น 2 ส่วนงานหลกัดงันี    

 

1)   ส่วนงานธุรกิจสตัวบ์ก ครอบคลุมสินคา้ประเภทไก่ เป็ด และสุกร  

2)   ส่วนงานธุรกิจสตัวน์าํ ครอบคลุมสินคา้ประเภทกุง้และปลา   

 

การดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัทงั 2 ส่วนงานหลกัดงักล่าวมีลกัษณะครบวงจร เริมตงัแต่การจดัหาวตัถุดิบเพือใช ้

ในการผลิตอาหารสัตว์ การดาํเนินธุรกิจผลิตอาหารสัตว ์การเพาะพนัธ์ุสัตว ์การเลียงสัตว์เพือการคา้ การแปรรูป

เนือสัตวข์นัพืนฐาน การผลิตผลิตภณัฑ์อาหารสาํเร็จรูปพร้อมรับประทาน รวมถึงธุรกิจร้านคา้ปลีกและร้านอาหาร 

ซึงผลิตภณัฑห์ลกัของกลุ่มบริษทัจาํแนกไดเ้ป็น 3 ประเภทหลกัดงันี    

 

1)   อาหารสัตว ์

2)   ผลิตภณัฑจ์ากฟาร์มเลียงสัตว ์เช่น พนัธ์ุสัตว ์สัตวมี์ชีวติ การแปรรูปเนือสัตวข์นัพนืฐาน เป็นตน้   

3)   อาหารแปรรูปและอาหารสาํเร็จรูป 
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รายละเอยีดของบริษทัยอ่ย ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี 
 

    ประเทศท ี    

ชือกจิการ  ลักษณะธุรกิจ  กิจการจัดตงั  กลุ่มบริษทัถือหุ้นร้อยละ 

      2564  2563 

บริษัททีมีกจิการในประเทศไทยและทีดําเนินธุรกจิ       

   ทเีกยีวเนืองกบักจิการในประเทศไทย         

ธุรกิจสัตว์บก         

บริษทัย่อยทางตรง         

1)  บริษทั กรุงเทพโปรดิวส จาํกดั (มหาชน)  ซือและขายวตัถุดิบอาหารสตัว ์   ไทย  99.44  99.44 

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

         
บริษทัย่อยทางอ้อม         

1)   บริษทั ซีพี ไห่หลาย ฮาร์เบอร์ จาํกดั   ธุรกิจภตัตาคาร  ไทย  99.99  99.99 

2)   บริษทั อินเตอร์เนชนัแนล เพท็ ฟู้ด จาํกดั  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสาํหรับสตัวเ์ลียง  ไทย  99.99  99.99 

3)   บริษทั ดคักาลบี กรุ๊ป จาํกดั  ร้านอาหาร  ไทย  59.99  59.99 

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

    อาหารแปรรูปจากเนือสตัวแ์ละอาหาร       

    สาํเร็จรูป       

5)   Berice LLC  กิจการลงทุนในธุรกิจร้านอาหาร  สหรัฐอเมริกา  99.99  99.99 

5.1) Yipeng, LLC  ร้านอาหาร  สหรัฐอเมริกา  99.99  99.99 

6)   บริษทั สวนสมบรูณ์ จาํกดั  ปลูกพืชเพือการเกษตร  ไทย  99.99  - 

         
บริษทัย่อยทางตรงและอ้อม         

1)   บริษทั ซี.พ.ี เมอร์แชนไดซิง จาํกดั   กิจการลงทุนและการคา้ระหวา่งประเทศ  ไทย  99.99  99.99 

1.1)   บริษทั เชสเตอร์ฟู้ด จาํกดั  ร้านอาหาร  ไทย  99.99  99.99 

1.2)   บริษทั ซีพีเอฟ เทรดดิง จาํกดั   คา้ส่งและคา้ปลีกผลิตภณัฑอ์าหาร  ไทย  99.99  99.99 

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

1.4)   บริษทั ซีพีเอฟ เรสเทอรองท ์แอนด ์ ฟู้ดเชน จาํกดั  ธุรกิจหา้ดาวและร้านอาหาร  ไทย  99.99  99.99 

1.5)   Consumer Package Commerce Co., Ltd.  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท  เกาหลีใต ้  99.99  - 

  อาหารแปรรูปจากเนือสตัวแ์ละอาหาร       

  สาํเร็จรูป       

1.6)   C.P. Food Products, Inc.   ผูน้าํเขา้และผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้  สหรัฐอเมริกา  99.99  99.99 

  อาหารทะเล       

1.7)   CP Foods Singapore Pte Ltd.  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท  สิงคโปร์  99.99  100.00 

  อาหารแปรรูปจากเนือสตัวแ์ละอาหาร       

  สาํเร็จรูป       

1.8)   CPF Denmark A/S   ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท   เดนมาร์ก  51.99  51.99 

    อาหารแปรรูปจากเนือสตัวแ์ละอาหาร       

    สาํเร็จรูป       
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    ประเทศท ี    

ชือกจิการ  ลักษณะธุรกิจ  กิจการจัดตงั  กลุ่มบริษทัถือหุ้นร้อยละ 

      2564  2563 

1.9)   CPF Europe S.A.   ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท   เบลเยยีม  99.99  99.99 

       อาหารแปรรูปจากเนือสตัวแ์ละอาหาร       

           สาํเร็จรูป       

1.9.1)  Paulsen Food GmbH   จดัจาํหน่ายสินคา้ประเภทเนือสตัว ์  เยอรมนี  99.98  99.98 

    และกิจการลงทุน       

1.9.1.1) CPF Distribution GmbH  จดัจาํหน่ายอาหารสาํเร็จรูป  เยอรมนี  99.98  99.98 

1.9.1.2) ZGG Verwaltungs GmbH  กิจการลงทุน  เยอรมนี  99.98  99.98 

1.9.2)  CP Foods (UK) Limited and   ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  99.98  99.98 

subsidiaries    อาหารแปรรูปจากเนือสตัวแ์ละอาหาร       

    สาํเร็จรูป       

1.9.3)  The Foodfellas Limited   ผูน้าํเขา้วตัถดิุบและผลิตภณัฑอ์าหาร  องักฤษ  99.98  99.98 

1.9.4)  Westbridge Food Group Limited  กิจการลงทุน  องักฤษ  99.99  99.99 

1.9.4.1) Westbridge Foods Limited  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายเนือสตัว ์และ  องักฤษ  99.99  99.99 

    อาหารสาํเร็จรูป       

1.9.4.2) บริษทั เวสทบ์ริดจ ์ฟู้ดส์  ใหบ้ริการจดัหาและพฒันาผลิตภณัฑ ์  ไทย  99.99  99.99 

(ประเทศไทย) จาํกดั    อาหารเอเชีย       

1.9.4.3) Westbridge (Qingdao)   ใหบ้ริการจดัหาและพฒันาผลิตภณัฑ ์  จีน  99.99  99.99 

Trading Co., Ltd.    อาหารเอเชีย       

1.9.4.4) Wignall Holdings   กิจการลงทุน  องักฤษ  99.99  99.99 

Limited (2)         

1.9.4.5) Westbridge Foods  จดัจาํหน่ายเนือสตัว ์  องักฤษ  99.99  99.99 

(Haydock) Limited (2)         

1.9.4.6) Westbridge Holding B.V.    กิจการลงทุน  เนเธอร์แลนด์  99.99  99.99 

1.9.4.7) Westbridge Foods   จดัจาํหน่ายเนือสตัว ์   ฝรังเศส  99.99  99.99 

(France) SARL           

1.9.4.8) Food Trac Limited   จดัจาํหน่ายเนือสตัว ์  องักฤษ  99.99  99.99 

1.9.4.9) Westbridge Group   ผูน้าํเขา้สินคา้ทีทาํจากเนือสตัวปี์ก  องักฤษ  99.99  99.99 

License Companies         

1.10)  CPF Hong Kong Co., Ltd.   ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายไขไ่ก่  เขตบริหารพเิศษ  99.99  99.99 

    อาหารแปรรูปจากเนือสตัว ์  ฮ่องกง     

    ผลิตภณัฑน์ม และอาหารสาํเร็จรูป       

         
ธุรกิจอนื         

บริษทัย่อยทางตรง         

1)   บริษทั ซีพเีอฟ เทรนนิงเซ็นเตอร์ จาํกดั   ใหบ้ริการดา้นการฝึกอบรม  ไทย  99.99  99.99 

2)   บริษทั ซีพเีอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จาํกดั   ใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไทย  99.99  99.99 

3)   บริษทั ศูนยวิ์จยัและพฒันาอาหาร ซีพเีอฟ จาํกดั  วิจยัและพฒันาอาหาร  ไทย  99.99  99.99 
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ชือกจิการ  ลักษณะธุรกิจ  กิจการจัดตงั  กลุ่มบริษทัถือหุ้นร้อยละ 
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บริษทัทมีีกจิการในต่างประเทศ         

บริษทัย่อยทางตรง         

1) Bellisio Investment, LLC  กิจการลงทุน  สหรัฐอเมริกา  100.00  100.00 

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

1.1.1)   Arden International, LLC  (3)  ผลิตและจาํหน่ายอาหารพร้อม  สหรัฐอเมริกา  -  100.00 

  รับประทาน       

    1.1.2)   Bellisio Foods, Inc.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารพร้อม  สหรัฐอเมริกา  100.00  100.00 

  รับประทาน       

1.1.3)   Bellisio Foods Canada Corp.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารพร้อม  แคนาดา  100.00  100.00 

         รับประทาน       

              1.1.4)   FSI Parent Corp.  กิจการลงทุน  สหรัฐอเมริกา       100.00       100.00 

1.1.4.1)  Frozen Specialties, Inc.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารพร้อม  สหรัฐอเมริกา  100.00  100.00 

  รับประทาน       

1.1.5)   Overhill Farms, Inc.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารพร้อม  สหรัฐอเมริกา  100.00  100.00 

  รับประทาน       

   1.1.6)   The All American Gourmet   ผลิตและจาํหน่ายอาหารพร้อม  สหรัฐอเมริกา  100.00  100.00 

                         Company (2)     รับประทาน       

2)   C.P. Aquaculture (Hainan) Co., Ltd. (2)  ฟาร์มเพาะเลียงสัตวน์าํและเพาะพนัธุ์  จีน  100.00  100.00 

   สตัวน์าํ       

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

    ไอส์แลนด ์     

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

    ไอส์แลนด ์     

5)   CP Foods Capital Limited  กิจการลงทุน  บริติช เวอร์จิน  100.00  100.00 

    ไอส์แลนด ์     

6)   Charoen Pokphand Foods Kenya Co., Ltd. (2)  ผลิตอาหารสัตวแ์ละเลียงสัตว ์  เคนยา  99.99  99.99 

7)   CPF Investment Limited   กิจการลงทุน  บริติช เวอร์จิน  100.00  100.00 

    ไอส์แลนด ์     

7.1)  Giant Crown Investments Limited  กิจการลงทุน  บริติช เวอร์จิน  100.00  100.00 

    ไอส์แลนด ์     

8)   CPF Netherlands B.V.   กิจการลงทุน  เนเธอร์แลนด์  99.99  99.99 

8.1)  CP Chozen Limited  กิจการลงทุน  องักฤษ  79.99  79.99 

8.1.1)   Chozen Holdings Limited  ร้านอาหาร  องักฤษ  79.99  79.99 

8.1.2)   Chozen Noodle Trading Limited  ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์  องักฤษ  79.99  79.99 

8.2)  CPF Canada Holdings Corp.  กิจการลงทุนในธุรกิจสุกรครบวงจร   แคนาดา  99.99  99.99 
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8.3)  Russia Baltic Pork Invest AS  กิจการลงทุน     นอร์เวย ์  75.82  75.82 

(เดิมชือ Russia Baltic Pork Invest ASA)         

8.3.1)   Agro-Oskol CJSC  ธุรกิจปลูกพชืเพือการเกษตร     รัสเซีย  75.82  - 

8.3.2)   Agro-Ostrogorzhsk LLC  ธุรกิจปลูกพชืเพือการเกษตร     รัสเซีย  75.82  - 

8.3.3)   Agro-Sojuz TS LLC  กิจการลงทุน     รัสเซีย  75.82  - 

8.3.4)   Alekseevskiy Kombikormovy   ผลิตอาหารสัตว ์  รัสเซีย  75.82  - 

Zavod CJSC         

8.3.5)   Alekseevsky Bekon JSC  เลียงสตัว ์  รัสเซีย  75.82  - 

8.3.6)   APK Don LLC  ใหบ้ริการดา้นการบริหารและทีปรึกษา  รัสเซีย  75.82  - 

8.3.7)   Chochol Trostjanka LLC  ธุรกิจปลูกพชืเพือการเกษตร     รัสเซีย  75.82  - 

8.3.8)   Donskoy Bekon LLC  เลียงสตัว ์  รัสเซีย  75.82  - 

8.3.9)   Farm Construction Limited   รับเหมาก่อสร้างฟาร์มสุกร  รัสเซีย  75.82  75.82 

Liability Company         

8.3.10) Finagro ASP   ใหบ้ริการดา้นการเงิน  เดนมาร์ก  75.82  75.82 

8.3.11) Kornevo Limited Liability Company เลียงสตัว ์  รัสเซีย  75.82  75.82 

8.3.12) Management Company RBPI   ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์  รัสเซีย  75.82  75.82 

Group Limited Liability Company         

8.3.13) Mjaso-Sojuz T LLC  กิจการลงทุน     รัสเซีย  75.82  - 

8.3.14) MPK Belgorod LLC  กิจการลงทุน     รัสเซีย  75.82  - 

8.3.15) NNPP Limited Liability Company  เลียงสตัว ์  รัสเซีย  75.82  75.82 

8.3.16) NNPP-2 Limited Liability Company เลียงสตัว ์  รัสเซีย  75.82  75.82 

8.3.17) Pravdinsk Pig Production Joint   เลียงสตัว ์  รัสเซีย  75.82  75.82 

Stock Company         

(เดิมชือ Pravdinsk Pig Production         

Closed Joint Stock Company)         

8.3.18) Pravdinsk Pig Production-2  เลียงสตัว ์  รัสเซีย  75.82  75.82 

Limited Liability Company         

8.3.19) RBPI Elite Seeds LLC  ผลิตเมลด็พนัธุ์พชื  รัสเซีย  75.82  75.82 

8.3.20) RBPI Partner East LLC  โรงชาํแหละ  รัสเซีย  75.82  - 

8.3.21) RBPI Partner West LLC  โรงชาํแหละ  รัสเซีย  75.82  75.82 

8.3.22) RBPI Voronezh LLC  กิจการลงทุน  รัสเซีย  75.82  - 

8.3.23) Rechnoe Limited Liability Company  ใหบ้ริการจดัการของเสียชีวภาพ  รัสเซีย  75.82  75.82 

8.4)  Stesha LLC  กิจการลงทุน  รัสเซีย  99.99  99.99 

8.4.1)   CP Foods Trading LLC  ผูน้าํเขา้และส่งออกสินคา้  รัสเซีย  99.99  99.99 

  ประเภทเนือสตัว ์       
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8.4.2)    JSC Poultry Parent Stock Production  เลียงสตัวแ์ละเพาะพนัธ์ุสตัว ์  รัสเซีย  99.99  99.99 

Woyskovitsy         

8.4.3)    JSC Poultry Production Severnaya  ผลิตอาหารสัตว ์เลียงสตัว ์  รัสเซีย  99.99  99.99 

 และแปรรูปขนัพืนฐาน    
8.5)   Tops Foods NV ผลิตและจาํหน่ายอาหารพร้อม เบลเยยีม 84.07  84.07 

  รับประทาน       

9)   CPF Poland S.A.   เกษตรอตุสาหกรรมและอาหาร  โปแลนด์  66.67  66.67 

9.1)   CPF Culinar Sp. z o.o.  ผลิตอาหารทะเล  โปแลนด์  66.67  - 

9.2)   Food Port Sp. z o.o.  ผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้อาหารทะเล  โปแลนด์  66.67  - 

9.3)   PetRepublic Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสาํหรับสตัวเ์ลียง  โปแลนด์  60.00  60.00 

9.4)   PLANT-TEC Europe Sp. z o.o.  กิจการลงทุน  โปแลนด์  66.67  - 

10)  Homegrown Shrimp (USA) LLC   ฟาร์มเพาะเลียงลูกกุง้  สหรัฐอเมริกา  100.00  100.00 

     บริษทัย่อยทางตรงและทางอ้อม         

1)   Charoen Pokphand Foods (Overseas) LLC  ผลิตอาหารสัตวแ์ละเลียงสัตว ์  รัสเซีย  99.99  99.99 

1.1)   CPF Agro LLC  เลียงสตัว ์  รัสเซีย  99.99  99.99 

1.2)   CPF Foods LLC  ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์  รัสเซีย  99.99  99.99 

1.3)   CPF Ryazan LLC  เลียงสตัว ์  รัสเซีย  99.99  99.99 

1.4)   CPF Serebryanie Prudy LLC  เลียงสตัว ์  รัสเซีย  99.99  99.99 

     1.5)   CPF Construction LLC   ใหบ้ริการทีปรึกษาดา้นการก่อสร้าง  รัสเซีย  99.99  99.99 

2)   Charoen Pokphand Foods Philippines Corporation  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์เลียงสตัว ์  ฟิลิปปินส์  99.99  99.99 

     และเพาะฟักลูกกุง้       

3)   Chia Tai Enterprises International Limited กิจการลงทุน เบอร์มิวดา 50.43 50.43 

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

    ฮ่องกง     

3.2)   Chia Tai Huazhong Biochemistry Limited  กิจการลงทุน  เขตบริหารพเิศษ  50.43  50.43 

    ฮ่องกง     

3.3)   Chia Tai Pucheng Biochemistry Limited  กิจการลงทุน  เขตบริหารพเิศษ  50.43  50.43 

    ฮ่องกง     

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

    ไอส์แลนด ์     

3.5)   Golden Industrial Investment Limited  กิจการลงทุน  เขตบริหารพเิศษ  50.43  50.43 

    ฮ่องกง     

3.6)   Henan Chia Tai Biochemistry Trading   ผูจ้ดัจาํหน่ายยาสตัว ์  จีน  35.17  35.17 

Co., Ltd. (1)         

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

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

3.9)   Zhumadian Huazhong Chia Tai Co., Ltd. (1)  ผลิตและจาํหน่ายเคมีภณัฑ ์  จีน  35.17  35.17 
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4)   C.P. Aquaculture (India) Private Limited  ผลิตและจาํหน่ายอาหารกุง้  อินเดีย  75.00  31.70 

  ฟาร์มเพาะฟักลูกกุง้และ       

  จาํหน่ายกุง้แปรรูปขนัตน้       

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

     อุตสาหกรรมและอาหาร       

5.1)   AHM Lifestyles - Creative Hospitality  ร้านอาหาร  เวียดนาม  50.96  50.96 

Joint Stock Company            

5.2)   Beijing CP Consultation Services Co., Ltd.  ใหบ้ริการทีปรึกษาดา้นเศรษฐกิจ  จีน  52.25  52.24 

               และการคา้       

5.3)   C.P. Aquaculture (Dongfang) Co., Ltd.   เพาะฟักลูกกุง้  จีน  52.25  52.24 

5.4)   C.P. Aquaculture (Jiangsu) Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  52.25  52.24 

5.5)   C.P. Aquaculture (Zhanjiang) Co., Ltd.   เพาะฟักลูกกุง้  จีน  52.25  52.24 

5.6)   C.P. Food Enterprises  (Ningbo) Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารแปรรูป จีน  52.25  52.24 

                 อาหารสาํเร็จรูปจากเนือสตัว ์      

     และอาหารพร้อมรับประทาน      

5.7)   C.P. Food (Hengshui) Co., Ltd.   ผลิตและจาํหน่ายอาหารแปรรูป  จีน  52.25  52.24 

5.8)   C.P. Food (Kaifeng) Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารแปรรูป จีน  52.25  52.24 

5.9)   C.P. Food (Nantong) Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารแปรรูป จีน  52.25  52.24 

     อาหารสาํเร็จรูปจากเนือสตัว ์      

     และอาหารพร้อมรับประทาน      

5.10) C.P. Food (Zhanjiang) Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑอ์าหาร จีน  52.25  52.24 

5.11) C.P. Standard Resources Limited  กิจการลงทุน เขตบริหารพเิศษ  52.25  52.24 

   ฮ่องกง     

5.12) C.P. Vietnam Corporation    ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์เลียงสัตว ์ เวียดนาม  66.18  66.18 

     และอาหารแปรรูป      

5.13) C.T. Progressive (H.K.) Limited  กิจการลงทุน เบอร์มิวดา  52.25  52.24 

5.14) Charoen Pokphand (China) Investment  กิจการลงทุน บริติช เวอร์จิน  52.25  52.24 

Limited   ไอส์แลนด ์     

5.15) Chia Tai (Beijing) Investment Management  ใหบ้ริการดา้นการบริหารและทีปรึกษา จีน  52.25  52.24 

Co., Ltd.        

5.16) Chia Tai Biopharmaceutical (Fujian) Co., Ltd. (1)
 ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑย์า  จีน  35.17  - 

5.17) Chia Tai Food Enterprise (Qingdao) Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารแปรรูป  จีน  52.25  52.24 

                    อาหารสาํเร็จรูปจากเนือสัตว ์       

     และอาหารพร้อมรับประทาน       
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5.18)  Chia Tai Food Industry (Suqian) Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารแปรรูป  จีน  52.25  - 

  อาหารสาํเร็จรูปจากเนือสัตว ์       

  และอาหารพร้อมรับประทาน       

5.19)  Chia Tai Food (Suqian) Co., Ltd.  เลียงไกเ่นือ ผลิตและจาํหน่าย  จีน  52.25  52.24 

              ผลิตภณัฑจ์ากเนือไก่       

5.20)  CP Aqua Company Limited  กิจการลงทุนในธุรกิจสตัวน์าํ  เขตบริหารพเิศษ  52.25  52.24 

    ฮ่องกง     

5.21)  CP China Investment Limited  กิจการลงทุน  เคยแ์มน  52.25  52.24 

    ไอส์แลนด ์     

5.22)  CP Food Enterprise (Qinhuangdao) Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารแปรรูป   จีน  52.25  52.24 

                  อาหารสาํเร็จรูปจากเนือสัตว ์       

                  และอาหารพร้อมรับประทาน       

5.23)  CP Food Investment Limited  กิจการลงทุน  เขตบริหารพเิศษ  52.25  52.24 

   ฮ่องกง    

5.24)  CPV Food Co., Ltd. เลียงสตัว ์ผลิตและจาํหน่าย  เวียดนาม 66.18  66.18 

  อาหารสตัว ์และอาหารแปรรูป       

5.25)  Dongying Chia Tai Aqua Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์  จีน  52.25  52.24 

5.26)  Dzine Food Solutions Company Limited  ร้านอาหารและบริการจดัเลียง  เวียดนาม  66.18  - 

5.27)  Fujian Chia Tai Food Co., Ltd. (1)  จาํหน่ายผลิตภณัฑจ์ากเนือไก่  จีน  36.57  36.57 

5.28)  Fujian Hetai Agro-Industry Co., Ltd. (1)  เลียงและจาํหน่ายไก่  จีน  36.57  36.57 

5.29)  Hannick Limited  กิจการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์  เขตบริหารพเิศษ  52.25  52.24 

    ฮ่องกง     

5.30)  Henan Chia Tai Agro-Industrial  ใหบ้ริการคาํประกนัสินเชือ    จีน  52.25  52.24 

  Financing Guarantee Co., Ltd.     

    5.31)  Hubei Chia Tai Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์พนัธุส์ตัว ์  จีน  52.25  52.24 

  และอาหารแปรรูปจากเนือสตัว ์       

5.32)  Jiangsu Chia Tai Agriculture Financing  ใหบ้ริการคาํประกนัสินเชือ    จีน  52.25  52.24 

  Guarantee Co., Ltd.     

5.33)  Jilin Chia Tai Food Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารแปรรูป  จีน  52.25  52.24 

  อาหารสาํเร็จรูปจากเนือสัตว ์       

  และอาหารพร้อมรับประทาน       

5.34)  Longyan Baotai Agro-Industry Co., Ltd. (1)  เลียงและจาํหน่ายไก่  จีน  36.57  36.57 

5.35)  Longyan Chia Tai Co., Ltd. (1)  ผลิตผลิตภณัฑจ์ากเนือไก่  จีน 36.57 36.57 

5.36)  Modern State Investments Limited  กิจการลงทุน  บริติช เวอร์จิน  52.25  52.24 

    ไอส์แลนด ์     

5.37)  Zhangzhou C.P. Chia Tai Aquaculture Co., Ltd.  ฟาร์มเพาะเลียงกุง้  จีน  52.25  52.24 
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6)   CPF Tanzania Limited (2)  ผลิตอาหารสัตวแ์ละเลียงสัตว ์  แทนซาเนีย  99.99  99.99 

         
บริษทัย่อยทางอ้อม         

1)  Bright Excel Investments Limited    กิจการลงทุน  บริติช เวอร์จิน  100.00  100.00 

    ไอส์แลนด ์     

2)   C.P. Cambodia Co., Ltd. ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์เลียงสตัว ์ กมัพชูา 100.00 100.00 

    และอาหารแปรรูป    

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

3)   C.P. Laos Co., Ltd.    ผลิตอาหารสัตวแ์ละเลียงสัตว ์  ลาว  99.99  99.99 

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

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

6)   Charoen Pokphand (USA), Inc. (3)  ธุรกิจไก่เนือครบวงจร  สหรัฐอเมริกา  -  99.97 

7)   Charoen Pokphand Enterprise (Taiwan) Co., Ltd. (1)    ธุรกิจไก่ครบวงจรและเลียงสตัว ์     สาธารณรัฐจีน  39.00  39.00 

    (ไตห้วนั)     

7.1)   Arbor Acres (Taiwan) Co., Ltd. (1)  เลียงสตัว ์  สาธารณรัฐจีน  19.50  19.50 

    (ไตห้วนั)     

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

        อาหารเสริมและวคัซีนสาํหรับสตัว ์  (ไตห้วนั)     

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

    ฮ่องกง     

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

    ไอส์แลนด ์     

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

    (ไตห้วนั)     

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

    (ไตห้วนั)     

7.7)   Sheng Da Foods Co., Ltd. (1)  ธุรกิจไก่ไข ่  สาธารณรัฐจีน  14.92  11.93 

    (ไตห้วนั)     

8)   Charoen Pokphand Foods (Malaysia) Sdn. Bhd.  กิจการลงทุนในธุรกิจสตัวน์าํครบวงจร  มาเลเซีย  99.99  99.99 

     และธุรกิจสุกร       

8.1)   Asia Aquaculture (M) Sdn. Bhd.   เพาะเลียงกุง้และแปรรูปกุง้  มาเลเซีย  99.99  99.99 

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

8.2.1)  AA Meat Shop Sdn. Bhd.  คา้ปลีกผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากเนือสตัว ์  มาเลเซีย  99.99  99.99 

8.2.2)  Chau Yang Farming Sdn. Bhd.  เลียงสตัว ์  มาเลเซีย  99.99  99.99 

8.2.3)  Tip Top Meat Sdn. Bhd.  แปรรูปเนือสตัว ์  มาเลเซีย  99.99  99.99 

8.3)   Star Feedmills (M) Sdn. Bhd.   ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัวน์าํ  มาเลเซีย  99.99  99.99 

9)    Charoen Pokphand Foods Canada Inc.  นาํเขา้และส่งออกสินคา้อาหาร  แคนาดา  100.00  100.00 
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10)  Charoen Pokphand Holdings (Malaysia) Sdn. Bhd.  กิจการลงทุนในธุรกิจไก่ครบวงจร  มาเลเซีย  100.00  100.00 

10.1)  Avian Farm (Malaysia) Sdn. Bhd.  เลียงสตัว ์  มาเลเซีย  100.00  100.00 

10.2)  Charoen Pokphand Feedmills (B’worth)  ผลิตและจาํหน่ายเนือสตัวแ์ปรรูป  มาเลเซีย  100.00  100.00 

Sdn. Bhd. (2)  และเลียงสตัว ์       

10.3)  Charoen Pokphand Feedmills (M) Sdn. Bhd. (2)  ผลิตและจาํหน่ายเนือสตัวแ์ปรรูป  มาเลเซีย  100.00  100.00 

  และเลียงสตัว ์       

10.4)  Charoen Pokphand Jaya Farm (M) Sdn. Bhd.  ผลิตและจาํหน่ายเนือสตัวแ์ปรรูป  มาเลเซีย  100.00  100.00 

  และเลียงสตัว ์       

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

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

  อาหารแปรรูป และเลียงสตัว ์       

10.7)  Teck Huat Farming Sdn. Bhd.  เลียงสตัว ์  มาเลเซีย  100.00  100.00 

11)  Coinaton Investments Limited  กิจการลงทุน บริติช เวอร์จิน 100.00 100.00 

    ไอส์แลนด ์     

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

    (ไตห้วนั)     

12)  CPF (India) Private Limited  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์เลียงสตัว ์  อินเดีย  99.99  99.99 

  และอาหารแปรรูป       

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

13)  CPF Japan Co., Ltd.  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท  ญีปุ่ น 99.99 99.99 

         อาหารแปรรูปจากเนือสตัวแ์ละ      

   อาหารสาํเร็จรูป    

14)  CPVN Limited  กิจการลงทุน  บริติช เวอร์จิน  100.00 100.00 

    ไอส์แลนด ์     

15)  Forward Pass Limited  กิจการลงทุน บริติช เวอร์จิน  100.00  100.00 

  ไอสแ์ลนด ์    

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

  (ไตห้วนั)    

16)  New Splendid Holdings Limited  กิจการลงทุน บริติช เวอร์จิน  100.00  100.00 

  ไอส์แลนด ์     

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

    รับประทาน      
 

(1)    กลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมบริษทัดงักล่าว 
(2)    หยดุการประกอบกิจการ 
(3)    ปิดกิจการ  
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2 เกณฑ์การจัดทํางบการเงนิ 

 

งบการเงินนีจัดทาํขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีทีประกาศใช ้

โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที 

เกียวขอ้ง งบการเงินนีนาํเสนอเป็นเงินบาทซึงเป็นสกุลเงินทีใช้ในการดาํเนินงานของบริษทั นโยบายการบัญชีที

เปิดเผยในหมายเหตุแตล่ะขอ้ไดถื้อปฏิบติัโดยสมาํเสมอสาํหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาทีรายงาน 

 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของกลุ่มบริษทั และส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารใช้วิจารณญาณ การประมาณการ

และขอ้สมมติหลายประการ ซึงมีผลกระทบต่อการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ทงันี ผลทีเกิดขึนจริง

อาจแตกต่างจากทีประมาณการไว ้ประมาณการและขอ้สมมติทีใช้ในการจัดทาํงบการเงินซึงเปิดเผยในหมายเหตุ 

แต่ละขอ้จะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเนือง  การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปลียนทนัทีเป็นตน้ไป 

 

3 นโยบายการบัญชีทสํีาคญั 

 

(ก) เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 

 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของกลุ่มบริษทั และส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมและการร่วมคา้  

 

การรวมธุรกิจ  

 

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีสาํหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซือ เมือกลุ่มบริษทัประเมินวา่กลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพยท์ี

ซือมานนัประกอบดว้ยปัจจยันาํเขา้และกระบวนการทีสาํคญัเป็นอยา่งนอ้ยซึงสามารถทาํใหเ้กิดผลผลิตได ้โดยวนัที

ซือกิจการคือวนัทีอาํนาจในการควบคุมนนัไดถู้กโอนมาใหก้ลุ่มบริษทั ยกเวน้กรณีการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุม

เดียวกนั ทงันี ค่าใชจ่้ายทีเกียวขอ้งกบัการซือธุรกิจรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมือเกิดขึน การกาํหนดวนัทีซือกิจการและการ

โอนอาํนาจควบคุมจากฝ่ายหนึงไปอกีฝ่ายหนึงตอ้งพิจารณาขอ้เท็จจริงและสถานการณ์แวดลอ้มทีเกียวขอ้งทงัหมด 

ในการพิจารณาอาํนาจในการควบคุม กลุ่มบริษทัตอ้งนาํสิทธิในการออกเสียงทีเป็นไปไดแ้ละสามารถใชสิ้ทธิไดม้า

รวมในการพิจารณา   
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กลุ่มบริษทัเลือกใช้วิธีการทดสอบการกระจุกตวั (concentration test) ซึงเป็นการประเมินอย่างง่ายโดยจะถือว่ากลุ่ม

ของกิจกรรมและสินทรัพยท์ีไดม้าเป็นการซือสินทรัพยแ์ทนทีจะเป็นการซือธุรกิจ หากมูลค่ายุติธรรมเกือบทงัหมด

ของสินทรัพยที์ไดรั้บมานนักระจุกตวัทีสินทรัพยใ์ดสินทรัพยห์นึงหรือกระจุกตวัทีกลุ่มของสินทรัพยท์ีระบุได้ทีมี

ลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

 

ค่าความนิยมทีเกิดขึน ณ วันทีซือ โดยวดัจากมูลค่ายุติธรรมของสิงตอบแทนทีโอนให้ซึงรวมถึงการรับรู้จ ํานวน 

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซือ มีราคาซือสูงกวา่มูลค่ายติุธรรมสุทธิ ของสินทรัพยที์ระบุไดท้ีไดม้าและ

หนีสินทีรับมาซึงวดัมูลค่า ณ วนัทีซือ ในกรณีราคาซือตาํกวา่มูลค่ายติุธรรมสุทธิจะรับรู้กาํไรจากการซือในกาํไรหรือ

ขาดทุนทนัที 

 

สิงตอบแทนทีผูซื้อโอนให้หรือคาดวา่จะตอ้งจ่ายรับรู้ดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีซือ หากสิงตอบแทนทีคาดว่าจะตอ้งจ่าย

จดัประเภทเป็นส่วนของผูถื้อหุ้น รายการดงักล่าวจะไม่ถูกวดัมูลค่าใหม่และจะบันทึกการจ่ายชาํระภายหลงัไวใ้นส่วน

ของผูถื้อหุ้น ในกรณีสิงตอบแทนทีคาดวา่จะตอ้งจ่ายจดัประเภทเป็นสินทรัพยห์รือหนีสิน หากมีการเปลียนแปลงในมูลค่า

ยตุิธรรมในภายหลงัจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

หนีสินทีอาจเกิดขึนของบริษทัทีถูกซือทีรับมาจากการรวมธุรกิจรับรู้เป็นหนีสินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบนั ซึงเกิดขึน

จากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลคา่ยติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเชือถือ 

 

ตน้ทนุทีเกียวขอ้งกบัการซือซึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ กลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทนุดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายเมือเกิดขึน 

 

กรณีการรวมธุรกิจไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในวนัสินรอบระยะเวลารายงานทีการรวมธุรกิจเกิดขึน กลุ่มบริษทัจะประมาณ

การมูลค่าของรายการซึงขอ้มูลทางบญัชียงัไม่สมบูรณ์เพือรายงาน มูลคา่ประมาณการดงักล่าวอาจถูกปรับปรุงดว้ยขอ้มูล

ทีรับรู้ภายหลงั เพือสะทอ้นผลของขอ้มูลเพิมเติมทีไดรั้บเกียวกบัขอ้เท็จจริงและสถานการณ์แวดลอ้มทีมีอยู ่ณ วนัทีซือ 

ซึงขอ้มูลดงักล่าวมีผลต่อการวดัมูลคา่ของจาํนวนต่าง  ๆทีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัทีซือ 

 

การซือแบบทยอยซือ 

 

ในการรวมธุรกิจทีดาํเนินการสาํเร็จจากการทยอยซือ กลุ่มบริษทัตอ้งวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนทีกลุ่มบริษทั

ถืออยูใ่นผูถู้กซือก่อนการรวมธุรกิจใหม่ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัทีซือและรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนทีเกิดขึนในกาํไร

หรือขาดทุน มูลค่าของส่วนได้เสียในผูถู้กซือก่อนการรวมธุรกิจทีเคยรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนจะถูกจัด

ประเภทใหม่เป็นกาํไรหรือขาดทุนดว้ยเกณฑเ์ดียวกนัเสมือนวา่ไดข้ายเงินลงทุนดงักล่าวออกไป   
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บริษัทย่อย 

 

บริษทัย่อยเป็นกิจการทีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดขึนเมือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิ   

ในผลตอบแทนผนัแปรจากการเกียวขอ้งกบักิจการนนัและมีความสามารถในการใช้อาํนาจเหนือกิจการนันทาํให้

เกิดผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั  งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม นบั

แต่วนัทีมีการควบคุมจนถึงวนัทีการควบคุมสินสุดลง หากบริษทัยอ่ยแห่งใดในกลุ่มบริษทัใช้นโยบายการบัญชีที

แตกต่างจากนโยบายทีใช้ในการจัดทาํงบการเงินรวมสาํหรับรายการทีเหมือนกันและเหตุการณ์ในสถานการณ์ที

คลา้ยคลึงกัน งบการเงินของบริษทัย่อยนนัจะมีการปรับปรุงให้เป็นไปตามนโยบายการบญัชีเดียวกนักบัของบริษทั

ใหญ่เพือการจดัทาํงบการเงินรวม 

 

ผลขาดทุนในบริษทัย่อยทีเกียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมจะถูกปันส่วนไปยงัส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจ

ควบคุมแมว้า่การปันส่วนดงักล่าวจะทาํใหส่้วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบก็ตาม 

 

การเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยของกลุ่มบริษทัทีไม่ทาํให้กลุ่มบริษทัสูญเสียอาํนาจการควบคุมจะบนัทึก

บญัชีโดยถือเป็นรายการส่วนเกินทุนในส่วนของผูถื้อหุ้น 
 

ส่วนได้เสียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 

 

ณ วนัทซืีอธุรกิจ กลุ่มบริษทัวดัมูลคา่ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมตามสัดส่วนไดเ้สียในสินทรพัยสุ์ทธิทีไดม้าจาก

ผูถู้กซือหรือตามมูลคา่ยติุธรรมแลว้แต่กรณี 

 

การสูญเสียอาํนาจควบคุม  

 

เมือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัจะตดัรายการสินทรัพยแ์ละหนีสินของบริษทัยอ่ยนนัออก 

รวมถึงส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมและองคป์ระกอบอืนในส่วนของผูถื้อหุ้นทีเกียวขอ้งกบับริษทัย่อยนัน ผล

กาํไรหรือขาดทุนทีเกิดขึนจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ยจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  ส่วนไดเ้สียในบริษทั

ยอ่ยเดิมทียงัคงเหลืออยูใ่หว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัทีสูญเสียการควบคุม และจดัประเภทเงินลงทุนใหม่ ตาม

ระดบัของอิทธิพลทีคงเหลืออยู ่ 
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ส่วนได้เสียในเงินลงทุนทีบนัทึกตามวิธีส่วนได้เสีย  

 

บริษทัร่วมเป็นกิจการทีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคญัโดยมีอาํนาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเกียวกบั

นโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัทีจะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดงักล่าว  การร่วมคา้

เป็นการร่วมการงานทีกลุ่มบริษทัมีการควบคุมร่วมในการงานนัน โดยมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของการร่วมการงาน

นนัมากกวา่การมีสิทธิในสินทรัพยแ์ละภาระผกูพนัในหนีสินทเีกียวขอ้งกบัการร่วมการงานนนั 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเมือเริมแรกดว้ยราคาทุนซึง

รวมถึงตน้ทุนการทาํรายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเริมแรก เงินปันผลรับ ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนและกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนของเงินลงทุนทีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัจะถูกบนัทึกในงบการเงินรวมจนถึงวนัที

กลุ่มบริษทัสูญเสียความมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญั หรือการควบคุมร่วมสินสุดลง 

 

การตัดรายการในงบการเงินรวม 

 

ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหวา่งกิจการในกลุ่ม รวมทงัรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายจะถูกตดัทงัจาํนวนในการจดัทาํงบ

การเงินรวม สาํหรับกาํไรหรือขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจริงของบริษทัร่วมและการร่วมคา้จะถูกตดัรายการตามสัดส่วน

ของส่วนไดเ้สียทีกลุ่มบริษทัมีในบริษทัร่วมและการร่วมคา้นนั เวน้แต่กรณีทีมีหลกัฐานการดอ้ยค่า ขาดทุนทียงัไม่

เกิดขึนจริงดงักล่าวจะไม่มีการตดัรายการ 

 

(ข) เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและการร่วมค้า 

 
เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทับันทึกบญัชีโดยใชว้ิธีราคาทุน  

 

การจาํหน่ายเงินลงทนุ   

 

เมือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินสุทธิทีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชี รวมทงัยอดสะสมของกาํไร

หรือขาดทุนจากการตีราคาหลกัทรัพยท์ีเกียวขอ้งทีเคยบนัทึกไวใ้นส่วนของผูถ้ือหุ้นจะถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน

หรือกาํไรสะสมแลว้แต่กรณี 

 

ในกรณีทีกลุ่มบริษทัจาํหน่ายเงินลงทุนทีถืออยู่บางส่วนออกไป การคาํนวณตน้ทุนสาํหรับเงินลงทุนทีจาํหน่ายไปและ

เงินลงทนุทียงัถืออยูใ่ชว้ธีิถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั 
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(ค) เงนิตราต่างประเทศ 

 

รายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศ รวมถึงสินทรัพย์และหนีสินทีไม่เป็นตวัเงินซึงเกิดจากรายการบญัชีทีเป็นเงินตรา

ต่างประเทศ แปลงค่าเป็นสกุลเงินทีใช้ในการดาํเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั โดยใช้อตัราแลกเปลียน ณ 

วนัทีเกิดรายการ สาํหรับสินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นตวัเงินและเงินตราต่างประเทศแปลงคา่โดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ 

วนัทีรายงาน ผลต่างจากอตัราแลกเปลียนทีเกิดจากการแปลงค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทนุ 

 

สินทรัพยแ์ละหนีสินทีไม่เป็นตวัเงินซึงเกิดจากรายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศซึงแสดงในมูลค่ายติุธรรมแปลงค่า

เป็นสกุลเงินทีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใช้อตัราแลกเปลียน ณ วนัทีมีการพจิารณามูลคา่ยตุิธรรม 

 

หน่วยงานในต่างประเทศ   

 

สินทรัพยแ์ละหนีสินของหน่วยงานในต่างประเทศ รวมถึงค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมทีเกิดจาก

การซือหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงคา่เป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทรีายงาน  

 

รายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงคา่เป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียนทีใกลเ้คียงกบัอตัรา ณ 

วนัทีเกิดรายการ ผลต่างจากอตัราแลกเปลียนทีเกิดจากการแปลงค่าบนัทึกในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน และแสดงเป็น

รายการผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงคา่งบการเงินในส่วนของผูถื้อหุน้จนกว่ามีการจาํหน่ายเงินลงทุนนัน

ออกไป  

 

เมือหน่วยงานต่างประเทศถูกจาํหน่ายส่วนไดเ้สียทงัหมดหรือเพียงบางส่วนทีทาํใหสู้ญเสียการควบคุม ความมีอิทธิพล

อย่างมีนัยสําคัญ หรือการควบคุมร่วมกัน ผลสะสมของผลต่างจากอัตราแลกเปลียนทีเกียวข้องกับหน่วยงาน

ต่างประเทศนนัตอ้งถูกจดัประเภทเป็นกาํไรหรือขาดทุนโดยเป็นส่วนหนึงของกาํไรขาดทุนจากการจาํหน่าย หากกลุ่ม

บริษทัจาํหน่ายส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยเพียงบางส่วนแต่ยงัคงมีการควบคุม ผลสะสมจะถูกปันตามสัดส่วนใหม่ให้กบั

ส่วนของผูถื้อหุ้นทีไม่มีอาํนาจควบคุม หากกลุ่มบริษทัจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้เพียงบางส่วน

โดยทีกลุ่มบริษทัยงัคงมีอิทธิพลหรือการควบคุมร่วมทีมีสาระสําคญัอยู ่กลุ่มบริษทัตอ้งจดัประเภทผลสะสมของกาํไร

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทีเคยบนัทึกไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนไปยงักาํไรหรือขาดทุนเฉพาะสัดส่วนของ 

เงินลงทนุทีจาํหน่าย 
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รายการทเีป็นตวัเงินกบัหน่วยงานในตา่งประเทศของกลุ่มบริษทั ซึงมิไดค้าดหมายวา่จะมีแผนการชาํระเงินหรือไม่มีความ

เป็นไปไดว่้าจะชาํระเงินในอนาคตอนัใกล ้และโดยในสาระสาํคญัแลว้เป็นเงินลงทุนสุทธิ ผลต่างจากอตัราแลกเปลียน

ซึงเกิดจากรายการทีเป็นตวัเงินดงักล่าวและรายการป้องกนัความเสียงทเีกียวขอ้งใหบ้นัทึกเช่นเดียวกบัผลต่างจากอตัรา

แลกเปลียนทเีกิดจากการแปลงค่า 

 

(ง) เครืองมือทางการเงนิ 

 

(ง.1)  การจัดประเภทและการวัดมูลค่า  

 

สินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงิน (นอกเหนือจากลูกหนีการคา้ (ดูหมายเหตุขอ้ 3(ฉ)) รับรู้รายการเมือ

เริมแรกเมือกลุ่มบริษทัเป็นคู่สัญญาตามขอ้กาํหนดของเครืองมือทางการเงินนนั และวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม

โดยรวมตน้ทุนการทาํรายการทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกตราสาร เวน้แต่สินทรัพยท์างการเงิน

และหนีสินทางการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน จะวดัมูลค่าเมือเริมแรกและภายหลงั

ดว้ยมูลค่ายติุธรรมและตน้ทุนการทาํรายการทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกตราสารนันบนัทึกใน

กาํไรหรือขาดทนุ  

 

ณ วนัทีรับรู้รายการเมือเริมแรก สินทรัพยท์างการเงินจะถูกจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่า ไดแ้ก่ การวดั

มูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน หรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือ

ขาดทุน สินทรัพยท์างการเงินจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ภายหลงัการรับรู้รายการเมือเริมแรกเวน้แต่กลุ่ม

บริษทัมีการเปลียนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพยท์างการเงิน ในกรณีดงักล่าวสินทรัพยท์างการเงินที

ไดรั้บผลกระทบทงัหมดจะถูกจดัประเภทรายการใหม่โดยทนัทีเป็นตน้ไปนบัจากวนัทีมีการเปลียนแปลงการจดั

ประเภท  

 

ณ วนัทีรับรู้รายการเมือเริมแรก หนีสินทางการเงินจดัประเภทดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบียทีแทจ้ริง

หรือมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน ดอกเบียจ่ายและกาํไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนรับรู้ในกาํไร

หรือขาดทุน กาํไรหรือขาดทนุทีเกิดจากการตดัรายการออกจากบญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายถูกวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายตามวิธี

ดอกเบียทีแทจ้ริง ราคาทุนตดัจาํหน่ายลดลงดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน รายไดด้อกเบีย กาํไร

และขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน กาํไรหรือขาดทุนทีเกิดจากการตดั

รายการออกจากบญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
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เงินลงทุนในตราสารทุนทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนถูกวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ย

มูลคา่ยตุิธรรม เงินปันผลรับรับรู้เป็นรายไดใ้นกาํไรหรือขาดทุนในวนัที[กลุ่มบริษทั/บริษทั]มีสิทธิไดรั้บเงินปัน

ผล เวน้แต่เงินปันผลดังกล่าวเป็นการคืนทุนของเงินลงทุน กําไรและขาดทุนสุทธิอืนรับรู้ในกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอนืและจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไรหรือขาดทุน 

 

(ง.2)  การตัดรายการออกจากบัญชีและการหักกลบ 

 

กลุ่มบริษทัตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินออกจากบญัชีเมือสิทธิตามสัญญาทีจะได้รับกระแสเงินสดจาก

สินทรัพยท์างการเงินหมดอายุหรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซึงความเสียง

และผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทงัหมดของสินทรัพยท์างการเงินไดถู้กโอนหรือ ในกรณีทีกลุ่ม

บริษทัไม่ไดท้งัโอนหรือคงไวซึ้งความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทงัหมดและไม่ไดค้งไว้

ซึงการควบคุมในสินทรัพยท์างการเงิน 

 

กลุ่มบริษทัตดัรายการหนีสินทางการเงินออกจากบญัชีเมือภาระผกูพนัตามสญัญาสินสุดลง ยกเลิก หรือหมดอาย ุ

กลุ่มบริษทัตดัรายการหนีสินทางการเงินออกจากบญัชีหากมีการเปลียนแปลงเงือนไขและกระแสเงินสดจากการ

เปลียนแปลงหนีสินมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ โดยรับรู้หนีสินทางการเงินใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรมที

สะทอ้นเงือนไขทีเปลียนแปลงแลว้ 

 

ผลต่างระหวา่งมูลค่าตามบญัชีทีตดัรายการและสิงตอบแทนทีไดรั้บหรือตอ้งจ่าย รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

สินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินจะหักกลบกนัเพือรายงานในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยจาํนวนสุทธิ

ก็ต่อเมือกลุ่มบริษทัมีสิทธิบงัคบัใชต้ามกฎหมายในการหกักลบจาํนวนเงินทีรับรู้และกลุ่มบริษทัตงัใจทีจะชาํระ

ดว้ยจาํนวนเงินสุทธิ หรือตงัใจทีจะรับสินทรัพยแ์ละชาํระหนีสินพร้อมกนั 

 

(ง.3)  อนพุนัธ์ 

 

อนุพนัธ์รับรู้ดว้ยมูลค่ายติุธรรมและวดัมูลค่ายติุธรรมทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน ผลกาํไรหรือขาดทุนจาก

การวดัมูลค่ายุติธรรมใหม่จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที เวน้แต่อนุพนัธ์นันมีไวเ้พือป้องกนัความเสียงใน

กระแสเงินสดหรือป้องกนัความเสียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ กรณีดงักล่าวการรับรู้ผลกาํไร

หรือขาดทุนจะขึนอยูก่บัลกัษณะของรายการทีมีการป้องกนัความเสียง  
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(ง.4)  การป้องกันความเสียง 

 

ณ วนัทีกาํหนดความสัมพนัธ์ของการป้องกันความเสียงเป็นครังแรก กลุ่มบริษัทได้จัดทาํเอกสารเกียวกับ

วตัถุประสงคข์องการบริหารความเสียงและกลยทุธ์ทีใชใ้นการจดัการกบัความเสียง ความสัมพนัธ์เชิงเศรษฐกิจ

ระหวา่งรายการทีมีการป้องกนัความเสียงและเครืองมือทีใชใ้นการป้องกนัความเสียงรวมถึงการพจิารณา ความมี

ประสิทธิผลของการป้องกนัความเสียง ณ วนัเริมตน้ของความสัมพนัธ์ป้องกนัความเสียงและตลอดระยะเวลาที

เหลืออยู ่เพอืพิจารณาถึงความคงอยูใ่นความสัมพนัธ์เชิงเศรษฐกิจระหวา่งรายการทีมีการป้องกนัความเสียงและ

เครืองมือป้องกนัความเสียง 

 

การป้องกันความเสียงในกระแสเงินสด 

 

เมืออนุพนัธ์ถูกกาํหนดให้เป็นเครืองมือทีใช้ในการป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสด ส่วนทีมีประสิทธิผลของ

การเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของอนุพนัธ์จะรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนและสะสมไวใ้นสาํรองการ

ป้องกนัความเสียง การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของอนุพนัธ์ส่วนทีไม่มีประสิทธิผลจะรับรู้ทนัทีในกาํไร

หรือขาดทุน  

 

กลุ่มบริษทักาํหนดให้การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของราคาปัจจุบนั (Spot element) ของสัญญาซือขาย

เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เป็นเครืองมือทใีชป้้องกนัความเสียงสาํหรับความสัมพนัธ์ในการป้องกนัความเสียง

ในกระแสเงินสด การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมขององคป์ระกอบราคาล่วงหนา้ของสัญญาซือขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้รับรู้ในสาํรองการป้องกนัความเสียงกระแสเงินสดในส่วนของผูถื้อหุน้ 

 

เมือป้องกนัความเสียงรายการคาดการณ์ส่งผลให้เกิดการรับรู้รายการทีไม่ใช่รายการทางการเงินในภายหลงัเช่น 

สินคา้คงเหลือ จาํนวนเงินทีสะสมไวใ้นสาํรองการป้องกนัความเสียงกระแสเงินสดจะนาํไปรวมเป็นตน้ทุนเมือ

เริมแรกของรายการทีไม่ใช่รายการทางการเงินเมือรับรู้รายการดงักล่าว 

 

สําหรับการป้องกันความเสียงรายการคาดการณ์อืน จาํนวนเงินทีสะสมไวใ้นสํารองการป้องกันความเสียง

กระแสเงินสดจะไดรั้บการจัดประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในงวดเดียวกันหรือระหว่างงวดที

กระแสเงินสดทีคาดการณ์ซึงไดรั้บการป้องกนัความเสียงกระทบกาํไรหรือขาดทุน 
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เมือการป้องกนัความเสียงไม่เขา้เงือนไขของการบญัชีป้องกันความเสียงอีกต่อไปหรือเครืองมือทีใช้ป้องกนั

ความเสียงถูกขาย หมดอาย ุถูกยกเลิก หรือถูกใชสิ้ทธิ การบญัชีป้องกนัความเสียงจะถูกยกเลิกทนัทีเป็นตน้ไป 

เมือการบญัชีป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสดถูกยกเลิก จาํนวนเงินทีสะสมในสาํรองการป้องกนัความเสียง

กระแสเงินสดจะยงัคงอยู่ในส่วนของเจ้าของจนกระทงัมีการรับรู้รายการทีไม่ใช่ตวัเงินจากรายการป้องกัน

ความเสียงดงักล่าว จาํนวนเงินทีสะสมดงักล่าวจะรวมเป็นตน้ทุนในการรับรู้รายการเมือเริมแรกของรายการที

ไม่ใช่ตวัเงิน สําหรับการป้องกันความเสียงในกระแสเงินสดอืน จาํนวนเงินทีสะสมจะถูกจดัประเภทรายการ

ใหม่ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในงวดเดียวกนัหรือระหวา่งงวดทีกระแสเงินสดในอนาคตทีคาดการณ์ซึงไดรั้บการ

ป้องกนัความเสียงกระทบกาํไรหรือขาดทนุ  

 

หากกระแสเงินสดในอนาคตทีมีการป้องกนัความเสียงมีการคาดการณ์วา่จะไม่เกิดขึนอีกต่อไป จาํนวนเงินที

สะสมไวใ้นสาํรองการป้องกันความเสียงกระแสเงินสดจะไดรั้บการจดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไรหรือ

ขาดทุนทนัท ี

 

(ง.5)   การด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือจากลูกหนีการค้า 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนสาํหรับสินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลคา่ดว้ยราคา

ทุนตดัจาํหน่าย 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนในอีก 12 

เดือนขา้งหนา้ ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินทีมีการเพิมขึนอยา่งมีนยัสําคญัของความเสียงดา้นเครดิตนบัแต่การ

รับรู้รายการเมือเริมแรกหรือเป็นสินทรัพยท์างการเงินทีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต ซึงกรณีดงักล่าวจะวดัค่าเผือผล

ขาดทุนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนตลอดอายขุองสัญญา 

 

ระยะเวลาสูงสุดทีใชใ้นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนพจิารณาจากระยะเวลาทียาวทีสุด

ตามสญัญาทีกลุ่มบริษทัมีต่อความเสียงดา้นเครดิต 

 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนเป็นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตดว้ยความน่าจะเป็นถ่วงนาํหนกั

โดยพิจารณาถึงการคาดการณ์ในอนาคตประกอบกบัประสบการณ์ในอดีต ซึงคาํนวณโดยใช้มูลคา่ปัจจุบนัของ

จาํนวนเงินทีคาดวา่จะไม่ไดรั้บคิดลดดว้ยอตัราดอกเบียทีแทจ้ริงของสินทรัพยท์างการเงิน 
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กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าความเสียงด้านเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเพิมขึนอย่างมีนัยสําคญัหากมีการ

เปลียนแปลงของอนัดบัความน่าเชือถือทีลดระดบัลงอยา่งมีนยัสาํคญั มีการดาํเนินงานทีถดถอยอยา่งมีนัยสาํคญั

ของลูกหนี หรือมีการเปลียนแปลงหรือคาดการณ์การเปลียนแปลงของเทคโนโลยี ตลาด สภาวการณ์ทาง

เศรษฐกิจหรือกฎหมายทีส่งผลในทางลบอยา่งมีนัยสําคญัต่อความสามารถของลูกหนีในการจ่ายชาํระภาระ

ผกูพนัใหก้บักลุ่มบริษทั 

 

กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าสินทรัพยท์างการเงินจะเกิดการผิดสัญญาเมือผูกู้ไ้ม่สามารถจ่ายชาํระภาระผูกพนัดา้น

เครดิตให้แก่กลุ่มบริษทัไดเ้ตม็จาํนวน อกีทงักลุ่มบริษทัไม่มีสิทธิในการไล่เบีย เช่น การยดึหลกัประกนั (หากมี

การวางหลกัประกนั) 

 

(ง.6)   การตัดจาํหน่าย  

 

มูลค่าตามบญัชีขนัตน้ของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจาํหน่ายเมือกลุ่มบริษทัไม่สามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่ง

สมเหตุสมผลว่าจะไดรั้บคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลงัจากสินทรัพยท์ีมีการตดัจาํหน่ายแลว้ จะรับรู้

เป็นการกลบัรายการการดอ้ยค่าในกาํไรหรือขาดทุนในงวดทีไดรั้บคืน 

 

(ง.7)   ดอกเบีย 

 

ดอกเบียรับและดอกเบียจ่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง ในการคาํนวณดอกเบียรับและ

ดอกเบียจ่าย อตัราดอกเบียทีแทจ้ริงจะนาํมาใชก้บัมูลค่าตามบญัชีขนัตน้ของสินทรัพย ์(เมือสินทรัพยไ์ม่มีการ

ดอ้ยค่าดา้นเครดิต) หรือราคาทุนตดัจาํหน่ายของหนีสิน อยา่งไรก็ตามสาํหรับสินทรัพยท์างการเงินทีมีการดอ้ย

ค่าดา้นเครดิตภายหลงัการรับรู้เมือเริมแรก รายไดด้อกเบียจะคาํนวณโดยการใชอ้ตัราดอกเบียทีแทจ้ริงกบัราคา

ทุนตดัจาํหน่ายของสินทรัพยท์างการเงิน หากสินทรัพยไ์ม่มีการด้อยค่าเครดิตอีกต่อไป การคาํนวณรายได้

ดอกเบียจะเปลียนกลบัไปคาํนวณจากมูลค่าตามบญัชีขนัตน้ของสินทรัพย ์

 

(จ) เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากสถาบนัการเงินประเภทเผือเรียก เงินลงทุน

ระยะสนัทีมีสภาพคล่องสูง ซึงมีระยะเวลาครบกาํหนดไม่เกินสามเดือนนบัแต่วนัทีไดม้าเป็นรายการเทียบเท่าเงินสด 

และเงินเบิกเกินบญัชีซึงจะตอ้งชาํระคืนเมือทวงถาม 
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เงินฝากทีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใชไ้ดแ้สดงแยกเป็นรายการต่างหากไวใ้นบญัชี “เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีขอ้จาํกดัใน

การเบิกใช”้ ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

(ฉ) ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน 

 

ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืนรับรู้เมือกลุ่มบริษัทมีสิทธิทีปราศจากเงือนไขในการได้รับสิงตอบแทนตามสัญญา 

และแสดงในราคาตามใบแจง้หนีหักค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน ลูกหนีจะถูกตดัจาํหน่ายออกจาก

บญัชีเป็นหนีสูญเมือไดด้าํเนินการตามเงือนไขทีกาํหนดในประมวลรัษฎากรแลว้  

 

กลุ่มบริษทัประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนตลอดอายขุองสัญญา ซึงประมาณการโดยใชต้ารางการตงั

สํารองเพือหาอตัราผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน ซึงวิธีดงักล่าวมีการจดักลุ่มลูกหนีตามความเสียงดา้น

เครดิตทีมีลกัษณะร่วมกนัและตามระยะเวลาทีเกินกาํหนดชาํระ โดยนาํขอ้มูลผลขาดทุนทีเกิดขึนในอดีต การปรับปรุง

ปัจจยัทีมีความเฉพาะเจาะจงกบัลูกหนีนนัๆ ตลอดจนการประเมินขอ้มูลสภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบนัและขอ้มูล

คาดการณ์สภาวการณ์เศรษฐกิจทวัไปในอนาคต ณ วนัทีรายงาน 

 

(ช) สินค้าคงเหลอื 

 

สินคา้สําเร็จรูป วตัถุดิบ เคมีภณัฑ ์ยา และวสัดุสินเปลืองส่วนใหญ่วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนถวัเฉลียหรือมูลค่าสุทธิทีจะ

ไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตาํกวา่ 

 

สินคา้ระหวา่งผลิตส่วนใหญ่วดัมูลคา่ดว้ยราคาทนุหรือมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตาํกวา่ 

 

ตน้ทุนของสินคา้ประกอบดว้ย ตน้ทุนทางตรงทีเกียวขอ้งกบัการไดม้าของสินคา้คงเหลือ สาํหรับตน้ทุนสินคา้สําเร็จรูป

และสินคา้ระหว่างผลิตทีผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้ไดร้วมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอยา่งเหมาะสม โดยพิจารณา

ถึงระดบักาํลงัการผลิตตามปกติ 

 

มูลคา่สุทธิทีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาทีจะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยประมาณการต้นทุนทีจะผลิต

ให้เสร็จและตน้ทนุทจีาํเป็นตอ้งจ่ายไปเพอืใหข้ายสินคา้นนัได ้
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(ซ) สินทรัพย์ชีวภาพ 

 

สินทรัพยชี์วภาพวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุนในการขาย (ตน้ทุนส่วนเพิมทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัการจาํหน่าย

สินทรัพยชี์วภาพ) เวน้แต่กรณีทีไม่สามารถวดัมูลค่ายุติธรรมไดอ้ย่างน่าเชือถือ ให้วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนสุทธิจากค่า

เสือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม ผลกาํไรหรือขาดทุนทีเกิดจากการเปลียนแปลงในมูลค่า

ยติุธรรมหักตน้ทนุในการขายบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน   

 

สินทรัพยชี์วภาพไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบดว้ย สุกรพนัธุ ์ซึงไดแ้ยกแสดงรายการไวภ้ายใตห้มวด “สินทรัพย์

ไม่หมุนเวยีน” ส่วนสินทรัพยชี์วภาพอืนๆ แสดงไวภ้ายใตห้มวด “สินทรพัยห์มุนเวยีน” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

(ฌ) สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนทีจดัประเภทเป็นสินทรัพย์ทถีอืไว้เพอืขาย 

 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพยที์ยกเลิกซึงประกอบดว้ยสินทรัพยแ์ละหนีสิน) ทีจดัประเภทเป็นสินทรัพย์

ทีถือไว้เพือขายเมือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ในระดบัสูงมากทีมูลค่าทีจะได้รับคืนส่วนใหญ่มาจากการขาย

มากกวา่มาจากการใช้สินทรัพยน์นัต่อไป วดัมูลค่าดว้ยจาํนวนทีตาํกว่าระหวา่งมูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่ายติุธรรมหัก

ตน้ทนุในการขาย ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่สาํหรับกลุ่มสินทรัพยที์ยกเลิกนาํไปปรับลดใหก้บัคา่ความนิยมเป็นลาํดบั

แรก แลว้จึงปันส่วนให้กบัยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหนีสินตามสัดส่วน ยกเวน้สินคา้คงเหลือ สินทรัพยท์าง

การเงิน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน เนืองจากสินทรัพยเ์หล่านีวดัมูลค่า

ดว้ยเกณฑ์ทีแตกต่างกันตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสําหรับการจัดประเภท

สินทรัพยที์ถือไวเ้พือขายในครังแรกและผลกาํไรและขาดทุนจากการวดัมูลค่าในภายหลงัรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน

โดยกรณีทีเป็นผลกาํไรจะรบัรู้ไม่เกินผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่สะสมทีเคยรับรู้  

 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและอาคารและอปุกรณ์ทีถูกจดัประเภทเป็นสินทรพัยที์ถือไวเ้พือขายจะหยดุบนัทึกคา่ตดัจาํหน่าย 

หรือค่าเสือมราคา รวมถึงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียก็จะหยดุบนัทึกตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

 

(ญ) อสังหาริมทรัพย์เพอืการลงทุน 

 
อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทนุวดัมูลคา่ดว้ยราคาทุนสุทธิจากคา่เสือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

 

ราคาทุนประกอบด้วย ต้นทุนและค่าใช้จ่ายทางตรงเพือให้ได้มาซึงอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน ต้นทุนการ 

ก่อสร้างทีกิจการก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรง ตน้ทุนการกูย้ืมและตน้ทุนทางตรงอืนๆ เพือให้

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทนุอยู่ในสภาพพร้อมใชง้าน 
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ค่าเสือมราคาคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณของอาคารและส่วนปรับปรุงจาํนวน 5 - 50 

ปีและรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ทงันี กลุ่มบริษทัไม่คิดคา่เสือมราคาสาํหรับทีดินและสินทรัพยที์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 
 

ผลต่างระหวา่งสิงตอบแทนสุทธิทีไดรั้บจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนรับรู้ใน

กาํไรหรือขาดทนุ  

 

การโอนเปลียนประเภทเป็นทีดินและอาคาร 

 

การโอนจากอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุนไปเป็นทีดินและอาคารทีมีไวใ้ช้งานใช้มูลค่าตามบัญชี ณ วนัทีมีการ

เปลียนแปลงการใชง้าน และวดัมูลคา่ตามนโยบายบญัชีของทีดินและอาคาร 

 

(ฎ) ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 

ทีดินทีใชใ้นการดาํเนินงานวดัมูลค่าดว้ยราคาทีตีใหม่ เวน้แต่ทีดินซึงไดม้าในปีทีมีการตีราคาใหม่ หรือไดม้าหลงัจาก 

นนัแสดงในราคาทุนสุทธิจากผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่สะสม 

  

อาคารและอปุกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนสุทธิจากค่าเสือมราคาสะสมและผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่สะสม 

 

ราคาทุนประกอบด้วย ต้นทุนทางตรงทีเกียวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย ์

ทีกิจการก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง ตน้ทุนการกูยื้มและตน้ทุนทางตรงอืนๆ ทีเกียวขอ้งกับ

การจดัหาสินทรัพยเ์พือใหสิ้นทรัพยน์นัอยูใ่นสภาพทีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ตน้ทุนในการรือถอน การ

ขนยา้ย การบูรณะสถานทีตงัของสินทรัพย ์สาํหรับเครืองมือทีควบคุมโดยลิขสิทธิซอฟต์แวร์ ซึงไม่สามารถทาํงานโดย

ปราศจากลิขสิทธิซอฟต์แวร์นนัให้ถือวา่ ลิขสิทธิซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหนึงของอปุกรณ์ 

 

ส่วนประกอบของรายการทีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการทีมีอายกุารให้ประโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ

ส่วนประกอบทีมีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั  

 

ก ําไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิงตอบแทนสุทธิทีได้รับจาก 

การจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน เมือมีการขายสินทรัพยที์ตี

ราคาใหม่ จาํนวนเงินทบีนัทกึอยูใ่นผลต่างจากการตีราคาสินทรัพยจ์ะถูกโอนไปยงักาํไรสะสม 
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สินทรัพย์ทีตีราคาใหม่ 

 

การตีราคาสินทรัพยใ์หม่ดาํเนินการโดยผูป้ระเมินราคาอิสระและกระทาํอยา่งสมาํเสมอ เพือให้มนัใจว่ามูลค่าของ

สินทรัพยที์แสดงไวใ้นบญัชีมีมูลคา่ใกลเ้คียงกบัมูลคา่ยติุธรรม ณ วนัทีรายงาน 

 

มูลค่าของสินทรัพยส่์วนทีตีเพิมขึนสุทธิจากหนีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีจะบนัทึกไปยงักาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

ภายใต ้“ผลกาํไรจากการตีราคาสินทรัพยใ์หม่” (ในองค์ประกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น) เวน้แต่สินทรัพยชิ์น

เดียวกนันนัจะเคยมีการตีมูลค่าลดลงและบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนมาก่อน กรณีดงักล่าวจะบนัทึกมูลค่าทีตีเพิมขึน

ในครังหลงัไปยงักาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนเฉพาะจาํนวนทีเกินกว่าส่วนทีตีมูลค่าลดลงซึงเคยบนัทึกไวใ้นกาํไรหรือ

ขาดทุน 

 

กรณีทีมูลค่าของสินทรัพยล์ดลงจากการตีราคาใหม่จะบันทึกมูลค่าทีลดลงในกาํไรหรือขาดทุนสําหรับมูลค่าที 

ลดลงเฉพาะจํานวนทีลดลงมากกว่าผลต่างจากการตีราคาสินทรัพย์ชินเดียวกันนันทีเคยบันทึกไว้ในกําไร 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 

 

การโอนเปลียนประเภทเป็นอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน 

 

การโอนจากอสังหาริมทรัพยท์ีมีไวใ้ช้งานไปเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนใช้มูลค่าตามบญัชี ณ วนัทีมีการ

เปลียนแปลงการใชง้าน  

 

ต้นทนุทเีกิดขนึในภายหลัง 

 

ตน้ทนุในการเปลียนแทนส่วนประกอบจะรบัรู้เป็นส่วนหนึงของมูลคา่ตามบญัชีของรายการทีดิน อาคารและ อปุกรณ์  

ถา้มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ทีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนนั และสามารถ

วดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนนัได้อย่างน่าเชือถือ  ชินส่วนทีถูกเปลียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายด้วยมูลค่าตามบัญชี  

ตน้ทนุทเีกิดขึนในการซ่อมบาํรุงทีดิน อาคารและอุปกรณท์ีเกิดขึนเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมือเกิดขึน 

 

ค่าเสือมราคา 

 

ค่าเสือมราคาคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของแต่ละส่วนประกอบของ

สินทรัพย ์และรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ทงันีกลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเสือมราคาสาํหรับทีดินและสินทรัพยที์อยู่ระหว่าง

การก่อสร้าง 
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ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรัพยแ์สดงไดด้งันี 

 

ระบบสาธารณูปโภค  3 - 40 ปี 

อาคารและสิงปลูกสร้าง 3 - 60 ปี 

ส่วนปรับปรุงอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 3 - 60 ปี 

ระบบนาํและไฟฟ้า 3 - 30 ปี 

เครืองจกัรและอุปกรณ์ 2 - 30 ปี 

เครืองตกแต่ง ติดตงัและเครืองใชส้าํนกังาน 2 - 20 ปี 

ยานพาหนะ 2 - 25 ปี 

 

(ฏ) ค่าความนยิม 
 

ค่าความนิยมวดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนสุทธิจากผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม ส่วนค่าความนิยมทีเกียวกับบริษทัร่วม

และการร่วมคา้แสดงรวมเป็นส่วนหนึงของมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

 

(ฐ) รายจ่ายในการวจิัยและพฒันา 

 

รายจ่ายทีเกิดจากการพัฒนา รับรู้เป็นสินทรัพยไ์ด้ก็ต่อเมือสามารถวดัมูลค่าของรายการต้นทุนการพฒันาได้อย่าง

น่าเชือถือ ผลิตภณัฑห์รือกระบวนการนนัมีความเป็นไปไดท้างเทคนิคและทางการคา้ ซึงมีความเป็นไปไดที้จะก่อให้เกิด

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต และกลุ่มบริษทัมีความตงัใจและมีทรัพยากรเพยีงพอทีจะนาํมาใชเ้พือทาํให้การพฒันา

เสร็จสินสมบูรณ์ และนาํสินทรัพยม์าใชป้ระโยชน์หรือนาํมาขายได ้รายจ่ายในการพฒันาอืนและรายจ่ายในขนัตอนการ

วจิยัรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมือเกิดขึน 

 

รายจ่ายในการพฒันาซึงรับรู้เป็นสินทรัพยว์ดัมูลคา่ดว้ยราคาทนุหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า

สะสม ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนสําหรับวตัถุดิบ ตน้ทุนแรงงานทางตรง ตน้ทุนทีเกียวขอ้งโดยตรงในการจัดเตรียม

สินทรัพยเ์พือใหส้ามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ตามประสงคแ์ละตน้ทุนการกูย้มื รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้

เป็นสินทรัพยเ์มือก่อใหเ้กิดประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคต 
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(ฑ) สินทรัพย์ไม่มตีัวตนอนื 

 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีมีอายุการใช้งานไม่จาํกัดวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนหักขาดทุนจากการดอ้ยค่า สินทรัพยไ์ม่มี

ตวัตนอืนๆทีกลุ่มบริษทัซือมาและมีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดั วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและผล

ขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมือก่อให้เกิดประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจในอนาคต  

 

ค่าตัดจาํหน่าย 

 

คา่ตดัจาํหน่ายทีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาทีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพย์

ไม่มีตวัตน ซึงไม่รวมคา่ความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีอายกุารให้ประโยชนไ์ม่ทราบแน่นอน โดยเริมตดัจาํหน่าย

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเมือสินทรัพยน์นัพร้อมทีจะใหป้ระโยชน ์

 

ประมาณการระยะเวลาทีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์แสดงไดด้งันี 

 

คา่พฒันาระบบงาน 3 - 20  ปี 

คา่ลิขสิทธิการใชซ้อฟตแ์วร์ 3 - 20  ปี 

เครืองหมายการคา้ 8 - 20 ปี และอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน 

ความสัมพนัธก์บัลูกคา้ 10 - 15  ปี 

ตน้ทนุการพฒันาผลิตภณัฑ ์  5, 15 ปี 

คา่สิทธิการใชเ้ครืองหมายการคา้ 15  ปี 

 

(ฒ) สัญญาเช่า 

 

ณ วนัเริมตน้ของสัญญากลุ่มบริษทั จะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า เมือสัญญานนัให้

สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยท์ีระบสุาํหรับช่วงเวลาหนึงเพอืแลกเปลียนกบัสิงตอบแทน 

  

ในฐานะผู้เช่า 

 

ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผลหรือวนัทีมีการเปลียนแปลงสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทจะปันส่วนสิงตอบแทนทีตอ้งจ่ายตาม

ราคาขายทีเป็นเอกเทศของแต่ละส่วนประกอบ สําหรับสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย ์กลุ่มบริษทัเลือกทีจะไม่แยก

ส่วนประกอบทีไม่เป็นการเช่าและรับรู้สัญญาเช่าและส่วนประกอบทีไม่เป็นการเช่าเป็นสัญญาเช่าทงัหมด 
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กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหนีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล ยกเวน้สัญญาเช่าทีอายุ

สัญญาเช่า สินสุดภายใน 12 หรือสินทรัพยอ์า้งอิงทีมีมูลค่าตาํ จะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายโดยวธีิเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเสือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า และปรับปรุงเมือมี

การวดัมูลค่าใหม่ของหนีสินตามสัญญาเช่า ตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบด้วยจาํนวนเงินทีรับรู้เมือ

เริมแรกของหนีสินตามสัญญาเช่าปรับปรุงดว้ยจาํนวนเงินทีจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผลหรือ

ก่อนวนัทสีัญญาเริมมีผลรวมกบัตน้ทุนทางตรงเริมแรกและประมาณการตน้ทุนในการบูรณะและสุทธิจากสิงจูงใจใน

สัญญาเช่าทีไดรั้บ ค่าเสือมราคารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรงนับจากวนัทีสัญญาเช่าเริมมีผลจนถึงวนั

สินสุดของอายสุัญญาเช่า เวน้แต่สัญญาเช่าดงักล่าวมีการโอนกรรมสิทธิในสินทรัพยที์เช่าใหก้บักลุ่มบริษทัเมือสินสุด

สัญญาเช่า หรือตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ะทอ้นว่ากลุ่มบริษทัจะมีการใช้สิทธิในการซือสินทรัพย ์ในกรณีนี

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้จะบนัทึกค่าเสือมราคาตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพยท์ีเช่า ซึงกาํหนดตามเกณฑ์

เดียวกนักบัสินทรัพยแ์ละอปุกรณ์ทีเกียวขอ้ง  

 

หนีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเมือเริมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าทีตอ้งจ่ายทงัหมดตามสัญญา ทงันี กลุ่มบริษทั

ใชอ้ตัราดอกเบียเงินกูยื้มส่วนเพมิของกลุ่มบริษทัในการคิดลดเป็นมูลคา่ปัจจุบนั กลุ่มบริษทักาํหนดอตัราดอกเบียเงิน

กูยื้มส่วนเพิมโดยนาํอตัราดอกเบียจากแหล่งขอ้มูลทางการเงินภายนอกหลายแห่งและไดป้รับปรุงบางส่วนเพือให้

สะทอ้นระยะเวลาของสัญญาเช่าและลกัษณะของสินทรพัยที์เช่า  

 

หนีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายตามอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง และหนีสินตามสัญญาเช่าจะถูก

วดัมูลคา่ใหม่เมือมีการเปลียนแปลงสัญญาเช่าหรือมีการเปลียนแปลงการประเมินการเลือกใชสิ้ทธิทีระบใุนสญัญาเช่า 

เมือมีการวดัมูลค่าหนีสินตามสัญญาเช่าใหม่ จะปรับปรุงกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ หรือรับรู้ใน

กาํไรหรือขาดทนุ หากมูลคา่ตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ดถู้กลดมูลคา่ลงจนเป็นศนูยแ์ลว้  

 

ในฐานะผู้ให้เช่า 

 

ณ วนัเริมตน้ของสัญญาเช่าหรือวนัทีมีการเปลียนแปลงสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนสิงตอบแทนทีจะไดรั้บตาม

สัญญาใหก้บัแต่ละส่วนประกอบของสญัญาตามเกณฑร์าคาขายทีเป็นเอกเทศ 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าดาํเนินงานในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่าและแสดง

เป็นส่วนหนึงของรายไดอื้น ตน้ทุนทางตรงเริมแรกทีเกิดขึนเพือการไดม้าซึงสัญญาเช่าดาํเนินงานจะรวมเป็นมูลค่า

ตามบญัชีของสินทรัพยที์ให้เช่าและรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ้่ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกนักับ

รายไดค้า่เช่า ค่าเช่าทีอาจเกิดขึนรับรู้เป็นรายไดอื้นในรอบระยะเวลาบญัชีทีไดรั้บ 
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กลุ่มบริษทัประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนตลอดอายขุองสัญญา ซึงประมาณการโดยใชต้ารางการตงั

สํารองเพือหาอตัราผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน ซึงวิธีดงักล่าวมีการจดักลุ่มลูกหนีสัญญาเช่าตามความ

เสียงดา้นเครดิตทีมีลกัษณะร่วมกนัและตามระยะเวลาทีเกินกาํหนดชาํระ โดยนาํขอ้มูลผลขาดทุนทีเกิดขึนในอดีต การ

ปรับปรุงปัจจยัทีมีความเฉพาะเจาะจงกบัลูกหนีนนัๆ ตลอดจนการประเมินขอ้มูลสภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบนัและ

ขอ้มูลคาดการณ์สภาวการณ์เศรษฐกิจทวัไปในอนาคต ณ วนัทีรายงาน กลุ่มบริษทัตดัรายการลูกหนีสัญญาเช่าตามที

เปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 3 (ง)  

 

(ณ) การด้อยค่าสินทรัพย์ทไีม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัทีรายงานว่ามีขอ้บ่งชีเรืองการด้อยค่าหรือไม่ ใน

กรณีทีมีขอ้บ่งชีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยที์คาดวา่จะไดรั้บคืน สาํหรับค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

ทีมีอายกุารใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอน หรือ ยงัไม่พร้อมใชง้าน จะประมาณมูลคา่ทีคาดว่าจะไดรั้บคืนทุกปี ในช่วง

เวลาเดียวกนั  

 

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือมูลค่าตามบญัชีของหน่วย

สินทรัพยท์ีก่อใหเ้กิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าทีจะไดรั้บคืน เวน้แต่เมือมีการกลบัรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์

เพมิของสินทรัพยร์ายการเดียวกนัทีเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้นและมีการดอ้ยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีนีจะรับรู้ใน

ส่วนของผูถื้อหุน้ 

 

การคาํนวณมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน 

 

มูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพยห์รือมูลคา่ยตุิธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการ

ขายแลว้แต่มูลคา่ใดจะสูงกวา่ ในการประเมินมูลคา่จากการใชข้องสินทรพัย ์ประมาณการกระแสเงินสดทีจะไดรั้บใน

อนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนคาํนึงภาษีเงินไดเ้พือให้สะทอ้นมูลคา่ทีอาจประเมินไดใ้น

ตลาดปัจจุบนั ซึงแปรไปตามเวลาและความเสียงทีมีต่อสินทรัพย ์ สําหรับสินทรัพยที์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับ

โดยอิสระจากสินทรัพย์อืน จะพิจารณามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสดที

สินทรัพยน์นัเกียวขอ้งดว้ย 
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การกลับรายการด้อยค่า 

 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า ของสินทรัพยที์เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปลียนแปลงประมาณการทีใช้

ในการคาํนวณมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืน ยกเวน้ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลับ

รายการ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าทีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกวา่มูลค่าตามบญัชี

ภายหลงัหักคา่เสือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่ายเสมือนหนึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยคา่มาก่อน 

 

(ด) หนสิีนทเีกดิจากสัญญา 

 

หนีสินทีเกิดจากสัญญาเป็นภาระผูกพนัทีจะตอ้งโอนสินคา้หรือบริการให้กบัลูกคา้ หนีสินทีเกิดจากสัญญารับรู้เมือ

กลุ่มบริษทัไดรั้บชาํระหรือมีสิทธิทีปราศจากเงือนไขในการไดรั้บสิงตอบแทนทีเรียกคืนไม่ไดจ้ากลูกคา้ก่อนทีกลุ่ม

บริษทัรับรู้รายไดท้ีเกียวขอ้ง 

 

(ต) ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 

ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน -โครงการสมทบเงิน 

 

ภาระผกูพนัตามกองทุนสาํรองเลียงชีพสาํหรับพนกังานของกลุ่มบริษทัจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนในรอบ

ระยะเวลาทพีนกังานไดท้าํงานให ้

 

ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน - โครงการผลประโยชน์ 

 

ภาระผูกพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัตามโครงการผลประโยชน์คาํนวณโดยใช้เทคนิคจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกันภยัเพือจัดทาํประมาณการผลประโยชน์ในอนาคตทีเกิดจากการทาํงานของพนักงานในงวด

ปัจจุบนัและในงวดก่อนๆ แยกต่างหากเป็นรายโครงการ และคิดลดผลประโยชน์โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที

ประมาณการไวเ้พอืกาํหนดมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์และตน้ทนุบริการปัจจุบนั  

 

กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกันภยัทังหมดทีเกิดขึนในกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน และรับรู้คา่ใชจ่้ายของโครงการผลประโยชน์ในกาํไรหรือขาดทุน  

 

เมือมีการเปลียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการทีเกียวขอ้งกบัการบริการในอดีตตอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรและขาดทุนจากการจ่ายชาํระผลประโยชนพ์นกังานเมือเกิดขึน 
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ผลประโยชน์พนักงานเมือเลิกจ้าง 

 

ผลประโยชนพ์นกังานเมือเลิกจา้งรับรู้เป็นคา่ใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนเมือวนัใดวนัหนึงต่อไปนีเกิดขึนก่อน  

 

(1) เมือกลุ่มบริษทัไม่สามารถยกเลิกขอ้เสนอการใหผ้ลประโยชน์ดงักล่าวไดอี้กต่อไป หรือ   

 

(2) เมือกลุ่มบริษทัรับรู้ตน้ทุนสาํหรับการปรับโครงสร้าง  

 

หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกวา่ 12 เดือนนบัจากวนัสินรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เมือเลิกจา้งจะ

ถูกคิดลดกระแสเงินสด  

 

ผลประโยชน์ระยะสันของพนักงาน 

 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะสันของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทนุในรอบระยะเวลาทีพนกังานได้

ทาํงานให ้

 

หนีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าทีคาดว่าจะจ่ายชาํระหากกลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัโดยอนุมานที

จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการทีพนักงานได้ทาํงานให้ในอดีตและภาระผูกพันนีสามารถประมาณได้อย่าง

สมเหตุสมผล 

 

(ถ) ประมาณการหนีสิน 

 

ประมาณการหนีสินจะรับรู้เมือกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานทีเกิดขึนใน

ปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ทีเกิดขึนในอดีต และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ตามประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที

จะตอ้งจ่ายชาํระหนีตามภาระผกูพนัดงักล่าว  และสามารถประมาณจาํนวนเงินภาระผกูพนัดงักล่าวไดอ้ยา่งน่าเชือถือ 

ในกรณีทีภาระผูกพนัดงักล่าวมีจาํนวนทีเป็นสาระสําคญั ประมาณการหนีสินจะเท่ากบักระแสเงินสดทีจะจ่ายใน

อนาคตทีคิดลดให้เป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนหักภาษีเงินไดเ้พือสะทอ้นถึงมูลค่าทีอาจประเมินไดต้าม

สถานการณ์ตลาดปัจจุบนัตามเวลาและความเสียงทีมีต่อหนีสิน 
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(ท) หุ้นทุนซือคนื 

 

หุ้นทุนซือคืนคือ หุ้นสามัญของบริษทัทีถือโดยบริษทัย่อยซึงบนัทึกดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีซือ และแสดงเป็น

รายการหักในส่วนของผูถื้อหุ้นในงบการเงินรวม ในกรณีทีมีการจาํหน่ายหุ้นสามัญของบริษทัทีถือโดยบริษทัย่อย 

บริษทัจะรับรู้กาํไรสุทธิจากภาษีทีเกียวขอ้งจากการจาํหน่ายหุน้สามญัดงักล่าวเป็นส่วนเกินทุน และในกรณีทีขาดทุน

จะบนัทึกขาดทุนสุทธิจากภาษีไปยงักาํไรสะสมหลงัจากทีหกัยอดส่วนเกินทนุหมดแลว้ 

 

(ธ) การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 

มูลคา่ยตุิธรรมคือราคาทีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือจ่ายชาํระเพือโอนหนีสินในรายการทีเกิดขึนในสภาพปกติ

ระหวา่งผูร่้วมตลาด ณ วนัทีวดัมูลค่าในตลาดหลกั หรือตลาดทีให้ประโยชน์สูงสุด (หากไม่มีตลาดหลกั) ทีกลุ่มบริษทั 

สามารถเขา้ถึงไดใ้นวนัดงักล่าว มูลค่ายติุธรรมของหนีสินสะทอ้นผลกระทบของความเสียงทีไม่สามารถปฏิบติัตาม

ขอ้กาํหนดของภาระผูกพนั 

 

การวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหนีสิน กลุ่มบริษทัใช้ขอ้มูลทีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากทีสุดเท่าทีจะทาํได้ 

มูลคา่ยตุิธรรมเหล่านีถูกจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชนัของมูลคา่ยติุธรรมตามขอ้มูลทีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงันี 

 

 ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซือขาย ในตลาดทีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนีสินอยา่งเดียวกนั 

 ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอืนทีสังเกตไดโ้ดยตรง หรือโดยออ้มสาํหรับสินทรัพยห์รือหนีสินทีนอกเหนือจากราคา

เสนอซือขายซึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

 ขอ้มูลระดบั 3  ขอ้มูลทีใชเ้ป็นขอ้มูลทีไม่สามารถสังเกตไดส้าํหรับสินทรัพยห์รือหนีสินนนั 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานทีเกิดการโอนขึน 

 

หากสินทรัพย์หรือหนีสินทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซือและราคาเสนอขายกลุ่มบริษทัวดัมูลค่า

สินทรัพยแ์ละสถานะการเป็นสินทรัพยด์ว้ยราคาเสนอซือ และวดัมูลค่าหนีสินและสถานะการเป็นหนีสินดว้ยราคา

เสนอขาย 
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หลกัฐานทีดีทีสุดสาํหรับมูลค่ายติุธรรมของเครืองมือทางการเงิน ณ วนัทีรับรู้รายการเมือเริมแรกคือราคาของการทาํ

รายการ เช่น มูลค่ายติุธรรมของผลตอบแทนทีให้หรือไดรั้บ หากกลุ่มบริษทัพิจารณาวา่มูลค่ายติุธรรมของเครืองมือ

ทางการเงิน ณ วนัทีรับรู้รายการเมือเริมแรกแตกต่างจากราคาของการทาํรายการ ทาํให้เครืองมือทางการเงินวดัมูลค่า

เมือเริมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมปรับดว้ยผลต่างระหว่างมูลค่ายติุธรรม ณ วนัทีรับรู้รายการเมือเริมแรกและราคาของ

การทาํรายการและรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที เวน้แต่มูลค่ายตุิธรรมทีไดม้าถูกจดัลาํดบัชนัการวดัมูลคา่ยติุธรรมอยู่

ในระดบัที 3 ผลต่างดงักล่าวจะรับรู้เป็นรายการรอตดับญัชีซึงจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยเกณฑท์ีเหมาะสมตลอด

อายขุองเครืองมือทางการเงินหรือจนกวา่มูลคา่ยติุธรรมมีการโอนเปลียนลาํดบัชนัหรือเมือรายการดงักล่าวสินสุดลง 

 

(น) รายได้ 

 

รายไดรั้บรู้เมือลูกคา้มีอาํนาจควบคุมในสินคา้ดว้ยจาํนวนเงินทีสะทอ้นถึงสิงตอบแทนทีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะมีสิทธิ

ไดรั้บทีไม่รวมจาํนวนเงินทีเก็บแทนบุคคลทีสาม ภาษีมูลคา่เพมิและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 

 

การขายสินค้า 

 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เมือลูกคา้มีอาํนาจควบคุมในสินคา้ซึงโดยทวัไปเกิดขึนเมือมีการส่งมอบสินคา้ให้กับ

ลูกคา้ สําหรับสัญญาทีให้สิทธิลูกคา้ในการคืนสินคา้ รายได้จะรับรู้ในจาํนวนทีมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ใน

ระดบัสูงมากวา่จะไม่มีการกลบัรายการอยา่งมีนยัสาํคญัของรายไดที้รับรู้สะสม ดงันนั รายไดที้รับรู้จะปรับปรุงดว้ย

ประมาณการรับคืนสินคา้ซึงประมาณการจากขอ้มูลในอดีต 

 

เงินปันผลรับ 

 

เงินปันผลรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในวนัทีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล   

 

รายได้อืน 

 

รายไดจ้ากการให้บริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาหนึงเมือได้ให้บริการ ตน้ทุนทีเกียวขอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมือ

เกิดขึน 

 

รายไดค้า่เช่าสาํหรับสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้ในกาํไรหรือขาดทนุโดยวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

 

รายไดอื้นจากการดาํเนินงานบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 
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(บ) ภาษเีงินได้ 

 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ซึงรับรู้ในกาํไร

หรือขาดทุน เวน้แต่ภาษีเงินไดจ้ากการรวมธุรกิจหรือรายการทีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้นหรือในกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอนื 

 

ภาษเีงินได้ของงวดปัจจุบัน 

 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนับนัทึกโดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีสาํหรับปี โดยใชอ้ตัราภาษีทีประกาศใชห้รือทีคาดวา่ 

มีผลบงัคบัใช้ ณ วนัทีรายงาน ซึงเกียวกบัรอบบญัชีทีคาํนวณภาษีเงินได ้ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีทีเกียวกับ

รายการในปีก่อนๆ 

 

ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี 

 

กลุ่มบริษทับันทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยวิธีหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี โดยคาํนวณจากผลแตกต่าง

ชวัคราวทีเกิดขึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีและฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนีสินและจาํนวนทีใชเ้พอืประโยชนท์างภาษี 

โดยผลแตกต่างชัวคราวของรายการต่อไปนีไม่ได้ถูกนาํมาร่วมพิจารณาไดแ้ก่ ค่าความนิยมซึงไม่สามารถถือเป็น

คา่ใชจ่้ายทางภาษี การรับรู้สินทรัพยแ์ละหนีสินในครังแรกซึงไม่กระทบต่อกาํไรทางบญัชี หรือกาํไรทางภาษี และผล

แตกต่างชวัคราวทีเกิดขึนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ เมือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่

จะไม่มีการกลบัรายการผลแตกต่างชวัคราวดงักล่าวในอนาคตอนัใกล ้

 

การวดัมูลคา่ของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีทีจะเกิดจากลกัษณะทีกลุ่มบริษทัคาดวา่

จะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชาํระหนีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัทีรายงาน โดยใช้อตัราภาษีที

ประกาศใชห้รือทีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัทีรายงาน ทงันี สินทรพัยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัจะหกักลบกบัหนีสิน

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตัดบญัชีจะบนัทึกต่อเมือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากาํไรเพือเสียภาษีในอนาคตจะมี

จาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชนจ์ากผลแตกต่างชวัคราวดงักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ 

ทุกวนัทีรายงานและจะถูกปรับลดลงเทา่ทีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง  
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(ป) กาํไรต่อหุ้น 

 

กลุ่มบริษทัแสดงกาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐานและกาํไรต่อหุ้นปรบัลดสาํหรับหุ้นสามญั กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐานคาํนวณจาก

กาํไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัของกลุ่มบริษทัหักดอกเบียจ่ายสะสม (สุทธิจากภาษีเงินได)้ ของหุน้กูด้อ้ยสิทธิที

มีลกัษณะคลา้ยทุนและหารดว้ยจาํนวนหุ้นสามัญทีถือโดยบุคคลภายนอกทีมีอยู่ในระหว่างปีตามวิธีถัวเฉลียถ่วง

นาํหนกั กาํไรต่อหุน้ปรับลดคาํนวณโดยการหารกาํไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัทีปรับปรุงดว้ยจาํนวนหุ้นสามญั

ถัวเฉลียถ่วงนาํหนักทีถือโดยบุคคลภายนอกทีมีอยู่ในระหว่างปี และผลกระทบของตราสารทีอาจเปลียนเป็นหุ้น

สามญัปรับลดทงัหมดซึงประกอบดว้ยหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

 

(ผ) รายงานทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

 

ผลการดาํเนินงานของส่วนงานทีรายงานต่อผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน) 

จะแสดงถึงรายการทีเกิดขึนจากส่วนงานดาํเนินงานนันโดยตรงรวมถึงรายการทีไดรั้บการปันส่วนอยา่งสมเหตุสมผล 

 

4 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  

 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ทาํให้ประเทศไทยและหลายประเทศไดป้ระกาศ

มาตรการตา่งๆ เพือป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค เช่น การหา้มเดินทางเขา้ประเทศ การลดและจาํกดัการเคลือนยา้ย

เดินทาง การปิดสถานทีเสียง กาํหนดเงือนไขและเงือนเวลาสาํหรับกิจการบางประเภท การให้มีระยะห่างทางสังคม 

เป็นตน้ ซึงส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานและการคา้ระหว่างประเทศทวัโลก อีกทงัภาคอุตสาหกรรมไดป้ระสบ

ปัญหาขาดแคลนแรงงานอนัมาเนืองจากพบการติดเชือในโรงงานและกิจกรรมการผลิตหยุดชะงกัจนส่งผลทาํให้ไม่

สามารถผลิตไดเ้ต็มกาํลงัการผลิต รวมทงัเกิดอุปสรรคดา้นระบบการขนส่งทงัภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

ตลอดจนการกระจายสินคา้ไปสู่ช่องทางการขายต่างๆ 

 

ปัจจยัทงัหมดทีกล่าวมาขา้งตน้ส่งผลกระทบต่อตน้ทุนการผลิตตงัแต่ตน้นาํจนถึงปลายนาํ จากราคานาํเขา้วตัถุดิบ

อาหารสัตวท์ีปรับเพิมขึนเป็นเหตุทาํให้ตน้ทุนการเลียงสัตวสู์งขึน รวมทงักลุ่มบริษทัได้ดาํเนินการตามมาตรการ

ป้องกนัควบคุมการระบาดของโรค (Bubble and Seal) ทาํให้ตน้ทุนผลิตอาหารแปรรูปสูงขึนดว้ย ทงันี ผูบ้ริหารไดมี้

การติดตามสถานการณ์ดงักล่าวอยา่งใกลชิ้ดและใหค้วามร่วมมือกบัภาครัฐเพือให้อาหารเพียงพอต่อการบริโภคของ

ประชาชน พร้อมทงัสร้างความมนัใจวา่พนกังานของกลุ่มบริษทัปลอดภยั และพยายามอยา่งเตม็ทีในการควบคุมให้มี

ผลกระทบต่อธุรกิจใหน้อ้ยทีสุดเท่าทีจะเป็นไปได ้
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5 การซือบริษทัย่อย 

 

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

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

ใน CPA จากบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั (“CPG”) ซึงเป็นบริษทัทีมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสําคญั 

ของบริษทั และ C.T. Progressive (Investment) Limited (“C.T. Progressive”) ซึงเป็นบริษทัทีเกียวขอ้งกัน

กบับริษทั คิดเป็นสัดส่วนรวมร้อยละ 43.30 ของหุน้ทีออกและชาํระแลว้ของ CPA ในราคารวมทงัสิน 

1,469 ลา้นบาท  

 

CPA เป็นบริษทัทีจดทะเบียนจดัตงัในประเทศอินเดีย โดยประกอบธุรกิจหลกัคือ ผลิตและจาํหน่ายอาหารกุง้ 

ฟาร์มเพาะฟักลูกกุง้ และจาํหน่ายกุง้แปรรูปขนัตน้ 

 

กลุ่มบริษทัไดม้าซึงอาํนาจควบคุมใน CPA  เมือวนัท ี2 เมษายน 2564 (“วนัทีซือ”) จากการทบีริษทัไดช้าํระค่า

หุน้ใหแ้ก่ CPG เป็นจาํนวนเงิน 1,041 ลา้นบาท และไดรั้บโอนหุน้สามญัคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.80  เมือรวม

กบัสัดส่วนเดิมทีถือหุ้นในอตัราร้อยละ 31.70 ทาํให้บริษทัถือหุ้นในอตัราร้อยละ 62.50 ของหุ้นทีออกและ

ชาํระแล้วของ CPA และเมือวนัที 24 มิถุนายน 2564 CPF India ได้ชาํระค่าหุ้นให้แก่ C.T. Progressive เป็น

จาํนวนเงิน 428 ลา้นบาท โดยไดรั้บโอนหุ้นสามัญคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.50 ทาํให้กลุ่มบริษทัถือหุ้นใน 

CPA ในอตัราร้อยละ 75.00 ของหุน้ทีออกและชาํระแลว้ของ CPA 

 

กลุ่มบริษทัไดรั้บรู้รายการซือธุรกิจให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 3 เรือง การรวม

ธุรกิจ ข้อมูลของสิงตอบแทนทงัหมดทีโอนให้และมูลค่าทีรับรู้ ณ วนัทีซือสําหรับสินทรัพยท์ีไดม้าและ

หนีสินทีรับมาแต่ละประเภททีสาํคญั มีดงันี 

 

      (หน่วย: ล้านบาท) 

      มูลค่ายตุิธรรม  

สิงตอบแทนในการซือ - เงินสด      1,469  

หัก  สินทรพัยสุ์ทธิทีไดม้าตามสัดส่วนของการลงทนุเพมิ      (1,191)  

ค่าความนยิมจากการซือธุรกจิ      278  
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สินทรัพย์ทีได้มาและหนีสินทีรับมา  
 

  

(หน่วย: ล้านบาท) 

 มูลค่ายตุิธรรม  

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 115 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน   79  

สินคา้คงเหลือ  568  

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน  137  

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์     3,763  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน    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)  

สินทรัพย์สุทธทิไีด้มาตามสัดส่วนของการลงทุนเพิม     1,191  

 

ณ วนัทีซือ กลุ่มบริษทัตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมของส่วนไดเ้สียใน CPA ทีมีอยูก่่อนการซือธุรกิจ และมีผลให้

เกิดกาํไรจากการเปลียนแปลงมูลค่ายติุธรรม ซึงไดรั้บรู้ในบญัชี “กาํไรจากการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรม

ของเงินลงทุนในบริษัทร่วม” ในงบกําไรขาดทุนรวมสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564 โดยมี

รายละเอยีดดงันี 
 

(หน่วย: ล้านบาท) 

   

มูลคา่ยตุิธรรมของส่วนไดเ้สียใน CPA ทีมีอยูเ่ดิม  1,076  

หัก  มูลคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สียใน CPA ของกลุ่มบริษทั  

ณ วนัทีซือ  
 

 

(589)  
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กาํไรจากการเปลยีนแปลงมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในบริษทัร่วม  487  

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินสรุปมูลคา่ยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิทีซือตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 3 ทงันี กลุ่มบริษทัไดป้ระมาณมูลคา่ยตุิธรรมของสินทรพัยที์ไดม้าที

ระบุไดแ้ละหนีสินทีรับมาจากการซือธุรกิจครังนีเพือใชใ้นการบนัทึกบญัชี หากกลุ่มบริษทัไดรั้บขอ้มูลใหม่

เพมิเติมภายในหนึงปีนบัจากวนัทีมีการซือธุรกิจเกียวกบัขอ้เทจ็จริงและขอ้มูลทีสะทอ้นเหตุการณ์แวดลอ้มที

มีอยู ่ณ วนัทีซือธุรกิจ กลุ่มบริษทัจะทาํการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมดงักล่าว หรือรับรู้สินทรัพยห์รือหนีสินซึง

มีอยูแ่ลว้ ณ วนัทีซือธุรกิจเป็นการเพิมเติม กรณีดงักล่าวการบนัทึกบญัชีเกียวกบัการซือธุรกิจจะถูกปรับปรุง

ใหม่  
 

ปัจจยัทีทาํใหเ้กิดค่าความนิยมเนืองจากทาํให้กลุ่มบริษทัมีความคล่องตวัในการบริหารและจดัการธุรกิจกุง้

ครบวงจรในประเทศอินเดิยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ คา่ความนิยมทีเกิดจากการซือธุรกิจไดบ้นัทึกบญัชีไวใ้น

งบแสดงฐานะการเงินรวม และไม่มีการตดัจาํหน่ายเป็นคา่ใชจ่้าย 
 

เงินสดจ่ายสุทธิจากการซือบริษทัยอ่ยในงบกระแสเงินสดสาํหรบัปีสินสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2564 
 

      (หน่วย: ล้านบาท) 

      มูลค่ายตุิธรรม  

สิงตอบแทนในการซือ - เงินสด      1,469  

หัก  เงินสดสุทธิทีไดม้าจากการซือบริษทัยอ่ย      (115)  

สุทธ ิ     1,354  

 

ผลดาํเนินงานของ CPA ตงัแต่วนัที 2 เมษายน 2564 ถึงวนัที 31 ธันวาคม 2564 ซึงรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน

รวมสาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดทีสาํคญั ดงันี  

 

  (หน่วย: ล้านบาท) 

  สาํหรับปีสินสุดวนัที  

  31 ธนัวาคม 2564  

รายไดจ้ากการขายสินคา้  2,646 

ขาดทุนสาํหรับปีส่วนทเีป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่  (163) 
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5.2 การซือธรุกจิสุกรในประเทศรัสเซีย 

 

ในระหวา่งไตรมาสที 4 ปี 2564 RBPI Voronezh LLC (“ผูซื้อ”) ซึงเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มทีบริษทัถือหุ้นใน

สัดส่วนร้อยละ 75.82 ได้เข้าซือธุรกิจสุกรในประเทศรัสเซีย จาก Tönnies Russland Agrar GmbH, RKS 

Agrarbeteiligungs GmbH และ Tönnies Holding ApS & Co. KG (รวมเรียกว่า “ผูข้าย”) ในราคารวมทงัสิน

ประมาณ 23,665 ลา้นรัสเซียรูเบิล หรือประมาณ 10,858 ลา้นบาท เพือตอบแทนในการได้มาซึงรายการ

ดงัต่อไปนี 
  

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

(2) เงินกูย้มืทีผูข้ายให้กูย้มืแก่บริษทัเป้าหมาย  
  

กลุ่มบริษทัไดม้าซึงอาํนาจควบคุมในบริษทัเป้าหมาย เมือวนัที 10 ธันวาคม 2564 จากการทีบริษทัได้ชาํระ

ค่าตอบแทนให้แก่ผูข้าย เป็นจาํนวนเงิน 10,094 ลา้นบาท และได้รับโอนหุ้นสามัญคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

100.00 ของหุน้ทีออกและชาํระแลว้ของบริษทัเป้าหมาย 
 

กลุ่มบริษทัไดรั้บรู้รายการซือธุรกิจให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 3 เรือง การรวม

ธุรกิจ ข้อมูลของสิงตอบแทนทงัหมดทีโอนให้และมูลค่าทีรับรู้ ณ วนัทีซือสําหรับสินทรัพยท์ีไดม้าและ

หนีสินทีรับมาแต่ละประเภททีสาํคญั มีดงันี 

 

      (หน่วย: ล้านบาท) 

      มูลค่ายตุิธรรม  

สิงตอบแทนในการซือ   10,858 

หัก สินทรพัยสุ์ทธิทีไดม้า   (10,811) 

ค่าความนยิมจากการซือธุรกจิ   47 

 

สิงตอบแทนในการซือ 

เงินสด   10,094 

เจา้หนีอืน   764 

รวม   10,858 
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สินทรัพย์ทีได้มาและหนีสินทีรับมา  

 

  (หน่วย: ล้านบาท) 

  มูลค่ายตุิธรรม  

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด  

  

798 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน   66 

สินคา้คงเหลือ  1,409 

สินทรัพยชี์วภาพ 1,801 

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน  535 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์     7,136 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน    182 

เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน     (46) 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน    (152) 

หนีสินหมุนเวียนอืน    (325) 

หนีสินระยะยาว    (316) 

หนีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี    (108) 

ประมาณการหนีสินและอืนๆ    (169) 

สินทรัพย์สุทธ ิ   10,811 

   

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินสรุปมูลคา่ยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิทีซือตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 3 ทงันี กลุ่มบริษทัไดป้ระมาณมูลคา่ยติุธรรมของสินทรัพยท์ีไดม้าที

ระบุไดแ้ละหนีสินทีรับมาจากการซือธุรกิจครังนีเพือใชใ้นการบนัทึกบญัชี หากกลุ่มบริษทัไดรั้บขอ้มูลใหม่

เพมิเติมภายในหนึงปีนบัจากวนัทีมีการซือธุรกิจเกียวกบัขอ้เทจ็จริงและขอ้มูลทีสะทอ้นเหตุการณ์แวดลอ้มที

มีอยู ่ณ วนัทีซือธุรกิจ กลุ่มบริษทัจะทาํการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมดงักล่าว หรือรับรู้สินทรัพยห์รือหนีสินซึง

มีอยูแ่ลว้ ณ วนัทีซือธุรกิจเป็นการเพิมเติม กรณีดงักล่าวการบนัทึกบญัชีเกียวกบัการซือธุรกิจจะถูกปรับปรุง

ใหม่   
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ปัจจยัทีทาํให้เกิดค่าความนิยมเนืองจากทาํให้กลุ่มบริษัทมีศกัยภาพในการขยายธุรกิจสุกรในรัสเซียให้

แขง็แกร่งยิงขึน คา่ความนิยมทีเกิดจากการซือธุรกิจไดบ้นัทึกบญัชีไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินรวม และไม่มี

การตดัจาํหน่ายเป็นคา่ใชจ่้าย 
 

เงินสดจ่ายสุทธิจากการซือบริษทัเป้าหมาย ในงบกระแสเงินสดสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 

 

      (หน่วย: ล้านบาท) 

      มูลค่ายตุิธรรม  

สิงตอบแทนในการซือ     10,858 

หัก  เงินสดสุทธิทีไดม้าจากการซือบริษทัยอ่ย      (798) 

หัก  เจา้หนีอืน   (764) 

สุทธ ิ     9,296 

 

ฝ่ายบริหารคาดว่าหากกลุ่มบริษทัไดมี้การซือ CPA และบริษทัเป้าหมายดงักล่าว ตงัแต่วนัท ี1 มกราคม 2564 

จะมีรายไดจ้ากการขายสินคา้และกาํไรในงบการเงินรวมสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 ดงันี  

 

  (หน่วย: ล้านบาท) 

      สาํหรับปีสินสุดวนัที  

      31 ธนัวาคม 2564  

รายไดจ้ากการขายสินคา้      518,821 

กาํไรสาํหรับปีส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่      13,776 
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6 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเกยีวข้องกัน 
 

บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัไดแ้ก่ บุคคลหรือกิจการทีมีความเกียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั จากการทีบุคคลหรือ

กิจการดงักล่าวมีอาํนาจควบคุมกลุ่มบริษทัทงัทางตรงหรือทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัต่อกลุ่มบริษทัใน

การตดัสินใจทางการเงินและการบริหาร รวมถึงการทีกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือกิจการดงักล่าวต่างฝ่ายต่างอยูภ่ายใต้

การควบคุมเดียวกนั หรือภายใตก้ารมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัร่วมกนั  

 

บริษทัทีมีอิทธิพลอยา่งมีนัยสําคญัของบริษทัคือ บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ์ จาํกดั ซึงมีสิทธิออกเสียงทงัทางตรง

และทางออ้มเทา่กบัร้อยละ 46.49 ของสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษทั ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ล่าสุดเมือวนัที 

31 สิงหาคม 2564 

 

6.1 รายการทีสําคญักบักจิการทีเกยีวข้องกันสําหรับแต่ละปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม  

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

(ก)        รายได้        

บริษัททีมีอทิธพิลอย่างมีนัยสําคัญ        

ขายสินคา้ 1  1  -  - 

รายไดค้า่ตอบแทนการใชร้ะบบงาน 1  1  -  - 

        
บริษัทย่อย        

ขายสินคา้ -  -  5,907  4,808 

เงินปันผลรับ -  -  5,587  11,522 

รายไดด้อกเบีย -  -  864  1,585 

กาํไรจากการขายเงินลงทุน -  -  266  853 

รายไดค้า่เช่า คา่บริการและอืนๆ  -  -  126  6 

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร -  -  3  - 

        
บริษัทร่วม การร่วมค้า        

   และบริษทัทเีกยีวข้องกนั        

ขายสินคา้ 49,475  77,233  1,531  2,023 

รายไดค้า่เช่า คา่บริการและอืนๆ  412  259  15  4 

รายไดค้า่ตอบแทนการใชร้ะบบงาน 236  62  -  - 

เงินปันผลรับ 64  116  86  121 

รายไดด้อกเบีย 48  14  -  - 
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   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

(ก)        รายได้ (ต่อ)        

บริษัทร่วม การร่วมค้า        

   และบริษทัทเีกยีวข้องกนั (ต่อ)        

รายไดค้า่ฝึกอบรมและสัมมนา 8  5  -  - 

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร -  2  -  - 
        

(ข)        ค่าใช้จ่ายและอนืๆ         

บริษทัทีมีอทิธิพลอย่างมีนัยสําคัญ        

ซือวตัถุดิบและสินคา้ 11,023  9,526  2,402  2,083 

คา่สิทธิในการใชเ้ครืองหมายการคา้ 4,304  4,030  310  303 

คา่บริการดา้นเทคนิควชิาการ 103  58  -  - 

        
บริษัทย่อย        

ซือวตัถุดิบและสินคา้ -  -  1,762  1,691 

คา่ตอบแทนการใชร้ะบบงาน -  -  178  147 

ดอกเบียจ่าย -  -  78  364 

ตน้ทนุสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  -  54  - 

คา่ฝึกอบรมและสมัมนา -  -  18  13 

คา่เช่าและค่าบริการ -  -  8  8 

ซือสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน -  -  -  1 

คา่ใชจ้่ายอืนๆ -  -  58  54 

        
บริษทัร่วม การร่วมค้า        

   และบริษทัทเีกยีวข้องกนั        

ซือวตัถุดิบและสินคา้ 46,345  76,645  1,025  694 

ตน้ทนุงานก่อสร้างอาคาร         

   สิงปลูกสร้างและอนืๆ 2,427  2,362  42  71 

คา่เช่าและค่าบริการ 855  1,189  76  112 

ตน้ทนุสินทรพัยสิ์ทธิการใช ้ 674  1,097  69  182 

ซืออปุกรณ์และอืนๆ 247  206  35  20 
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   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

(ข)        ค่าใช้จ่ายและอนืๆ (ต่อ)        

บริษัทร่วม การร่วมค้า        

   และบริษทัทเีกยีวข้องกนั (ต่อ)        

คา่สิทธิในการใชเ้ครืองหมายการคา้ 247  64  -  - 

คา่ตอบแทนการใชร้ะบบงาน 213  162  -  - 

คา่ฝึกอบรมสัมมนา 208  526  6  12 

ดอกเบียจ่าย 44  19  -  - 

ซือเครืองหมายการคา้ -  377  -  - 

ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 52  -  -  - 

คา่ใชจ้่ายอืนๆ  2,146  1,737  116  128 
 

 

(ค) การเข้าซือธรุกจิ 
 

บริษทัและ CPF (India) Private Limited เขา้ซือหุ้นสามญัใน C.P. Aquaculture (India) Private Limited 

จากบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั ซึงเป็นบริษทัทีมีอิทธิพลอยา่งมีนัยสาํคญัของบริษทั และ C.T. 

Progressive (Investment) Limited ซึงเป็นบริษัททีเกียวข้องกันกับบริษัท ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 

รายการดงักล่าวไดเ้สร็จสมบูรณ์แลว้และเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 5.1 
 

6.2 ยอดคงเหลือกบักิจการทีเกยีวข้องกนั ณ วนัท ี31 ธนัวาคม มีดังนี 
 

6.2.1 ลกูหนกีารค้าและลูกหนีอืน 

 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

        
บริษทัทีมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญั 2  1  -  - 

บริษทัยอ่ย -  -  671  523 

บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 7,258  4,680  61  37 

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 5,035  3,772  1,174  593 

รวม 12,295  8,453  1,906  1,153 
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6.2.2 เงนิให้กู้ยมืระยะสันแก่กิจการทีเกยีวข้องกนั 

 
   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ยอดคงคา้ง  ยอดเฉลีย 

 2564  2563  2564  2563 
        

บริษทัยอ่ย 6,876  20,024  13,280  23,912 

รวม 6,876  20,024  13,280  23,912 

 

6.2.3 เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า 

 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 
 

       

บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 65  41  -  - 

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 2,344  725  -  - 

รวม 2,409  766  -  - 

 

6.2.4 เงนิปันผลค้างรับ 

  

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 
 

       

บริษทัร่วม 172  3,729  -  - 

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั -  38  -  - 

รวม 172  3,767  -  - 
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6.2.5  เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการทีเกยีวข้องกนั 

 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิรวม 

 ยอดคงคา้ง  ยอดเฉลีย 

 2564  2563  2564  2563 
        

บริษทัร่วม 49  49  49  44 

หัก ส่วนทีถึงกาํหนดรบัชาํระ        

ภายในหนึงปี (12)  -  -  - 

สุทธ ิ 37  49  49  44 

 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ยอดคงคา้ง  ยอดเฉลีย 

 2564  2563  2564  2563 
        

บริษทัยอ่ย 570  570  570  575 

รวม 570  570  570  575 

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 เงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีอตัราดอกเบียร้อยละ 2.81 ถึง 5.88 ต่อปี (2563: ร้อยละ 

2.81 ถึง 5.88 ต่อปี) กลุ่มบริษทัและบริษทัคาํนวณยอดเฉลียจากยอดคงคา้งของเงินให้กูยื้ม ณ วนัสิน

เดือนโดยไม่รวมดอกเบียคา้งรับ 

 

6.2.6 เจ้าหนกีารค้าและเจ้าหนีอืน  

 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 
 

       

บริษทัทีมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญั 435  1,167  79  71 

บริษทัยอ่ย -  -  72  62 

บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 7,565  4,573  6  7 

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 6,663  6,146  108  59 

รวม 14,663  11,886  265  199 
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6.2.7 เงนิกู้ยมืระยะสันแก่กิจการทเีกยีวข้องกนั 

 

  (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงคา้ง  ยอดเฉลีย 

 2564  2563  2564  2563 
        

บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 837  414  779  84 

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 619  9  360  1 

รวม 1,456  423  1,139  85 

        

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ยอดคงคา้ง  ยอดเฉลีย 

 2564  2563  2564  2563 

บริษทัยอ่ย -  13,251  1,315  9,968 

รวม -  13,251  1,315  9,968 

        

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 เงินกูย้มืดงักล่าวมีอตัราดอกเบียร้อยละ 4.02 ถึง 5.27 ต่อปี (2563: ร้อยละ 3.52 

ถึง 6.50 ต่อปี) กลุ่มบริษทัและบริษทัคาํนวณยอดเฉลียจากยอดคงคา้งของเงินกูย้มื ณ วนัสินเดือนโดยไม่

รวมดอกเบยีคา้งจ่าย 

 

6.2.8  หนสิีนตามสัญญาเช่า 

 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

บริษทัยอ่ย -  -  54  42 

บริษทัร่วม 578  553  -  - 

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 2,747  3,048  200  264 

รวม 3,325  3,601  254  306 

  



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564 

 
 

72 

 

6.3  ค่าตอบแทนผู้บริหารทสํีาคญั 

 

 คา่ตอบแทนผูบ้ริหารทีสาํคญัประกอบดว้ย 

 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

สําหรับปีสินสุดวันท ี31 ธันวาคม        

ผลประโยชน์ระยะสัน 1,868 1,556 249 205 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน     

  ภายใตโ้ครงการผลประโยชน์     

  พนกังานทีกาํหนดไว ้ 25 26 5 5 

รวม 1,893 1,582 254 210 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม     

ประมาณการหนีสินสาํหรับ     

ผลประโยชนพ์นกังาน 615 627 98 98 

รวม 615 627 98 98 

 

6.4  ภาระผูกพนั 

 

ณ  วนัที 31 ธนัวาคม กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัดงันี 

 

ภาระผูกพนัตามสัญญาทีเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 

 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

สัญญาทียงัไม่ได้รับรู้      

ส่วนใหญ่เป็นสัญญาก่อสรา้งอาคารและ     

     สิงปลูกสร้างและซือเครืองจกัรและอนืๆ 905  318  2  2 

  



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564 

 
 

73 

 

6.5   สัญญาทีสําคัญ 

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีสัญญาทีสาํคญักบักิจการทีเกียวขอ้งกนัดงันี 

 

6.5.1 สัญญาบริการด้านเทคนคิวิชาการ 

 

บริษทัย่อยในต่างประเทศบางแห่งมีสัญญาบริการดา้นทางเทคนิควิชาการกบับริษทัทีมีอิทธิพลอย่างมี

นัยสําคญั (CPG) เพือให้ได้มาซึงสิทธิในการรับความช่วยเหลือดา้นเทคนิควิชาการตามทีระบุไวใ้น

สัญญา ในการนี บริษทัยอ่ยในตา่งประเทศดงักล่าวมีภาระผกูพนัทีจะตอ้งจ่ายคา่บริการใหก้บั CPG ตาม

ระยะเวลา เงือนไข และอตัราทีระบไุวใ้นสัญญา 

 

6.5.2 สัญญาอนญุาตให้ใช้เครืองหมายการค้า 

 

บริษทัและบริษทัย่อยบางแห่งมีสัญญาอนุญาตให้ใช้เครืองหมายการคา้กบั CPG เพือใหไ้ดม้าซึงสิทธิ

ในการใช้เครืองหมายการคา้ตามทีระบุไวใ้นสัญญา ในการนี บริษทัและบริษทัย่อยดังกล่าวมีภาระ

ผกูพนัทีจะตอ้งจ่ายค่าสิทธิในการใช้เครืองหมายการคา้ให้กบั CPG ตามระยะเวลา เงือนไขและอตัราที

ระบุไวใ้นสัญญา 

 

6.5.3   สัญญาบริการระบบงานคอมพิวเตอร์ 

 

บริษทัย่อยแห่งหนึงมีสัญญาบริการระบบงานคอมพิวเตอร์กบับริษทัทีเกียวขอ้งกนัแห่งหนึง (บริษทั 

ฟรีวิลล์ โซลูชนัส์ จาํกัด (“Freewill”)) ภายใตเ้งือนไขของสัญญา Freewill ตกลงทีจะให้บริการดา้น

ระบบงานคอมพิวเตอร์กบับริษทัยอ่ย ในการนี บริษทัยอ่ยดงักล่าวมีภาระผกูพนัทีจะตอ้งจ่ายค่าบริการ

ดา้นระบบงานคอมพวิเตอร์ใหก้บั Freewill ตามระยะเวลา เงือนไขและอตัราทีระบุไวใ้นสัญญา  

 

6.5.4 สัญญาบริการทีเกยีวกบัธุรกรรมการนาํเข้าและส่งออก 

 

บริษัทและบริษัทย่อยบางแห่งมีสัญญาจ้างบริการกับบริษัททีเกียวข้องกันแห่งหนึง (บริษัท ซี.พี. 

อินเตอร์เทรด จาํกดั (“CPI”)) ภายใตเ้งือนไขของสัญญา CPI ตกลงทีจะใหบ้ริการดา้นการจดัทาํเอกสาร

การคา้และบริการอนืๆ ทีเกียวขอ้งกบัธุรกรรมการนาํเขา้และส่งออกของบริษทัและบริษทัยอ่ย ในการนี 

บริษทัและบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีภาระผูกพนัทีจะตอ้งจ่ายค่าบริการให้กบั CPI ตามระยะเวลา เงือนไข

และอตัราทรีะบไุวใ้นสัญญา  
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6.5.5 สัญญาอนญุาตให้ใช้โปรแกรมระบบงานคอมพวิเตอร์ 

 

บริษทัยอ่ยแห่งหนึง (บริษทั ซีพเีอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จาํกดั) มีสญัญาให้บริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ

และสัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอร์กับคู่สัญญา ซึงเป็นบริษทัทีเกียวข้องกัน  

หลายแห่งทังในประเทศและต่างประเทศ โดยมีกาํหนดระยะเวลาและค่าตอบแทนการใช้บริการ     

ตามทีระบุไวใ้นสัญญา สัญญาดงักล่าวจะสินสุดลงหากคู่สัญญาทงัสองฝ่ายตกลงร่วมกันทีจะเลิก

สัญญา หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึงผิดสัญญา 

 

6.5.6  สัญญาว่าจ้างบริการ 

 

บริษทัมีสัญญาใหบ้ริการ Share Service กบับริษทัยอ่ยบางแห่ง เพอืให้บริการดา้นต่างๆ ทีระบไุวใ้นแต่

ละสัญญา เช่น งานบริการดา้นนโยบายและระเบียบปฏิบตัิทางบญัชี ดา้นกาํกบัการปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์

ดา้นกฎหมาย และดา้นการบริหารการเงินและจดัหาเงินทุน ในการนี บริษทัยอ่ยดงักล่าวมีภาระผูกพนัที

จะตอ้งจ่ายคา่บริการใหก้บับริษทั ตามระยะเวลา เงือนไข และอตัราทีระบไุวใ้นสัญญา 

 

7 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

        
เงินฝากสถาบนัการเงินและเงินสดในมือ 30,040  46,116  2,679  2,812 

เงินลงทนุระยะสันทีมีสภาพคล่องสูง 6,646  10,919  -  - 

รวม 36,686  57,035  2,679  2,812 
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8 สินค้าคงเหลือ 

 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 
        

วตัถุดิบ 40,765  25,419  1,525  1,286 

เคมีภณัฑ์และวสัดุสินเปลือง 3,662  2,840  186  161 

สินคา้ระหวา่งผลิต 2,841  1,950  289  243 

สินคา้สาํเร็จรูป 18,841  16,220  759  1,123 

สินคา้ระหวา่งทาง 8,438  6,441  42  8 

รวม 74,547  52,870  2,801  2,821 

หัก คา่เผือการปรับลดมูลคา่สินคา้ลดลง (1,116)  (734)  (17)  (45) 

สุทธ ิ 73,431  52,136  2,784  2,776 

 

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือทีบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายและได้แสดงรวมไวใ้นต้นทุนขายสินคา้สําหรับปีสินสุดวันที  

31 ธันวาคม 2564 ในงบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ มีจาํนวนเงินรวม 330,559 ลา้นบาท 

และ 17,104  ลา้นบาท ตามลาํดบั (2563: 386,670 ล้านบาท และ 14,641 ล้านบาท ตามลาํดับ)  

 

ในปี 2564 กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือเป็นจาํนวนเงิน 382 ลา้นบาท 

(2563: 181 ล้านบาท) และรับรู้การกลบัรายการคา่เผือมูลค่าสินคา้ลดลงเป็นจาํนวนเงิน 28 ลา้นบาท (2563: 61 ล้าน

บาท) ตามลาํดบั 
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9 สินทรัพย์ชีวภาพ 

 

รายการเคลือนไหวในระหวา่งปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี 

 

    (หน่วย: ล้านบาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2564  2563  2564  2563 

      ณ วนัที 1 มกราคม  47,456 45,161 985 1,059 

ไดม้าจากการรวมธุรกิจ 5 1,801 383 - - 

เพิมขึนจากการซือ/การเลียง  168,429 146,122 7,514 7,736 

ลดลงจากการขาย/เก็บเกียว      (153,997) (137,665) (7,435) (7,588) 

คา่เสือมราคา  (6,492) (6,016) (106) (133) 

ขาดทุนจากการเปลียนแปลงมูลคา่       

   ยติุธรรมหักตน้ทุนในการขาย  (2,381) (270) - - 

ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงิน  3,413 (178) - - 

อืนๆ  (316) (81) (169) (89) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม  57,913 47,456 789 985 

      

ส่วนทหีมุนเวยีน      

สัตวบ์ก  46,059 37,004 - - 

สัตวน์าํ  1,896 1,921 789 985 

รวมส่วนทีหมุนเวียน  47,955 38,925 789 985 

      

ส่วนทไีม่หมุนเวยีน      

สัตวบ์ก  9,958 8,531 - - 

รวมส่วนทีไม่หมุนเวยีน  9,958 8,531 - - 

      

รวม  57,913 47,456 789 985 
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สินทรัพยชี์วภาพประกอบดว้ยสินทรัพยชี์วภาพประเภทสัตวบ์ก ไดแ้ก่ สุกร ไก่ เป็ด เป็นตน้ และสินทรัพยชี์วภาพ

ประเภทสัตวน์าํ ไดแ้ก่ กุง้และปลา สินทรัพยชี์วภาพดงักล่าวแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุนในการขาย ซึงมูลค่า

ยตุิธรรมกาํหนดโดยใชร้าคาทีอา้งอิงราคาตลาด ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน ยกเวน้สินทรพัยชี์วภาพบางประเภท

ทีมีวงจรการเลียงสัน หรือไม่สามารถหาราคาตลาดเพือกาํหนดมูลค่ายุติธรรมในสภาพปัจจุบนัสาํหรับสินทรัพย์

ชีวภาพดงักล่าวไดแ้ละไม่สามารถกาํหนดมูลค่ายติุธรรมโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดสุทธิที

คาดวา่จะไดรั้บจากสินทรัพยน์ันไดอ้ยา่งน่าเชือถือเนืองจากมีความไม่แน่นอนอนัเกิดจากปัจจัยภายนอกต่างๆ เช่น 

สภาพแวดลอ้ม ภูมิอากาศ โรคภยั เป็นตน้ สินทรัพยชี์วภาพดงักล่าวแสดงดว้ยราคาทุนหักคา่เสือมราคาสะสมและค่า

เผอืการดอ้ยคา่สะสม 

 

ตน้ทุนของสินทรัพยชี์วภาพประกอบดว้ยตน้ทุนทงัหมดทีเกิดขึนตงัแต่ไดม้าซึงสินทรัพยชี์วภาพและในช่วงการ

เจริญเติบโต เช่น ตน้ทุนลูกสัตว ์ค่าอาหารสัตว ์และตน้ทุนการเลียงอืน เป็นตน้  

 

การคิดค่าเสือมราคาของสินทรัพยชี์วภาพทีให้ผลิตผล เช่น พอ่แม่พนัธ์ุคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาการให้ผล

ผลิตหรือตามจาํนวนหน่วยทีผลิตไดข้องสินทรัพยชี์วภาพแต่ละประเภทซึงเป็นระยะเวลาประมาณ 4 เดือนถึง 36 เดือน  

 

ประมาณการปริมาณทางกายภาพของสินทรัพยชี์วภาพแต่ละกลุ่ม ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี 

 

   (หน่วย: ตัน) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

     
สัตวบ์ก 987,624 938,389 - - 

สัตวน์าํ 25,291 24,385 3,945 4,325 

 

ปริมาณทางกายภาพของสินทรัพยชี์วภาพประมาณโดยอาศยัประสบการณ์และขอ้มูลในอดีต กรณีปริมาณสินทรัพย์

ชีวภาพประเภทสัตวน์าํ กลุ่มบริษทัใชว้ธีิสุ่มตวัอยา่งเพือคาดการณ์นาํหนกัทงัหมด 
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การวดัมูลค่ายุติธรรม  

 

มูลคา่ยตุิธรรมของสินทรัพยชี์วภาพรวมถึงมูลคา่ตามบญัชีในงบแสดงฐานะการเงินรวม มีดงันี 

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

  งบการเงินรวม 

 มูลคา่ตามบญัชี  มูลค่ายตุิธรรม 

   ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

31 ธันวาคม 2564          

สินทรพัยชี์วภาพทีแสดงดว้ยมูลค่า          

   ยติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย 13,130  -  6,802  6,328  13,130 
          

31 ธันวาคม 2563          

สินทรพัยชี์วภาพทีแสดงดว้ยมูลค่า          

   ยติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย 19,452  -  3,132  16,320  19,452 
 

เทคนิคการประเมินมูลค่าและขอ้มูลทีใช้ในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยชี์วภาพทีถูกจัดอยูใ่นระดบั 2 คือวิธี

เปรียบเทียบขอ้มูลตลาด โดยใชร้าคาทีอา้งอิงราคาตลาด ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน 

 

เทคนิคการประเมินมูลค่าและขอ้มูลทีไม่สามารถสังเกตไดที้มีนัยสาํคญัทีใช้ในการวดัมูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์

ชีวภาพทีถูกจดัอยูใ่นระดบั 3 แสดงในตารางดงัต่อไปนี 

 

เทคนิคการ

ประเมินมูลค่า 

 ข้อมูลทีไม่สามารถสังเกตได้         

ทีมนีัยสําคญั 

 ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลทีไม่สามารถสังเกตได้ 

ทีมนีัยสําคญัและการวัดมูลค่ายุติธรรม 

วธีิเปรียบเทียบ

ขอ้มูลตลาด 

 

 ราคาทีอา้งอิงราคาตลาด ณ วนัที 

31 ธนัวาคม 2564 

 ลูกสุกร ราคา 2,909 บาท  

ต่อตวั 

 สุกรหยา่นมราคา 2,356 บาท  

ต่อตวั 

 สุกรขนุราคา 76 บาท ต่อ

กิโลกรัม 

 สุกรแม่พนัธ์ุราคา 11,840 บาท 

ถึง 16,704 บาท ต่อตวั 

 หากราคาตลาด ณ วนัทีในรายงานสูงขึน/ลดลง

ไปจากเดิมในอตัราร้อยละ 10 มูลค่ายติุธรรมของ

สินทรัพยชี์วภาพทีประมาณการไวจ้ะเพิมขึน/

ลดลงเป็นจาํนวนเงิน 1,915 ลา้นบาท 

 



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564 
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มูลคา่ยตุิธรรมของสินทรัพยชี์วภาพจดัทาํโดยฝ่ายการเงินและฝ่ายการจดัการของกลุ่มบริษทัอยา่งเป็นระบบ ทงันีการ

วดัมูลค่ายุติธรรมแต่ละระดบัอา้งอิงขอ้มูลจากตลาดซือขายสุกรในแต่ละประเทศ โดยมูลค่ายุติธรรมของสุกรถูก

กาํหนดจากราคาตลาดต่อตวัหรือต่อนาํหนกัของสุกร  

 

10 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

 

รายการเคลือนไหวในระหวา่งปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี 

 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

        

ณ วนัที 1 มกราคม -  -  227,368  191,466 

ซือ/ลงทุนเพิม -  -  1,645  40,145 

ขาย -  -  (34)  (4,187) 

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ -  -  -  (56) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม -  -  228,979  227,368 

 

ในระหว่างปี 2564 บริษัทได้ขายเงินลงทุนทังหมดในบริษัท CP Food Singapore Pte Ltd. ซึงเป็นบริษัทถือหุ้น 

ในสัดส่วนร้อยละ 99.99  มีมูลค่าตามบญัชี 34 ลา้นบาท ทงันี บริษทัมีกาํไรจากการขายเงินลงทุนเป็นจาํนวนเงิน 266 

ลา้นบาท  

 
  



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 
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รายละเอยีดเงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับแตล่ะปีสินสุดวนัเดียวกนั มีดงันี 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 สัดส่วน      

 ความเป็นเจา้ของ       

 (ร้อยละ)  วิธีราคาทุน  การดอ้ยค่าสะสม  ราคาทุน - สุทธิ 

 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

   
หลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาด           

C.P. Pokphand Co., Ltd.  4.98 4.98 4,691 4,691 - - 4,691  4,691 

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

รวม    5,191 5,191 - - 5,191  5,191 

          
หลกัทรัพย์ทีไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด          

บริษทั กรุงเทพโปรดิวส จาํกดั (มหาชน)  99.44 99.44 1,230 1,230 - - 1,230 1,230 

บริษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 99.99 99.99 48,510  48,510 -  -  48,510  48,510 

บริษทั ซีพีเอฟ เทรนนิงเซ็นเตอร์ จาํกดั 99.99 99.99 20 20 - - 20 20 

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

บริษทั ซี.พี. เมอร์แชนไดซิง จาํกดั 87.54 87.54 38,999 38,999 - - 38,999  38,999 

บริษทั ศูนยวิ์จยัและพฒันาอาหาร ซีพีเอฟ จาํกดั 99.99 99.99 500 500 - - 500  500 

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

C.P. Aquaculture (India) Private Limited 62.50 - 1,217 - - - 1,217  - 

C.P. Aquaculture (Hainan) Co. Ltd. 100.00 100.00 126 126 - - 126  126 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 
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รายละเอยีดเงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 สัดส่วน      

 ความเป็นเจา้ของ       

 (ร้อยละ)  วิธีราคาทุน  การดอ้ยค่าสะสม  ราคาทุน - สุทธิ 

 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

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

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

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

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

Charoen Pokphand Foods Kenya Co., Ltd. 99.99 99.99 8 8 (8) (8) - - 

Charoen Pokphand Foods (Overseas) LLC 8.15 8.15 1,394 1,394 (1,141) (1,141) 253 253 

Charoen Pokphand Foods Philippines Corporation 23.81 23.81  1,055 1,055 - - 1,055 1,055 

CPF Investment Limited  100.00 100.00  55,644 55,644 - - 55,644 55,644 

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

CPF Netherlands B.V. 99.99 99.99 38,148 38,148 - - 38,148 38,148 

CPF Poland S.A.  66.67 66.67 245 124 - -  245 124 

Homegrown Shrimp (USA) LLC  100.00 100.00 516 209 - -  516 209 

รวม   225,066 223,455 (1,278) (1,278)  223,788 222,177 

รวมทังสิน   230,257 228,646 (1,278) (1,278)  228,979 227,368 
 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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11 ส่วนได้เสียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 
 

ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุป ณ วนัที 31 ธนัวาคม ของบริษทัยอ่ยแตล่ะรายของกลุ่มบริษทัทีมีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมทีมีสาระสาํคญั ก่อนการตดัรายการระหวา่งกนัมีดงันี 

 

*     อตัราร้อยละของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของกลุ่มย่อยแสดงสัดส่วนการถือหุ้นทางตรงในบริษทัยอ่ยดงักล่าวเท่านนั  โดยบริษทัยอ่ยทางออ้มหลายแห่งไม่ไดเ้ป็นบริษทัยอ่ย

โดยการถือหุ้นในอตัราร้อยละ 100 และมีสัดส่วนการถือหุน้ทีแตกตา่งกนั 
**  มูลคา่ตามบญัชีของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของกลุ่มยอ่ยคาํนวณจากอตัราร้อยละของส่วนไดเ้สียทีแตกต่างกนัของบริษทัยอ่ยทางออ้มหลายแห่งขา้งตน้

    (หน่วย: ล้านบาท) 

   

C.P. Pokphand  

Co., Ltd. and its subsidiaries  

 

Chia Tai Enterprises International 

Limited and its subsidiaries  

Charoen Pokphand Enterprise 

(Taiwan) Co., Ltd. and its 

subsidiaries 

   2564  2563  2564  2563  2564  2563 

              
ร้อยละของส่วนไดเ้สียทไีม่มีอาํนาจควบคุม *   47.75 47.76 49.57 49.57 61.00 61.00 

สินทรัพยห์มุนเวียน   64,617 73,065 4,138 2,847 8,356 6,086 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน   158,336 142,935 9,262 8,227 22,891 17,900 

หนีสินหมุนเวียน   (52,270) (42,277) (1,957) (1,253) (8,404) (6,248) 

หนีสินไม่หมุนเวียน   (45,152) (40,946) (1,058) (1,419) (9,051) (5,299) 

สินทรัพยสุ์ทธิ   125,531 132,777 10,385 8,402 13,792 12,439 

         
คา่ความนิยมของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม   5,085 4,597 - - - - 

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียทไีม่มีอาํนาจควบคุม **   57,403 58,609 3,742 2,820 7,842 6,868 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุป ณ วนัที 31 ธนัวาคม ของบริษทัยอ่ยแต่ละรายของกลุ่มบริษทัทีมีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมทีมีสาระสาํคญั ก่อนการตดัรายการระหวา่งกนัมีดงันี 

    (หน่วย: ล้านบาท) 

   

C.P. Pokphand  

Co., Ltd. and its subsidiaries  

Chia Tai Enterprises International 

Limited and its subsidiaries  

Charoen Pokphand Enterprise 

(Taiwan) Co., Ltd. and its 

subsidiaries 

   2564  2563  2564  2563  2564  2563 

              
รายได ้   143,524  313,944  5,267  3,046  28,645  23,906 

              กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี   (1,347)  74,808  851  535  1,510  1,688 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน   16,085  (3,315)  1,021  461  734  434 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม   14,738  71,493  1,872  996  2,244  2,122 

              กาํไร (ขาดทุน) ทแีบ่งให้กับส่วนได้เสียทไีม่มีอาํนาจควบคุม  (546)  17,031  444  (213)  903  1,137 

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนทีแบ่งให้กบั              

   ส่วนได้เสียทไีม่มีอาํนาจควบคุม   6,529  (755)  401  172  439  292 

              กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน   1,249  29,368  (350)  121  845  2,807 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน   (3,942)  (24,594)  (340)  (326)  (3,877)  (3,350) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน    (10,520)  (2,324)  644  7  2,961  (434) 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลียนของเงินตราต่างประเทศ              

คงเหลือสินปี   99  961  7  32  (2)  (13) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ   (13,114)  3,411  (39)  (166)  (73)  (990) 

เงนิปันผลทจ่ีายให้กบัส่วนได้เสียทีไม่มีอาํนาจควบคมุ   4,973  3,772  -  119  849  1,054 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564 

 
 

 84

12 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 
 

รายการเคลือนไหวในระหวา่งปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี 
 

     (หน่วย: ล้านบาท) 

   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ  2564  2563  2564  2563 

      
ณ วนัที 1 มกราคม  217,839 105,893 5,534 335 

ซือ/ลงทุนเพิม  55,130 46,716 - 5,378 

ขาย  (54,875) (1,572) (3,712) (179) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน  3,576 7,133 - - 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน      

จากเงินลงทุน  5,921 937 - - 

เงินปันผลรบั  (4,789) (6,568) - - 

ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยทีมีอยู่ก่อน      

เปลียนสภาพเป็นบริษทัร่วม  - 71,045 - - 

ตดัส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมจาก      

การสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย  - (3,489) - - 

โอนส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมทีมีอยูก่่อน      

การเปลียนสภาพเป็นบริษทัยอ่ย 5 (1,076) (1,269) (176) - 

การเปลียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของ      

ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมทีมีอยูก่่อน      

การเปลียนสภาพเป็นบริษทัยอ่ย 5 487 (53) - - 

กาํไรจากการแลกเปลียนเงินลงทนุดว้ยหุ้น  7,849 - - - 

อืนๆ  366 (934) - - 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม  230,428 217,839 1,646 5,534 

 

กลุ่มบริษทัได้แสดงเงินลงทุนในบริษัท ซีพี ออลล์ จาํกดั (มหาชน) (“CPALL”) และบริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั 

(มหาชน) (“Makro”) ซึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตามวิธีส่วนได้เสียใน 

งบการเงินรวม มูลค่ายตุิธรรมของเงินลงทุนดงักล่าว ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 มีจาํนวนเงิน 180,181 ลา้นบาท และ 

39,315 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2563: มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนใน CPALL มีจาํนวนเงิน 178,476 ล้านบาท) 
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ในระหว่างไตรมาสที 4 ของปี 2564 บริษทั ซี.พี. รีเทล โฮลดิง จาํกดั (“CPRH”) ซึงเป็นบริษทัร่วมทีบริษทัถือหุ้น

ทางออ้มในสัดส่วนร้อยละ 20.00 ผา่นบริษทัยอ่ยแห่งหนึง (บริษทั ซี.พี. เมอร์แชนไดซิง จาํกดั (“CPM”)) ไดเ้ขา้ทาํ

การโอนกิจการทังหมด (“EBT”) ให้แก่  Makro โดย Makro ได้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน 

5,010,323,500 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขาย 43.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทังสิน 

217,949 ลา้นบาท ให้แก่ CPRH เพือชาํระเป็นค่าตอบแทนสาํหรับการทาํ EBT ดงักล่าว แทนการชาํระดว้ยเงินสด 

(Payment in Kind) 

 

เมือวนัที 25 ตุลาคม 2564 รายการ EBT ของ CPRH เสร็จสมบูรณ์และ CPRH ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทและเริม

ดาํเนินการชาํระบญัชีในวนัเดียวกนั โดย CPRH ไดโ้อนทรัพยสิ์นทงัหมด รวมถึงหุน้สามญัใน Makro ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น

ของ CPRH ตามสัดส่วนการถือหุน้ ซึง CPM ไดรั้บหุน้ Makro จาํนวน 1,002,064,700 หุน้ ทาํให้กลุ่มบริษทัมีสัดส่วน

การถือหุ้นทางออ้มร้อยละ 10.21 ใน Makro การปันส่วนราคาซือตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของ

สินทรัพยที์ไดม้าทีระบุไดก้ารประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยที์ไดม้าทีระบุไดแ้ละหนีสินทีรับมาจากการซือ

ธุรกิจในครังนี โดยผลแตกต่างถูกบนัทึกเป็นค่าความนิยมจากการซือจาํนวน 22,755 ลา้นบาท เป็นส่วนหนึงของ

มูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม อย่างไรก็ตาม ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 การ

ประเมินมูลค่ายุติธรรมยงัไม่แลว้เสร็จ การประเมินมูลค่ายุติธรรมดงักล่าวจึงเป็นการประมาณการเพือใช้ในการ

บนัทึกบญัชี 

 

ณ วนัทีซือ เงินลงทุนใน CPRH ในงบการเงินรวม มีมูลค่าตามบญัชี 40,751 ลา้นบาท โดยมูลค่ายุติธรรมของเงิน

ลงทุนใน Makro คาํนวณจากราคาปิด ณ วนัเดียวกัน มีมูลค่า 48,600 ล้านบาท ทงันี กลุ่มบริษัทมีกาํไรจากการ

แลกเปลียนเงินลงทนุดว้ยหุน้ในงบกาํไรขาดทนุรวมเป็นจาํนวนเงิน 7,849 ลา้นบาท 

 

จากการไดม้าซึงหุ้น Makro ตามทีกล่าวมาขา้งตน้เป็นผลให้ CPM มีหน้าทีตอ้งทาํคาํเสนอซือหลกัทรัพยท์งัหมด 

(Mandatory Tender Offer) ผลการรับซือหุ้น Makro ในราคาหุ้นละ 43.50 บาท ในช่วงระหว่างวนัที 27 ตุลาคม - 30 

พฤศจิกายน 2564 CPM รับซือหุน้สามญัใน Makro จาํนวน 1,372 หุน้ คิดเป็นมูลคา่ 0.06 ลา้นบาท 

 

ช่วงระหว่างวนัที 4 - 9 ธันวาคม 2564 Makro ได้ดาํเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนให้แก่ประชาชน

ทวัไป (“PO”) ซึง CPM ไดน้าํหุ้น Makro จาํนวน 66,000,000 หุ้น ร่วมเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทวัไปดว้ย ภายหลงั

การ PO เสร็จสิน CPM มีหุ้นสามัญใน Makro คงเหลือ 936,066,072 หุ้น ทาํให้กลุ่มบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้น

ทางออ้มร้อยละ 8.85 ใน Makro 

 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 
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รายละเอยีดเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับแตล่ะปีสินสุดวนัเดียวกนั มีดงันี 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิรวม 

   สัดส่วน         

   ความเป็นเจา้ของ         

   (ทงัทางตรง         

 ประเทศที  และทางออ้ม)      การดอ้ยค่า  ส่วนไดเ้สีย - 

 ดาํเนินธุรกิจ  (ร้อยละ)  วธีิราคาทุน  วธีิส่วนไดเ้สีย  สะสม  สุทธิ 

   2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

      หลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาด               

บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) ไทย  33.99  34.10  87,929  85,163  108,271  103,208  -  -  108,271  103,208 

บริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) * ไทย  8.85  -  45,451  -  45,591  -  -  -  45,591 - 

รวม       133,380  85,163  153,862  103,208  -  -  153,862 103,208 

                      

หลกัทรัพย์ทีไม่ใช่หลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาด                      

บริษทั ซี.พี. รีเทล โฮลดิง จาํกดั ไทย - 20.00  -  40,973  -  40,931  -  -  -  40,931 

บริษทั นว 84 จาํกดั ไทย  25.00  25.00  160  160  172  163  -  -  172  163 

บริษทั รอส บรีดเดอร์ส สยาม จาํกดั ไทย  49.99  49.99  35  35  153  151  -  - 153  151 

บริษทั สยาม ริเวีย จาํกดั ไทย  29.99  29.99  30  23  10  15  -  - 10  15 

บริษทั อาร์เบอร์ เอเคอร์ส ประเทศไทย จาํกดั ไทย  49.98  49.98  2  2  240  206  -  - 240  206 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 
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รายละเอยีดเงินลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิรวม 

   สัดส่วน         

   ความเป็นเจา้ของ         

   (ทงัทางตรง         

 ประเทศที  และทางออ้ม)      การดอ้ยค่า  ส่วนไดเ้สีย - 

 ดาํเนินธุรกิจ  (ร้อยละ)  วิธีราคาทุน  วิธีส่วนไดเ้สีย  สะสม  สุทธิ 

   2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

      A.P.P Enterprise INC. ฟิลิปปินส์ 39.60 39.60 -  -  8  117  -  -  8  117

BHJ Kalino Food AB ** สวเีดน 15.08 15.08 24  24  29  26  -  -  29  26

C.P. Aquaculture (India) Private Limited อินเดีย - 31.70 -  176  -  595  -  -  -  595

Chia Tai Conti (Cixi) Investment Management Co., Ltd. จีน 26.12 26.12 8  8  4  4  -  -  4  4

Chia Tai Investment Co., Ltd. *** จีน 18.29 18.28 71,045  71,045  73,250  70,484  -  - 73,250  70,484

Cixi Zhuda Investment Centre Limited Partnership จีน 23.77 0.52 4  -  4  -  -  -  4  -

Conti Chia Tai International Limited   จีน 26.12 26.12 1,052  1,052  916  1,409  -  -  916  1,409

Rosleko Sp. z o.o. โปแลนด ์ 26.67 -  -  -  -  -  -  -  -  -

Sao Ta Foods Joint Stock Company **** เวยีดนาม 16.48 - 1,193  -  1,190  -  -  -  1,190  -

Zhan Jiang Deni Carburetor Co., Ltd. ***** จีน 14.12 14.12 424  424  590  530  -  -  590  530

รวม    73,977  113,922  76,566  114,631  -  -  76,566  114,631

รวมทังสิน    207,357  199,085  230,428  217,839  -  -  230,428  217,839
 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 
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* Makro เป็นบริษทัร่วมทีถือหุ้นโดย CPM ในอตัราร้อยละ 8.85 ของหุ้นทีออกและจาํหน่ายแลว้ โดย CPM เป็นบริษทัยอ่ยทีบริษทัถือหุ้นทางตรงในอตัราร้อยละ 99.99 ของหุ้นทงัหมดทีออกจาํหน่าย

แลว้ของ CPM และถือเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม เนืองจากมีตวัแทนอยูใ่นคณะกรรมการ รวมทงัมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายและมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเรืองทีสาํคญัของ Makro กลุ่ม

บริษทับนัทึกเงินลงทุนใน Makro ในงบการเงินรวมตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
 

** BHJ Kalino Food AB (“BHJ”) เป็นบริษทัร่วมทีถือหุ้นโดย CPF Denmark A/S (“CPF DM”) ในอตัราร้อยละ 29.00 ของหุ้นทีออกและจาํหน่ายแลว้ โดย CPF DM เป็นบริษทัยอ่ยทีบริษทัถือหุ้น

ทางออ้มในอตัราร้อยละ 51.99 ของหุน้ทงัหมดทีออกจาํหน่ายแลว้ของ CPF DM ดงันนักลุ่มบริษทับนัทึกเงินลงทุนใน BHJ ในอตัราร้อยละ 15.08 ในงบการเงินรวมตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
 

*** Chia Tai Investment Co., Ltd. (“CTI”) เป็นบริษทัร่วมทีถือหุ้นโดย C.P. Pokphand Co., Ltd. (“CPP”) ในอตัราร้อยละ 35.00 ของหุ้นทีออกและจาํหน่ายแลว้ โดย CPP เป็นบริษทัยอ่ยทีบริษทั

ถือหุ้นทางตรงและทางออ้มในอตัราร้อยละ 52.25 ของหุ้นทงัหมดทีออกจาํหน่ายแลว้ของ CPP ดงันนักลุ่มบริษทัจึงบนัทึกเงินลงทนุใน CTI ในอตัราร้อยละ 18.29 ในงบการเงินรวมตามวธีิส่วน

ไดเ้สีย เนืองจาก CPP เป็นผูมี้อิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัในบริษทัดงักล่าวโดยมีตวัแทนอยูใ่นคณะกรรมการ รวมทงัมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายและมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเรืองทีสาํคญั

ของบริษทัดงักล่าว  

 
**** Sao Ta Foods Joint Stock Company (“Sao Ta”) เป็นบริษทัร่วมทีถือหุ้นโดย C.P. Vietnam Corporation (“CPV”) ในอตัราร้อยละ 24.90 ของหุ้นทีออกและจาํหน่ายแลว้ โดย CPV เป็นบริษทัย่อยที

บริษทัถือหุน้ทางออ้มในอตัราร้อยละ 66.18 ของหุ้นทงัหมดทีออกจาํหน่ายแลว้ของ CPV ดงันนักลุ่มบริษทับนัทึกเงินลงทุนใน Sao Ta ในอตัราร้อยละ 16.48 ในงบการเงินรวมตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

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

โดย CTEI เป็นบริษทัย่อยทีบริษทัถือหุ้นทางตรงและทางออ้มในอตัราร้อยละ 50.43 ของหุ้นทงัหมดทีออกจาํหน่ายแลว้ของ CTEI ดงันนักลุ่มบริษทับนัทึกเงินลงทุนใน Zhanjiang Deni ในอตัรา

ร้อยละ 14.12 ในงบการเงินรวมตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 
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รายละเอยีดเงนิลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   สัดส่วน       

 ประเทศที  ความเป็นเจา้ของ    การดอ้ยค่า   

 ดาํเนินธุรกิจ  (ร้อยละ)  วิธีราคาทุน  สะสม  ราคาทุน - สุทธิ 

   2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

หลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาด                 

บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) ไทย 0.28  0.97  1,486 5,198 - - 1,486 5,198 

รวม     1,486 5,198 - - 1,486 5,198 

          
หลกัทรัพย์ทีไม่ใช่หลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาด         

บริษทั นว 84 จาํกดั ไทย 25.00 25.00  160 160 - - 160 160 

C.P. Aquaculture (India) Private Limited อินเดีย -  31.70  - 176 - - - 176 

Lotus Distribution International Company Limited บริติช เวอร์จิน           

 ไอซ์แลนด ์ 20.50  20.50  1 1 (1) (1) - - 

รวม     161 337 (1) (1) 160 336 

รวมทังสิน     1,647 5,535 (1) (1) 1,646 5,534 

 

บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน)  (“CP ALL”) เป็นบริษทัร่วมทีบริษทัถือหุน้ในอตัราร้อยละ 0.28 ของหุน้ทีออกและจาํหน่ายแลว้ และถือเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม เนืองจากมีตวัแทนอยู่

ในคณะกรรมการ รวมทงัมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายและมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเรืองทีสาํคญัของบริษทัดงักล่าว  บริษทับนัทึกเงินลงทุนใน CP ALL ในงบการเงินเฉพาะกิจการ

ตามวธีิราคาทุน



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันท ี31 ธันวาคม 2564 
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บริษัทร่วมทีมีสาระสาํคัญ 
 

ตารางต่อไปนีสรุปขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมทีกลุ่มบริษทัพิจารณาว่ามีสาระสาํคญัปรับปรุงดว้ยรายการปรับปรุง ณ วนัทีซือ โดยแสดงการกระทบยอดระหว่างขอ้มูลทางการเงินกบัมูลค่าตาม

บญัชีของส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมดงักล่าวโดยสรุปดงันี 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

  บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน)   

และบริษทัยอ่ย 

 Chia Tai Investment 

Co., Ltd. 

 บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั 

(มหาชน) และบริษทัย่อย 

 บริษทั ซี.พี. รีเทล  

โฮลดิง จาํกดั* 

  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม             

รายได ้  594,085  546,527  224,058  32,455  74,049  9,716 

             กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานอย่างต่อเนือง  11,987  16,503  (4,669)  6,167  1,488  (158) 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอนื  1,834  598  26,924  (520)  (140)  (48) 

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม  13,821  17,101  22,255  5,647  1,348  (206) 

  933           ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม  (933)  400  700  -  1  - 

ส่วนทเีป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัร่วม  14,754  16,701  21,555  5,647  1,347  (206) 

             
สินทรัพยห์มุนเวียน  165,773  81,404  88,111  79,895  110,000  44,786 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  766,680  441,950  279,904  220,385  459,549  131,242 

หนีสินหมุนเวยีน  (214,888)  (203,003)  (103,733)  (71,153)  (118,211)  (165,407) 

หนีสินไม่หมุนเวยีน  (424,758)  (208,756)  (46,776)  (26,187)  (162,781)  (37,289) 

สินทรัพย์สุทธิ  292,807  111,595  217,506  202,940  288,557  (26,668) 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันท ี31 ธันวาคม 2564 
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   (หน่วย: ล้านบาท) 

  บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน)   

และบริษทัยอ่ย 

 Chia Tai Investment 

Co., Ltd. 

 บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั 

(มหาชน) และบริษทัย่อย 

 บริษทั ซี.พี. รีเทล  

โฮลดิง จาํกดั* 

  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม  204,035  31,243  6,816  6,415  501  7 

ส่วนทเีป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัร่วม  88,773  80,352  210,690  196,525  288,056  (26,675) 

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียในบริษัทร่วม           

ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในสินทรัพยสุ์ทธิของ             

   บริษทัร่วม ณ วนัที 1 มกราคม / วนัทีซือ  27,400  25,845  35,759  -  25,900  (5,294) 

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวมส่วนทเีป็นของกลุ่มบริษทั  5,012  5,678  3,941  1,128  149  (41) 

เงินปันผลรบัระหว่างปี  (2,760)  (3,801)  (1,284)  (1,689)  -  - 

ผลกระทบจากการเปลยีนแปลงมาตรฐานบญัชี  -  (479)  -  -  -  - 

ส่วนต่างจากการเปลยีนแปลงสัดส่วนการลงทุน  522  157  108  36,496  (564)  - 

ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในสินทรัพยสุ์ทธิของ             

บริษทัร่วม ณ วนัสินปี  30,174  27,400  38,524  35,935  25,485  (5,335) 

ค่าความนิยม  78,097  75,808  34,725  34,549  20,051  45,304 

ตน้ทุนทีเกียวขอ้ง  -  -  -  -  55  165 

รับโอนจากสาํรองป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสด  -  -  -  -  -  797 

มลูค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียในบริษัทร่วม ณ วันที 31 ธันวาคม  108,271  103,208  73,249  70,484  45,591  40,931 

             *    เลิกกิจการปี 2564



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564 
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บริษัทร่วมทีไม่มีสาระสําคัญ 
 

ตารางต่อไปนีสรุปขอ้มูลทางการเงินของส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมทีไม่มีสาระสาํคญัของกลุ่มบริษทั 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิรวม 

 2564  2563 

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียในบริษทัร่วมทีไม่มสีาระสําคัญ 3,317  3,216 

ส่วนแบ่งของกลุ่มบริษทัใน    

-    กาํไรจากการดาํเนินงานอยา่งต่อเนือง 200  560 

-    กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอนื 29  326 

-    กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จรวม 229  886 
 

หนีสินทีอาจเกิดขึนในส่วนทเีกียวกบัเงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิรวม 

 2564  2563 

ส่วนแบ่งของกลุ่มบริษทัในหนีสินทีอาจเกิดขึน -  13 
 

13 เงนิลงทุนในการร่วมค้า 
 

รายการเคลือนไหวในระหวา่งปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

ณ วนัที 1 มกราคม 21,014 19,434 4,360 4,360 

ซือ/ลงทุนเพมิ 798 359 - - 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทนุ 591 2,121 - - 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนจากเงินลงทุน 1,142 232 - - 

เงินปันผลรับ (1,133) (525) - - 

โอนส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ทีมีอยูก่่อนการ     

เปลียนสภาพเป็นบริษทัยอ่ย - (29) - - 

ตดัส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้จากการ     

สูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย - (572) - - 

อืนๆ - (6) - - 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 22,412  21,014 4,360 4,360 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 
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รายละเอียดเงินลงทุนในการร่วมค้า 
 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ ณ วนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับแตล่ะปีสินสุดวนัเดียวกนัมีดงันี 

   

 งบการเงนิรวม 

   สดัส่วน     

   ความเป็นเจา้ของ     

   (ทงัทางตรง     

 ประเทศที  และทางออ้ม)     

 ดาํเนินธุรกิจ  (ร้อยละ)  วธีิราคาทุน  วธีิส่วนไดเ้สีย

   2564  2563  2564  2563  2564  2563

     
หลกัทรัพย์ทไีม่ใช่หลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาด         

บริษทั ซีพี-เมจิ จาํกดั (“CP-Meiji”) * ไทย  59.99  59.99 1,200  1,200  2,859  2,66

Andhra Pradesh Broodstock Multiplicationcentre            

Private Limited ** อินเดีย 74.99 74.99  98  98  90  

Camanor Produtos  Marinhos S.A. บราซิล  40.00  40.00 566  566  373  4

CP-MP Logistics Joint Stock Company เวยีดนาม  32.43  32.43 4  4  2  

ECI Metro Enterprises (Hongkong) Co., Ltd. ฮ่องกง  25.21  25.21 -  -  -  

ECI Metro Investment  Co., Ltd. จีน  25.21  25.21 1,296  1,296  3,174  2,986

Feng Sheng Livestock Co., Ltd ไตห้วนั  19.51  19.51 107  107  112  107

HyLife Group Holdings Ltd. ** แคนาดา  50.10  50.10 10,703  9,988  12,344  11,272

SuperDrob S.A.  โปแลนด ์  49.45  49.45 3,794  3,794  3,366  3,476

            



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันท ี31 ธันวาคม 2564 
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รายละเอียดเงินลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ) 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิรวม 

   สัดส่วน         

   ความเป็นเจา้ของ         

   (ทงัทางตรง         

 ประเทศที  และทางออ้ม)      การดอ้ยค่า  ส่วนไดเ้สีย - 

 ดาํเนินธุรกิจ  (ร้อยละ)  วธีิราคาทุน  วธีิส่วนไดเ้สีย  สะสม  สุทธิ 

   2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

      Well Well Invest S.A. โปแลนด ์  33.33  - 83  -  86  -  -  -  86  - 

Westbridge Foods Holding B.V. ** เนเธอร์แลนด ์  49.99  49.99 6  6  6  7  -  -  6  7 

รวม     17,857  17,059  22,412  21,014  -  -  22,412  21,014 

                     
* CP-Meiji  เป็นการร่วมคา้ เนืองจากตามขอ้บงัคบัของ CP-Meiji ไดก้าํหนดใหผู้ล้งทุนมีอาํนาจควบคุมร่วมกนัในการตดัสินใจทีสาํคญัทางการเงินและการดาํเนินงาน และมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของ 

CP-Meiji  กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกบญัชีเงินลงทุนในการร่วมคา้ ตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม 

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

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

Foods Holding B.V. กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกบญัชีเงินลงทุนในการร่วมคา้ ตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม 



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564 
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กลุ่มบริษทัพิจารณาแลว้วา่ไม่มีส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้รายใดรายหนึงทีมีสาระสาํคญัต่อกลุ่มบริษทั 

 

การร่วมค้าทีไม่มีสาระสาํคัญ  

 

ตารางต่อไปนีสรุปขอ้มูลทางการเงินของส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในการร่วมคา้ทีไม่มีสาระสําคญัจากจาํนวนเงิน

ทีรายงานในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 

  

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิรวม 

 2564  2563 

มูลค่าตามบญัชีของส่วนได้เสียในการร่วมค้าทีไม่มสีาระสําคญั 22,412  21,014 

    ส่วนแบ่งของกลุ่มบริษทัใน    

-    กาํไรจากการดาํเนินงานอยา่งต่อเนือง 591  2,121 

-    กาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน 1,142  229 

-    กาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม 1,733  2,350 

 

หนีสินทีอาจเกิดขึนและภาระผกูพนัในส่วนทีเกียวกบัเงินลงทุนในกิจการทีควบคุมร่วมกนั ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี 

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิรวม 

 2564  2563 

    

ส่วนแบ่งของกลุ่มบริษทัในภาระผกูพนั 758  627 

 

 

 

 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 
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รายละเอียดเงินลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ) 

 

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   สัดส่วน    

 ประเทศที  ความเป็นเจา้ของ    การดอ้ยค่า

 ดาํเนินธุรกิจ  (ร้อยละ)  วธีิราคาทุน  

   2564  2563  2564  2563  2564

       
หลักทรัพย์ทีไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด        

Camanor Produtos Marinhos S.A. บราซิล  40.00 40.00 566 566 - 

SuperDrob S.A. โปแลนด์  49.45  49.45 3,794 3,794 - 

รวม     4,360 4,360 - 

 



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564 
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14 ทีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

 

         (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิรวม 

   อาคาร      สินทรัพย ์   

   ส่วนปรับปรุง  เครืองจกัร    ระหวา่ง   

   อาคารและระบบ  และ    การก่อสร้าง   

 ทีดิน  สาธารณูปโภค  อปุกรณ์  อืนๆ  และติดตงั  รวม 

ราคาทุน/ราคาประเมินใหม่            

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 33,489  114,160  112,410  14,137  21,001  295,197 

เพมิขึน 184  430  1,503  1,210  24,381  27,708 

ไดม้าจากการซือธุรกิจ 104  1,445  826  48  41  2,464 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคา 14,866  -  -  -  -  14,866 

โอน  460  9,301  8,464  739  (19,302)  (338) 

โอนจากอสังหาริมทรัพย ์            

   เพือการลงทนุ -  133  -  26  -  159 

โอนไปอสังหาริมทรัพย ์            

 เพอืการลงทุน (82)  (35)  -  -  -  (117) 

จาํหน่ายบริษทัย่อยที            

สูญเสียการควบคุม (370)  (17,926)  (17,126)  (3,099)  (4,596)  (43,117) 

จาํหน่าย (29)  (798)  (1,917)  (672)  (4)  (3,420) 

ผลต่างจากการแปลงค่า            

งบการเงิน 480  506  2,282  (65)  (433)  2,770 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2563 

และ 1 มกราคม 2564 49,102  107,216  106,442  12,324  21,088  296,172 
 

  



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564 
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14 ทีดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 

         (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิรวม 

   อาคาร      สินทรพัย ์   

   ส่วนปรับปรุง  เครืองจกัร    ระหวา่ง   

   อาคารและระบบ  และ    การก่อสร้าง   

 ทีดิน  สาธารณูปโภค  อปุกรณ์  อืนๆ  และติดตงั  รวม 

เพมิขึน 74  378  1,714           1,283            21,022  24,471 

ไดม้าจากการซือธุรกิจ 2,907  5,756  2,432 366  49  11,510 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคา 222  -  -              -  -  222 

โอน  424  8,802  7,636  1,990  (18,999)  (147) 

โอนจากอสังหาริมทรัพย ์            

   เพือการลงทนุ 273  28  -  -  -  301 

จาํหน่าย (254)  (1,182)  (2,251)  (792)  (33)  (4,512) 

ผลต่างจากการแปลงค่า            

   งบการเงิน 1,072  6,434  6,564  769  2,145  16,984 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2564 53,820  127,432  122,537  15,940  25,272  345,001 
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14 ทีดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 

         (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

   อาคาร      สินทรัพย ์   

   ส่วนปรับปรุง  เครืองจกัร    ระหวา่ง   

   อาคารและระบบ  และ    การก่อสร้าง   

 ทีดิน  สาธารณูปโภค  อปุกรณ์  อนืๆ  และตดิตงั  รวม 

ค่าเสือมราคาสะสมและ            

ผลขาดทุนจากการ            

ด้อยค่าสะสม            

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 -  (40,020)  (51,580) (9,272)  -  (100,872) 

คา่เสือมราคาสาํหรับปี -  (6,062)  (8,881)  (1,354) -  (16,297) 

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ -  (158)  (63)  (3) -  (224) 

โอน -  213  (161)  (21) -  31 

จาํหน่ายบริษทัยอ่ยที           

สูญเสียการควบคุม -  7,322  9,835  2,244 -  19,401 

จาํหน่าย -  587  1,533  620 -  2,740 

ผลตา่งจากการแปลงค่า           

   งบการเงิน -  83  (968) 72  -  (813) 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563

และ 1 มกราคม 2564 -  (38,035)  (50,285) (7,714)  -  (96,034) 
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14 ทีดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 

         (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิรวม 

   อาคาร         

   ส่วนปรับปรุง      สินทรพัย ์   

   อาคารและ  เครืองจกัร    ระหวา่ง   

   ระบบ  และ    การก่อสร้าง   

 ทีดิน  สาธารณูปโภค  อปุกรณ์  อืนๆ  และติดตงั  รวม 

            
คา่เสือมราคาสาํหรับปี - (5,911) (9,178) (1,384) - (16,473) 

กลบัรายการขาดทุนจาก       

   การดอ้ยค่า - 227 40 6 - 273 

โอน - 109 13 85 - 207 

จาํหน่าย - 731 1,749 490 - 2,970 

ผลตา่งจากการแปลงค่า      

   งบการเงิน - (2,166) (2,863) (408) - (5,437) 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 - (45,045) (60,524) (8,925) - (114,494) 

     

มูลค่าสุทธิทางบญัชี           

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2563 49,102  69,181  56,157  4,610  21,088  200,138 

            ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2564 53,820  82,387  62,013  7,015  25,272  230,507 
 
 

  



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564 

 
 

101 

14  ทีดนิ อาคารและอปุกรณ์ (ต่อ) 

         (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   อาคาร         

   ส่วนปรับปรุง      สินทรัพย ์   

   อาคารและ  เครืองจกัร    ระหวา่ง   

   ระบบ  และ    การก่อสร้าง   

 ทีดิน  สาธารณูปโภค  อปุกรณ์  อืนๆ  และติดตงั  รวม 

ราคาทุน/ราคาประเมินใหม่            

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 6,383  12,536  11,418  1,044  487  31,868 

เพมิขึน -  -  65  20  251  336 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคา 2,838  -  -  -  -  2,838 

โอน -  151  465  2  (621)  (3) 

จาํหน่าย -  (80)  (272)  (29)  -  (381) 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2563           

   และ 1 มกราคม 2564 9,221  12,607  11,676  1,037  117  34,658 

เพมิขึน -  -  89  27  174  290 

โอน -  54  132  5  (191)  - 

จาํหน่าย -  (118)  (137)  (15)  -  (270) 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2564 9,221  12,543  11,760  1,054  100  34,678 

            
ค่าเสือมราคาสะสมและ           

   ผลขาดทุนจากการ            

   ด้อยค่าสะสม            

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 -  (7,857)  (7,966)  (953) -  (16,776) 

คา่เสือมราคาสาํหรับปี -  (671)  (693)  (41) -  (1,405) 

จาํหน่าย -  68  261  29  -  358 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2563            

   และ 1 มกราคม 2564 -  (8,460)  (8,398)  (965) -  (17,823) 

คา่เสือมราคาสาํหรับปี -  (631)  (637)  (36) -  (1,304) 

จาํหน่าย -  104  118  14  -  236 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2564 -  (8,987)  (8,917)  (987) -  (18,891) 
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14  ทีดนิ อาคารและอปุกรณ์ (ต่อ) 

         (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   อาคาร         

   ส่วนปรับปรุง      สินทรัพย ์   

   อาคารและ  เครืองจกัร    ระหวา่ง   

   ระบบ  และ    การก่อสร้าง   

 ทีดิน  สาธารณูปโภค  อปุกรณ์  อืนๆ  และติดตงั  รวม 

มูลค่าสุทธิทางบญัชี           

ณ วันท ี31 ธนัวาคม 2563 9,221  4,147  3,278  72  117  16,835 

ณ วันท ี31 ธนัวาคม 2564 9,221  3,556  2,843  67  100  15,787 

           

ตน้ทนุการกูย้ืมในปี 2564 ของกลุ่มบริษทัและบริษทัทีเกียวขอ้งกบัการไดม้าซึงทีดิน อาคาร และอปุกรณ์จาํนวน 335 ลา้นบาท และ 2 

ลา้นบาท ตามลาํดบั (2563: 434 ล้านบาท และ 4 ล้านบาท ตามลาํดับ) ไดบ้นัทึกเป็นส่วนหนึงของตน้ทุนสินทรัพย ์

 

การวดัมูลค่ายุติธรรม  

 

ราคาประเมินของทีดินของกลุ่มบริษทัและบริษทัซึงประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาอสิระ โดยพิจารณาตามเกณฑ์มูลคา่ยุติธรรมดว้ย

วธีิเปรียบเทียบขอ้มูลตลาด มีจาํนวนเงินรวม 53,820 ลา้นบาท และ 9,221 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2563: 49,102 ล้านบาท และ 9,221 ล้านบาท 

ตามลาํดับ) 

 

การวดัมูลค่ายตุิธรรมของทีดินดงักล่าวถูกจดัลาํดบัชนัการวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัที 2 เป็นจาํนวนเงิน 254 ลา้นบาท และระดบั 

3 เป็นจาํนวนเงิน 53,566 ลา้นบาท จากเกณฑข์อ้มูลทีนาํมาใชใ้นเทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรม (2563: ระดับที 2 เป็นจาํนวน 254 

ล้านบาท และระดับที 3 เป็นจาํนวนเงิน 48,848 ล้านบาท) 
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เทคนิคการประเมินมูลค่าและขอ้มูลทีไม่สามารถสังเกตไดท้ีมีนัยสําคญัทีใช้ในการวดัมูลค่ายติุธรรมของทีดินแสดงในตาราง

ดงัต่อไปนี 
 

เทคนิคการประเมินมูลค่า 

 

ข้อมูลทีไม่สามารถสังเกตได้         

 ทมีีนัยสําคญั 

 ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลทไีม่

สามารถสังเกตได้ทมีีนัยสําคญัและ 

การวดัมูลค่ายุติธรรม 
     

วธีิเปรียบเทียบขอ้มูลตลาด   ราคาเสนอขายและราคาซือขายจริง

ของทีดินเปรียบเทียบทคีลา้ยคลึงกนั 

ปรับดว้ยปัจจยัความต่างอนืๆ 

 มูลคา่ยติุธรรมทีประมาณการไวจ้ะ

เพมิขึน (ลดลง) หากราคาต่อพืนที

สูงขึน (ลดลง) 
 

 

15 สัญญาเช่า 

 

ในฐานะผู้เช่า 
 

  (หน่วย: ล้านบาท) 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ  

  2564  2563  2564  2563 

 
สินทรัพย์สิทธิการใช้         

ทีดินและอาคาร  27,459  25,701  121  173 

อปุกรณ์  2,002  1,987  73  31 

ยานพาหนะ  1,440  1,357  179  219 

สิทธิการเช่า  3,763  3,328  -  - 

รวม  34,664  32,373  373  423 

 

ในปี 2564 สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ของกลุ่มบริษทัและบริษทัเพิมขึนเป็นจาํนวน 5,915 ล้านบาท และ 215 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั (2563: 6,590 ล้านบาทและ 316 ล้านบาท ตามลาํดับ) 

 

กลุ่มบริษทัมีสัญญาเช่าหลายฉบบักบับริษทัและบุคคลอืนๆ ซึงครอบคลุมการเช่าอาคารสาํนกังานพร้อมสิงอาํนวย

ความสะดวกต่างๆ ทีดิน ฟาร์มเลียงสัตว ์ยานพาหนะและอืนๆ โดยมีระยะเวลา 1 ถึง 57 ปี ซึงจะสินสุดในปี 2565 ถึง 

2621 
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   (หน่วย: ล้านบาท)

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564  2563  2564  2563 

  
จาํนวนทรัีบรู้ในกาํไรหรือขาดทุน       

คา่เสือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้     

- ทีดินและอาคาร 3,955 3,810 144 133 

- อปุกรณ์ 425 283 12 11 

- ยานพาหนะ 609 559 106 82 

ดอกเบียจ่ายของหนีสินตามสญัญาเช่า 2,703 2,469 11 12 

     
คา่ใชจ่้ายทีเกียวขอ้งกบัสัญญาเช่าระยะสัน 1,718 1,633 52 91 

คา่ใชจ้่ายทีเกียวขอ้งกบัสัญญาเช่าสินทรัพยท์ีมี     

มูลคา่ตาํ 22 34 1 1 

คา่เช่าจ่ายทีผนัแปรตามยอดขาย 74 55 3 - 

รวมค่าเช่าจ่าย 1,814 1,722 56 92 

     
คา่เช่าทีอาจเกิดขึน 656 2,155 3 4 

 

ในปี 2564 กระแสเงินสดจ่ายทงัหมดของสัญญาเช่าของกลุ่มบริษทัและบริษทั มีจาํนวน 6,860 ลา้นบาท และ 316  

ลา้นบาท ตามลาํดบั  (2563: 6,704 ล้านบาทและ 322 ล้านบาท ตามลาํดับ) 
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16 ค่าความนยิม 
 

  (หน่วย: ล้านบาท) 

  งบการเงนิรวม 

  2564  2563 

ราคาทุน     

ณ วนัที 1 มกราคม  60,666 89,942 

ไดม้าจากการซือธุรกิจ  656 38 

ปรับปรุงมูลคา่ยติุธรรม  - (1) 

จาํหน่ายบริษทัยอ่ยทีสูญเสียการควบคุม  - (28,547) 

ผลกระทบจากการแปลงคา่งบการเงิน  5,596 (766) 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม  66,918 60,666 
    

ขาดทุนจากการด้อยค่า    

ณ วนัที 1 มกราคม  (6,101) (2,180) 

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่  - (3,921) 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม   (6,101) (6,101) 
    

มูลค่าสุทธทิางบญัชี    

ณ วนัท ี1 มกราคม  54,565 87,762 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม   60,817 54,565 

 

ค่าความนิยมถูกปันส่วนให้กับหน่วยสินทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสดตามส่วนงาน และประเทศทีดาํเนินธุรกิจ  

ค่าความนิยมส่วนใหญ่เกิดจากการทีบริษทัซือหุ้นใน C.P. Pokphand Co., Ltd., JSC Poultry Production Severnaya 

และ Bellisio Investment, LLC 
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การทดสอบการด้อยค่า 

 

ในการประเมินและทดสอบการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทักาํหนดมูลค่าทีจะไดรั้บคืนจากมูลค่าทีสูงกว่า ระหว่างมูลค่า 

จากการใช้ซึงประมาณจากการคิดลดกระแสเงินสดทีคาดว่าจะได้รับในอนาคต และมูลค่ายุติธรรมหักด้วย 

คา่ใชจ้่ายทีเกียวขอ้งหากมีการขายธุรกิจ  

 

ทังนีในการจัดทาํประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตทีกลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับนัน มาจากการกาํหนด 

ข้อสมมติทางการเ งินจากการประเมินในระยะยาวของผู ้บริหารโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ทีเกียวข้อง  

แนวโน้มการเติบโตในอนาคตของอุตสาหกรรมทีเกียวข้อง และข้อมูลทางการเงินในอดีตจากแหล่งข้อมูล 

ภายนอกและภายใน  

 

ข้อสมมติหลกัทีใช้ในการประมาณการมูลค่าทีจะไดร้ับคืนมีดงันี 

 

อัตราคิดลด 

 

อัต รา คิ ดลดที ใ ช้มา จา ก ต้นทุนถัว เ ฉ ลี ย ถ่ ว ง นําห นัก ข อง เ งิ น ทุน  (Weighted Average Cost of Capital) ซึ ง 

ประกอบด้วยข้อสมมติทางการเงินทีสําคญั ไดแ้ก่ สัดส่วนโครงสร้างทางการเงินเป้าหมาย ตน้ทุนของหนีสิน 

และตน้ทุนของส่วนของผูถื้อหุน้ 

 

อัตราการเติบโตสุดท้าย 

 

อตัราการเติบโตสุดทา้ยพิจารณาจากค่าเฉลียการเติบโตระยะยาวของดชันีผูบ้ริโภค อตัราเงินเฟ้อ อตัราการเติบโต

ระยะยาวของอุตสาหกรรมที เกียวข้องในประเทศทีดาํ เนินธุรกิจ และแผนการเติบโตในระยะยาว รวมถึง 

การเปรียบเทียบกบัธุรกิจในอตุสาหกรรมเดียวกนั 

 

ประมาณการกระแสเงินสดทีกลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับในอนาคต 

 

ประมาณการกระแสเงินสดทีกลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับในอนาคต โดยหลักประกอบด้วยการประมาณการ 

เติบโตของรายได ้รวมทงัตน้ทุนและค่าใช้จ่ายทีเกียวข้อง โดยพิจารณาจากอตัราเติบโตถวัเฉลียในอดีตทีผ่านมา  

และประมาณการปริมาณขาย ราคาขาย และค่าใช้จ่าย โดยอา้งอิงถึงแนวโน้มการเติบโตของตลาด ประกอบ 

กบัแผนกลยทุธ์และการดาํเนินธุรกิจในอนาคต 
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17 สินทรัพย์ไม่มตีัวตนอืน 

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิรวม 

   ตน้ทนุ    เครืองหมาย   

 คา่พฒันา  การพฒันา  ความสัมพนัธ์  การคา้   

 ระบบงาน  ผลิตภณัฑ ์  กบัลูกคา้  คา่สิทธิและอืนๆ  รวม 

ราคาทุน          

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 760  1,824  6,721  11,862  21,167 

เพิมขึน 63  88  -  460  611 

ไดม้าจากการซือธุรกิจ -  -  -  4  4 

โอน 45  1  -  7  53 

จาํหน่ายบริษทัยอ่ยที          

สูญเสียการควบคุม -  -  (1,516)  (2,696)  (4,212) 

ตดัจาํหน่าย -  -  -  (37)  (37) 

ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงิน 1  16  188  325  530 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563          

  และ 1 มกราคม 2564 869  1,929  5,393  9,925  18,116 

เพิมขึน 168  5  -  124  297 

ไดม้าจากการซือธุรกิจ 3  -  -  -  3 

โอน 17  71  -  (5)  83 

ตดัจาํหน่าย (38)  -  -  (17)  (55) 

ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงิน 44  189  560  872  1,665 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 1,063  2,194  5,953  10,899  20,109 
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17 สินทรัพย์ไม่มตีัวตนอืน (ต่อ) 

 
 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิรวม 

   ตน้ทนุ    เครืองหมาย   

 คา่พฒันา  การพฒันา  ความสัมพนัธ์  การคา้   

 ระบบงาน  ผลิตภณัฑ ์  กบัลูกคา้  คา่สิทธิและอืนๆ  รวม 

ค่าตัดจาํหน่ายสะสม          

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 (493)  (359)  (1,586)  (4,324)  (6,762) 

คา่ตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (67)  (121)  (490)  (481)  (1,159) 

โอน -  -  -  1  1 

จาํหน่ายบริษทัยอ่ยที          

สูญเสียการควบคุม -  -  536  2,646  3,182 

ตดัจาํหน่าย -  -  -  11  11 

ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงิน (1)  1  (44)  (202)  (246) 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2563          

   และ 1 มกราคม 2564 (561)  (479)  (1,584)  (2,349)  (4,973) 

คา่ตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (73)  (148)  (420)  (440)  (1,081) 

ตดัจาํหน่าย 5  -  -  13  18 

ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงิน (34)  (55)  (177)  (158)  (424) 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2564 (663)  (682)  (2,181)  (2,934)  (6,460) 

          

มูลค่าสุทธิทางบญัชี          

ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2563 308  1,450  3,809  7,576  13,143 

ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2564 400  1,512  3,772  7,965  13,649 
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17 สินทรัพย์ไม่มตีัวตนอืน (ต่อ)  
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ค่าพฒันา     

  ระบบงาน  อืนๆ  รวม 

ราคาทุน       

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 7  106  113 

โอน -  2  2 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564 7  108  115 

เพิมขึน -  1  1 

ตดัจาํหน่าย -  (5)  (5) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 7  104  111 

      
ค่าตัดจาํหน่ายสะสม      

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 (6)  (79)  (85) 

คา่ตดัจาํหน่ายสาํหรับปี -  (6)  (6) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564 (6)  (85)  (91) 

คา่ตดัจาํหน่ายสาํหรับปี -  (6)  (6) 

ตดัจาํหน่าย -  5  5 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 (6)  (86)  (92) 

      
มูลค่าสุทธทิางบญัชี      

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563  1  23  24 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 1  18  19 
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18 หนสิีนทมีีภาระดอกเบยี 

 

    (หน่วย: ล้านบาท) 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ 2564  2563  2564  2563 

ส่วนทหีมุนเวยีน         

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสัน      

จากสถาบนัการเงิน  70,992 63,846 - 5,400 

ตวัแลกเงิน  17,964 38,754 8,488 18,158 

เงินกูย้มืระยะสนัจากบริษทัยอ่ย 6 - - - 13,251 

เงินกูย้มืระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 6 1,456 423 - - 

รวม  90,412 103,023 8,488 36,809 

      
ส่วนของหนีสินระยะยาวทีถึงกาํหนด      

ชําระภายในหนงึปี      

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  27,465 13,692 683 - 

หุน้กู ้  11,600 20,450 11,600 8,500 

หุน้กูอ้นุพนัธ์  - 2,885 - - 

หนีสินตามสญัญาเช่า  4,439 4,173 146 217 

รวม  43,504 41,200 12,429 8,717 

      
รวมส่วนทีหมุนเวยีน  133,916 144,223 20,917 45,526 

      
ส่วนทไีม่หมุนเวยีน      

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  101,733 79,178 2,467 2,858 

หุน้กู ้  190,190 156,790 111,140 92,740 

หุน้กูอ้นุพนัธ์  9,317 8,228 - - 

หนีสินตามสัญญาเช่า  29,461 27,692 225 186 

   271,888  95,784 
รวมส่วนทีไม่หมุนเวยีน  330,701 271,888 113,832 95,784 

รวมทงัสิน  464,617 416,111 134,749 141,310 

 
  



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564 

 
 

111 

เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัยอ่ยในต่างประเทศบางแห่งมีเงินกูย้มืระยะยาวส่วนทีมีหลกัประกนัเป็นจาํนวนเงิน

รวม 25,783 ลา้นบาท  ) 2563 :15,857 ล้านบาท( ซึงคาํประกนัโดยสินทรัพยต์่างๆ คือ ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ซึงมี

มูลคา่สุทธิทางบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 13,731 ลา้นบาท )2563 :11,156 ล้านบาท( สินทรพัยห์มุนเวียนและไม่หมุนเวียน

ซึงส่วนใหญ่ประกอบดว้ย สินทรัพยสิ์ทธิการเช่า สินคา้คงเหลือ และลูกหนีสุทธิเจา้หนี ซึงมีมูลค่าตามบญัชีจาํนวน 

7,252 ลา้นบาท )2563 :6,339 ล้านบาท( หุน้สามญัของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศซึงมีมูลค่ารวมประมาณ 1,102 ลา้น

บาท )2563 :4,548 ล้านบาท( 

 

ทงันีกลุ่มบริษทัมีสัญญาเงินกูท้ีสาํคญักบัสถาบนัการเงินดงันี 

 

CPF Investment Limited (“CPFI”) 

 

CPFI ซึงเป็นบริษทัยอ่ยทีบริษทัถือหุ้นในอตัราร้อยละ 100.00 ของหุ้นทีออกและชาํระแลว้มีสญัญาเงินกูยื้มระยะยาว

กับสถาบันการเงินหลายแห่ง ในวงเงินกู ้ตามสัญญารวม 2,468 ลา้นเหรียญสหรัฐ ในอตัราดอกเบีย LIBOR บวก

อตัราทีกาํหนด โดยจะครบกาํหนดภายในปี 2570  

 

CPFI ไดใ้ชเ้งินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวขา้งตน้ในการลงทุนและการดาํเนินงานทวัไป และตอ้งปฏิบติัตามเงือนไขต่างๆ ที

กาํหนดไวใ้นสัญญา 

 

C.P. Pokphand Co., Ltd. (“CPP”) 
 

CPP ซึงเป็นบริษทัยอ่ยทีกลุ่มบริษทัถือหุน้ในอตัราร้อยละ 52.25 ของหุน้ทีออกและชาํระแลว้ มีสัญญาเงินกูย้มืระยะ

ยาวกบัสถาบนัการเงินหลายแห่ง (“สัญญา”) เป็นจาํนวนเงิน 595 ลา้นเหรียญสหรัฐ ในอตัราดอกเบีย LIBOR บวก

อตัราทีกาํหนด โดยจะครบกาํหนดภายในปี 2568 

 

CPP ไดเ้บิกเงินกูย้มืระยะยาวดงักล่าวขา้งตน้ทงัจาํนวนแลว้ เพือนาํไปชาํระคืนเงินกูแ้ละใชใ้นการลงทุน และ/หรือ

การดาํเนินงานทวัไปของ CPP ทงันี CPP ตอ้งปฏิบติัตามเงือนไขต่างๆ ทีกาํหนดไวใ้นสัญญา
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หุ้นกู้ 
 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม บริษทัและบริษทัยอ่ยบางแห่งมีหุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั ดงันี 

      (หน่วย: ล้านบาท) 

 อตัราดอกเบีย อายหุุ้นกู ้ ครบกาํหนด งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

หุน้กู ้ (ร้อยละต่อปี) (ปี) ไถ่ถอน 2564  2563 2564 2563 

      บริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) (“บริษทั”)      

1/2554 (1) 4.87 - 5.42 10 - 30 2564 - 2584 4,000 7,000 4,000 7,000 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

รวม    122,740 101,240 122,740 101,240 
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หุ้นกู้ (ต่อ)      

      (หน่วย: ล้านบาท) 

 อตัราดอกเบีย อายหุุ้นกู ้ ครบกาํหนด งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

หุน้กู ้ (ร้อยละต่อปี) (ปี) ไถ่ถอน 2564 2563 2564 2563 

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

1/2559 3.10 - 4.15  5 - 12  2564 - 2571 8,550 16,000 - - 

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

1/2561  2.43 - 4.43  3 - 15  2564 - 2576 10,500 15,000 - - 

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

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

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

รวม    79,050 76,000 - - 

        
รวมทังสิน    201,790 177,240 122,740 101,240 

หัก ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 
สุทธิ 

 (11,600) (20,450) (11,600) (8,500) 

สุทธ ิ    190,190 156,790 111,140 92,740 

 
(1) หุ้นกูข้องบริษทัครังที 1/2554 ชุดที 3 จาํนวน 4,000 ลา้นบาท และหุ้นกูค้รังที 2/2554 จาํนวน 6,000 ลา้นบาท ผูถ้ือหุน้กูมี้สิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกูไ้ดก่้อนกาํหนดไถ่

ถอนหุน้ ณ สินปีที 15 
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บริษทัและ CPFTH ไดน้าํหุน้กูด้ังกล่าวไปขึนทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหนีไทยแลว้ ทงันี หุ้นกูข้องบริษทัและ CPFTH ไดรั้บการทบทวนอนัดับเครดิตไวที้

ระดบั “A+” โดยบริษทั ทริสเรทติง จาํกดั เมือวนัที 7 ธนัวาคม 2564 และเมือวนัที 26 เมษายน 2564 ตามลาํดบั 

 

ทงันี หุ้นกูด้งักล่าวขา้งตน้ระบุให้บริษทัและ CPFTH จะตอ้งปฏิบติัตามเงือนไขต่างๆ ทีกาํหนดไว ้เช่น ตอ้งรักษาอตัราส่วนหนีสินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุ้นตลอด

ระยะเวลาของหุ้นกู ้เป็นตน้ 
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หุ้นกู้อนุพนัธ์  

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม บริษทัยอ่ยบางแห่งมีหุน้กูอ้นุพนัธ์ ดงันี 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

  

C.P. Foods Holdings Limited (“CPFH”) - 2,885 - - 

C.P. Foods Capital Limited (“CPFC”) 9,317 8,228 - - 

รวม 9,317 11,113 - - 

     
หัก ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี - (2,885) - - 

สุทธ ิ 9,317 8,228 - - 

 

C.P. Foods Capital Limited (“CPFC”) 

 

เมือวนัที 13 พฤษภาคม 2563 ทีประชุมคณะกรรมการของบริษทั มีมติอนุมตัิให้ CPFC ซึงเป็นบริษทัยอ่ยทีบริษทัถือ

หุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของหุ้นทีออกและชาํระแลว้ ออกและเสนอขายหุ้นกู ้อนุพนัธ์ (Exchangeable Bonds) 

มูลค่ารวม 275 ลา้นเหรียญสหรัฐ ครบกาํหนดไถ่ถอนในปี 2568 โดยมีอตัราดอกเบียร้อยละ 0.5  ต่อปี (“หุ้นกู”้) ซึงผู ้

ถือหุ้นกู ้สามารถแลกเปลียนเป็นหลกัทรัพยที์ใช้แลกเปลียนไดต้ามสัดส่วนการถือหุ้นกู ้ โดยมีบริษทัเป็นผูใ้ห้การ

สนับสนุน (Sponsor Undertaking) โดยหลักทรัพย์ทีใช้แลกเปลียน ณ วันออกหุ้นกู ้ เป็นหุ้นของบริษัทจาํนวน 

234,000,000 หุ้น ตามขอ้กาํหนดสิทธิของหุ้นกู ้ผูถื้อหุ้นกูมี้สิทธิเลือก (1) แปลงสภาพหุน้กูเ้ป็นหุน้บริษทัหรือ (2) ขอ

ไถ่ถอนหุ้นกูจ้าก CPFC เมือครบ 2 ปีนบัแตว่นัทีออกหุน้กู ้หรือ (3) ถือหุน้กูไ้วจ้นถึงวนัครบกาํหนดไถ่ถอน โดยกรณี 

(2) หรือ (3) ผูถื้อหุน้กูจ้ะไดรั้บชาํระเป็นเงินสด ทงันีตามหลกัเกณฑแ์ละเงือนไขทีระบุไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิของหุ้นกู ้

ในกรณีทีผูถื้อหุน้กูเ้ลือกทีจะใชสิ้ทธิแปลงสภาพหุ้นกูเ้ป็นหุน้ของบริษทั และจาํนวนหุ้นของบริษทัทงัหมดทีจะตอ้ง

ส่งมอบให้กับผูถื้อหุ้นดังกล่าวเกินกว่าจาํนวนหุ้นสูงสุด (Threshold) ตามทีไดร้ะบุไวใ้นข้อกาํหนดสิทธิของหุ้นกู ้ 

CPFC สามารถส่งมอบเงินสดในจาํนวนเทียบเท่ามูลค่าหุน้บริษทัส่วนเกินจาํนวนหุ้นสูงสุดให้แก่ผูถื้อหุ้นกูก้็ได ้ตาม

อตัราส่วนการแลกเปลียนทีระบุไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิของหุน้กู ้นอกจากนี CPFC ในฐานะผูอ้อกหุน้กู ้มีสิทธิไถ่ถอน

หุน้กูใ้นอตัราร้อยละ 110.58 ของยอดเงินตน้ของหุ้นกู ้ณ วนัครบกาํหนดไถ่ถอน 

 



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564 

 
 

116 

ทงันีการออกและเสนอขายหุน้กูด้งักล่าวเสร็จสมบูรณ์และไดเ้ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยสิ์งคโปร์เมือวนัที 18

มิถุนายน 2563  

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 มูลคา่ตามบญัชีของหุน้กูด้งักล่าวขา้งตน้ มีจาํนวนเงิน 280 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 

9,317 ลา้นบาท หุน้กูด้งักล่างถือเป็นหุ้นกูแ้ปลงสภาพ (Convertible Bonds) ในงบการเงินรวม (2563: 274 ล้านเหรียญ

สหรัฐ หรือเทียบเท่า 8,228 ล้านบาท) 

 

19 หุ้นทุนซือคืน 

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 2564  2563  2564  2563 

หุ้นสามัญของบริษทั        

ณ วนัที 1 มกราคม 6,088  -  6,088  - 

เพมิขึน 157  6,088  157  6,088 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 6,245  6,088  6,245  6,088 

        
หุ้นสามัญของบริษทัทถืีอโดยบริษัทย่อย        

ณ วนัที 1 มกราคม 2,909 2,909 - - 

เพมิขึน 1,178 - - - 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 4,087 2,909 - - 

     
รวมทงัสิน 10,332 8,997 6,245 6,088 

 

เมือวนัที 30 กนัยายน 2564 คณะกรรมการของบริษทัไดมี้มติอนุมติัโครงการซือหุ้นคืนเพือบริหารทางการเงิน ตาม

มาตรา 66/1(2) แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดัในวงเงินไม่เกิน 10,000 ลา้นบาท โดยหุน้สามญัทีจะซือคืนมี

จาํนวนไม่เกิน 400 ลา้นหุน้ (มูลคา่ทีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) ซึงคิดเป็นร้อยละ 4.65 ของจาํนวนหุน้สามญัทีจาํหน่ายได้

แลว้ทงัหมดของบริษทั ในการนี บริษทัจะดาํเนินการซือหุ้นคืนโดยวิธีการซือในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

โดยมีกาํหนดระยะเวลาซือหุ้นคืนตงัแต่วนัท ี15 ตุลาคม 2564 ถึงวนัที 14 เมษายน 2565 ทงันี บริษทัจะจาํหน่ายหุ้นที

ซือคืนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยวนัสุดทา้ยของการจาํหน่ายหุ้นทีซือคืนจะตอ้งไม่เกินกว่าวนัที  

14 เมษายน 2568  

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัซือหุน้คืนจาํนวน 7 ลา้นหุน้ เป็นจาํนวนเงินรวม 157 ลา้นบาท (2563: 198 ล้านหุ้น 

เป็นจาํนวนเงินรวม 6,088 ล้านบาท) 



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564 

 
 

117 

20 เจ้าหนกีารค้าและเจ้าหนีอืน 

 
    (หน่วย: ล้านบาท) 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ 2564  2563  2564  2563 

   
กิจการทีเกียวขอ้งกนั 6 14,663  11,886  265  199 

กิจการอืน  29,709  20,426  883  934 

รวม  44,372  32,312  1,148  1,133 

 

21 ประมาณการหนีสินสําหรับผลประโยชน์พนกังาน 
 

กลุ่มบริษทัมีโครงการผลประโยชนข์องพนกังานเมือเกษียณอายตุามกฎหมายแรงงานของแต่ละประเทศ 

 

บริษทัย่อยในต่างประเทศแห่งหนึงไดจ้ดัตงักองทุนเพือการเกษียณอายแุละนาํฝากไวก้บัสถาบนัการเงินแห่งหนึง

โดยใหส้ถาบนัการเงินดงักล่าวเป็นผูจ้ดัการดูแลกองทุน 

 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี 

 

     (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

       
มูลคา่ปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์    

   พนกังานทีจดัใหมี้กองทุน 537  549 -  - 

มูลคา่ยติุธรรมของสินทรัพยโ์ครงการ (347)  (328) -  - 

 190  221 -  - 

มูลคา่ปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์       

   พนกังานทีไม่ไดจ้ดัให้มีกองทุน 9,366  10,332 2,704  2,977 

รวม 9,556  10,553 2,704  2,977 
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การเปลียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานและมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยโ์ครงการ

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี 

 

      (หน่วย: ล้านบาท) 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2564  2563  2564  2563 

        
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน         

   ณ วนัที 1 มกราคม   10,881 9,927  2,977  2,726 

ผลประโยชนจ่์ายโดยโครงการ  (790) (669)  (124) (171) 

ตน้ทนุบริการปัจจุบนัและดอกเบีย  904 863  233 226 

(กาํไร) ขาดทนุจากการประมาณตามหลกั       

   คณิตศาสตร์ประกนัภยั  (1,166) 752  (382) 196 

อืนๆ  74 8  - - 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน        

   ณ วนัที 31 ธันวาคม   9,903 10,881  2,704 2,977 

        

มูลคา่ยตุิธรรมของสินทรัพยโ์ครงการ        

   ณ วนัที 1 มกราคม  328 331  -  - 

ผลตอบแทนทีคาดไวจ้ากสินทรัพยโ์ครงการ 1 2  - - 

กาํไรจากการประมาณตาม      

   หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 7 11  - - 

เงินสมทบ 33 24  - - 

ผลประโยชนจ่์ายโดยโครงการ (59) (64)  - - 

ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงิน 37 24  - - 

มูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์โครงการ      

   ณ วนัที 31 ธันวาคม 347 328  - - 
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คา่ใชจ้่ายหรือรายไดท้ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดังนี 

 

     (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

        
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 591 575 149  149 

ตน้ทุนดอกเบยี 313 288 84  77 

ผลตอบแทนทีคาดไวจ้ากสินทรัพยโ์ครงการ (1) (2) -  - 

รวม 903 861 233  226 

 

กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับ

ส่วนของผูถื้อหุน้สาํหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธนัวาคม มีดงันี 

 

     (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

        
รวมในกาํไรสะสม      

ณ วนัที 1 มกราคม (1,402) (832) (260)  (103) 

รับรู้ระหวา่งปี 997 (570) 306  (157) 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม  (405) (1,402) 46  (260) 

 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี 

 

     (หน่วย: ร้อยละ) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

        อตัราคิดลด 0.65 - 13.00  0.30 - 13.00 1.90  1.28 

การเพมิขึนของเงินเดือนในอนาคต 2.00 - 10.00  2.00 - 8.50 3.00 - 6.00  3.00 - 6.50 

 

  



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564 

 
 

120 

ขอ้สมมติเกียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามตารางมรณะของแต่ละประเทศ 

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 ระยะเวลาถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของภาระผกูพนัผลประโยชนที์กาํหนดไวเ้ป็น 11 ปี (2563: 9 ปี) 

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว   

 
การเปลียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติทีเกียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีอาจเป็นไปได้

อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัทีรายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติอืนๆ คงที จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพนัของโครงการ

ผลประโยชนที์กาํหนดไวเ้ป็นจาํนวนเงินดงัต่อไปนี 

 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 เพมิขึน  ลดลง  เพมิขึน  ลดลง 

ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์     

 ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2564     

     อตัราคิดลด  (เปลียนแปลงร้อยละ 1) (815) 937 (225) 258 

การเปลียนแปลงของเงินเดือนในอนาคต  

(เปลียนแปลงร้อยละ 1) 895 (796) 245 (219) 

     

ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์     

 ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2563     

     อตัราคิดลด  (เปลียนแปลงร้อยละ 1) (820) 956 (238) 277 

การเปลียนแปลงของเงินเดือนในอนาคต      

  (เปลียนแปลงร้อยละ 1) 909 (801) 264 (232) 
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22 ส่วนเกนิทุนและทุนสํารองตามกฎหมาย   

 

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามญั 

 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีทีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่า

มูลค่าหุ้นทีจดทะเบียนไว ้บริษัทต้องนําเงินค่าหุ้นส่วนเกินนีตังเป็นทุนสํารองไว้ (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ”)  

ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญันีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 

ส่วนเกนิทุนจากการเปลียนแปลงส่วนได้เสียในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

 

ส่วนเกินทุนจากการเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมประกอบดว้ย 

 

(ก) การเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ในบริษทัย่อยโดยทีไม่ไดท้าํให้บริษทัใหญ่สูญเสียอาํนาจ

ในการควบคุม 

 

(ข) การเปลียนแปลงในส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัร่วม 
 

 

ส่วนเกนิทุนจากรายการกบักจิการภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 

 

ส่วนเกินทุนจากรายการกบักิจการภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัทีบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นคือ ผลต่างระหว่างมูลค่า

ตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิกบัสิงตอบแทนทีไดรั้บจากรายการทีเกิดขึนจากการโอนสินทรัพยแ์ละหนีสินในมูลค่า

ตามบญัชีของกิจการบางส่วนของบริษทัใหแ้ก่บริษทัยอ่ยแห่งหนึงทงันีรายการส่วนเกินทุนดงักล่าวจะถูกตดัรายการ

ในการจดัทาํงบการเงินรวม 

 

องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 

 

1) ผลต่างจากการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ 

 

ผลต่างจากการตีราคาสินทรัพยใ์หม่ทีบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นคือ ผลรวมสะสมของส่วนเกินจากการตีราคาทีดิน 

จนกระทงัมีการจาํหน่ายสินทรัพยน์นั 
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2) สํารองการป้องกนัความเสียง 

 

สํารองการป้องกันความเสียงประกอบดว้ยผลสะสมของส่วนทีมีประสิทธิผลของการเปลียนแปลงในมูลค่า

ยติุธรรมของเครืองมือทีใชใ้นการป้องกันความเสียงซึงใชใ้นการป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสด ซึงรอการ

รับรู้ในภายหลงัในกาํไรหรือขาดทุน หรือรวมเป็นตน้ทุนเมือเริมแรก หรือมูลค่าตามบญัชีอืนของสินทรัพยที์

ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินหรือหนีสินทีไม่ใช่หนีสินทางการเงิน 

 

3) การเปลยีนแปลงในมูลค่ายุติธรรม 

  

การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมทีบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นคือ การเปลียนแปลงสุทธิในมูลค่ายติุธรรมของ 

เงินลงทนุในในตราสารทุนทีวดัมูลคา่ยตุิธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน จนกระทงัมีการจาํหน่ายเงินลงทุน

นนั 

 

4) ผลต่างจากอัตราแลกเปลยีนจากการแปลงค่างบการเงิน 

 

 ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงินทีบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ประกอบดว้ย 

 

(ก) ผลต่างจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศทีเกิดจากการแปลงค่างบการเงินของกิจการใน

ต่างประเทศใหเ้ป็นเงินบาท 

 

(ข)  ผลต่างของอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศทีเกิดจากการแปลงค่ารายการทีเป็นตวัเงิน ซึงเป็น 

ส่วนหนึงของการลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศของกลุ่มบริษทัเมือเขา้เงือนไขบางประการ  

 

ผลต่างจากการตีราคาสินทรัพยใ์หม่ ผลต่างจากอตัราแลกเปลียนจากการแปลงคา่งบการเงินและการเปลียนแปลงใน

มูลคา่ยตุิธรรมของเงินลงทุนไดแ้สดงในจาํนวนสุทธิจากภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
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การจัดสรรกาํไรและ/หรือกาํไรสะสม 

 

ทุนสํารองตามกฎหมาย 

 

ตามบทบญัญตัิแห่งพระราชบญัญัติบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะตอ้งจดัสรรกาํไรไวเ้ป็น 

ทุนสํารอง (“ทุนสํารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีสุทธิจากขาดทุนสะสมยกมา  

(ถา้มี) จนกวา่สํารองตามกฎหมายนีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสาํรองตามกฎหมายนี 

จะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีทุนสาํรองตามกฎหมายเป็นจาํนวนเงิน 929 ลา้นบาท (2563: 929 ล้านบาท) 

 

23 หุ้นกู้ด้อยสิทธทิีมีลกัษณะคล้ายทุน 

 

เมือวนัที 2 มีนาคม 2560 บริษทัไดอ้อกหุ้นกู ้ด้อยสิทธิทีมีลกัษณะคลา้ยหุ้นทุน ชาํระคืนเงินตน้เพียงครังเดียวเมือ 

เลิกกิจการ หรือเมือผูอ้อกหุ้นกูใ้ช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู ้(“หุ้นกู”้) เป็นจาํนวนเงิน 15,000 ลา้นบาท  หุ้นกูด้งักล่าวเป็น 

ชนิดระบุชือผูถื้อ ไม่มีประกนั ไม่แปลงสภาพ มีตวัแทนผูถื้อหุ้นกู ้โดยบริษทัมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนครบกาํหนด

ตามเงือนไขทีกาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ  อตัราดอกเบียของหุ้นกู้ในปีที 1 ถึงปีที 5 เท่ากบัร้อยละ 5 ต่อปี และ

ภายหลงัจากปีที 5 จะมีการปรับอตัราดอกเบียทุกๆ 5 ปี โดยอา้งอิงจาก (1) อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 

ปี  (2) Initial Credit Spread และ (3) อตัราร้อยละตามเงือนไขทีกาํหนดไวใ้นหนังสือชีชวน และจะชาํระดอกเบีย

ทุกๆ 6 เดือน ทงันี บริษทัมีสิทธิเลือนการชาํระดอกเบียและดอกเบียคา้งชาํระโดยไม่จาํกดัระยะเวลาและจาํนวนครัง

ตามดุลยพนิิจของบริษทัแต่เพียงผูเ้ดียว หากบริษทัเลือนการชาํระดอกเบีย บริษทัจะไม่สามารถกระทาํการดงัต่อไปนี 

 

(ก) ประกาศหรือจ่ายเงินปันผล  

(ข) ชาํระดอกเบียหรือแจกจ่ายทรัพยสิ์นใดๆ แก่ผูถื้อหลกัทรัพยข์องบริษทัทีมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกบัหุ้น

กูห้รือดอ้ยกวา่หุน้กู ้และ  

(ค) ไถ่ถอน ลด ยกเลิก ซือ หรือซือคืนซึงหลกัทรัพยท์ีออกโดยบริษทัทีมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกบัหุ้นกู ้

หรือดอ้ยกวา่หุ้นกูโ้ดยมีคา่ตอบแทน  

 

ในระหวา่งปี 2564 บริษทัไดจ่้ายดอกเบียให้กบัผูถื้อหุน้กูไ้ปแลว้เป็นจาํนวนเงิน 750 ลา้นบาท (2563: 752 ล้านบาท) 

โดยดอกเบียจ่ายและคา่ใชจ่้ายอืน รวมเป็นจาํนวนเงิน 751 ลา้นบาท (2563: 752 ล้านบาท) ไดน้าํไปปรับกาํไรสะสม

ยงัไม่ไดจ้ดัสรรในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 
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ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 มีดอกเบียคา้งจ่ายสะสมนบัจากวนัทีจ่ายดอกเบียครังล่าสุดเป็นจาํนวนเงิน 249 ลา้นบาท 

(2563: 249 ล้านบาท) 

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัแสดงรายการหุ้นกู้ดอ้ยสิทธิทีมีลกัษณะคลา้ยทุนเป็นส่วนหนึงของส่วนของผูถื้อ

หุ้นในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ทงันี มาตรฐานการบญัชีฉบับที 32 เรือง การแสดงรายการ

เครืองมือทางการเงิน ไดอ้ธิบายเกียวกบัการจดัประเภทรายการของหุ้นกูท้ีมีลกัษณะคลา้ยทุนเป็นหนีสินทางการเงิน 

อย่างไรก็ตาม สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบญัชี เรือง การปฏิบัติในช่วงการเปลียนแปลงเพิมเติม

สําหรับการจัดประเภทรายการของหุ้นกู้ทีมีลักษณะคล้ายทุน ลงวนัที 3 ธันวาคม 2563 สําหรับใช้เป็นแนวปฎิบตัิ

ในช่วงเปลียนแปลงเพิมเติม บริษทัเลือกถือปฏิบติัตามประกาศดงักล่าว และเลือกจดัประเภทรายการของหุ้นกูด้อ้ย

สิทธิทีมีลกัษณะคลา้ยทุนเป็นส่วนหนึงของส่วนของผูถื้อหุ้นในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ทงันี 

หาก ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทจัดประเภทรายการหุ้นกู ้ด้อยสิทธิทีมีลักษณะคลา้ยทุนดังกล่าวเป็นหนีสินทาง

การเงินจะทาํให้หนีสินรวมของกลุ่มบริษทัและของบริษทัเพิมขึน 15,000 ลา้นบาท และส่วนของผูถื้อหุ้นรวมลดลง

15,000 ลา้นบาท 

 

24 ส่วนงานดาํเนินงานและการจาํแนกรายได้ 
 

ส่วนงานดาํเนินงานพิจารณาจากระบบการบริหารและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในทีผูมี้อาํนาจตดัสินใจ

สูงสุดดา้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัไดส้อบทานอยา่งสมาํเสมอเพือประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานและ

เพอืจดัสรรทรัพยากรใหส่้วนงาน 

 

ข้อมูลตามส่วนงานทีรายงาน 

 

กลุ่มบริษทัเสนอขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานทีสาํคญัดงันี 

 

ส่วนงานที 1 ธุรกิจสัตวบ์ก 

ส่วนงานที 2 ธุรกิจสัตวน์าํ 
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รายละเอียดขอ้มูลตามส่วนงานทีรายงานของกลุ่มบริษทั ณ วนัที 31 ธนัวาคม และสาํหรับแต่ละปีสินสุดวนัเดียวกนั 

มีดงันี 

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิรวม 

 ส่วนงานธุรกิจสตัวบ์ก  ส่วนงานธุรกิจสตัวน์าํ  รวม 

 2564  2563  2564  2563  2564  2563 

            
งบกาํไรขาดทุน            

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 435,311  516,494  77,393  73,219  512,704  589,713 

กาํไรจากการดาํเนินงาน 17,536  49,068  1,443  5,092  18,979  54,160 

รายไดส่้วนกลาง - สุทธิ         4,224  7,503 

ตน้ทุนทางการเงิน         (16,596)  (16,818) 

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนสุทธิ         651  994 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทนุ            

   ในบริษทัร่วมและการร่วมคา้         4,167  9,254 

รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้         2,654  (11,001) 

กาํไรสําหรับปี         14,079  44,092 

            
สินทรัพย์            

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์            

 สินทรพัยสิ์ทธิการใช ้            

   และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน             

   (ไม่รวมคา่ความนิยม) - สุทธิ 234,519  207,277  42,649  36,836  277,168  244,113 

สินทรพัยส่์วนกลาง - สุทธิ         1,652  1,541 

สินทรพัยอื์น         563,861  516,065 

รวม         842,681  761,719 
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ข้อมูลเกยีวกบัเขตภูมศิาสตร์ 

 

ในการนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามเขตภูมิศาสตร์นัน รายไดจ้ะจาํแนกโดยใช้สถานทีตงัของลูกคา้และ

สินทรัพยจ์ะจาํแนกโดยใชส้ถานทีตงัตามภูมิศาสตร์ของสินทรัพยน์ัน 

 

กลุ่มบริษทัเสนอขอ้มูลเกียวกบัเขตภูมิศาสตร์ทีสาํคญัดงันี 

 

ส่วนงานที 1 ประเทศไทย 

ส่วนงานที 2 เอเชีย 

ส่วนงานที 3 ยโุรป 

ส่วนงานที 4 อเมริกา 

ส่วนงานที 5 อืนๆ  

 

รายละเอียดข้อมูลทางการเงินทีเกียวกับเขตภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษทั ณ วนัที 31 ธันวาคม และสําหรับแต่ละปี

สินสุดวนัเดียวกนั มีดงันี 

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิรวม 

   สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน  

   (ไม่รวมสินทรัพยภ์าษีเงินได ้

   รอการตดับญัชีและสินทรัพย ์ 

 รายไดจ้ากบุคคลภายนอก  ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน) 

 2564  2563  2564  2563 

        ประเทศไทย 160,050  151,429  259,906  250,810 

เอเชีย 261,894  359,893  264,798  236,332 

ยโุรป 60,515  51,643  44,895  29,833 

อเมริกา 28,894  25,631  51,423  47,127 

อืนๆ 1,351  1,117  -  - 

รวม 512,704  589,713  621,022  564,102 
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ข้อมูลเกยีวกบัลูกค้ารายใหญ่ 

 

ในระหว่างปี 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกรายใดรายหนึงซึงมีมูลค่าตงัแต่ร้อยละ 10 

ของรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั 

 

การจาํแนกรายได้ 

 

รายละเอยีดขอ้มูลรายไดที้จาํแนกตามประเภทของผลิตภณัฑห์ลกัสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี 

 

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิรวม 

 ส่วนงานทีรายงาน 

 สัตวบ์ก  สัตวน์าํ  รวม 

 2564  2563  2564  2563  2564  2563 

  
ประเภทของผลติภณัฑ์หลกั            

อาหารสัตว ์ 85,499 176,078 41,573 42,113 127,072 218,191 

ผลิตภณัฑจ์ากฟาร์มเลียงสัตว ์ 249,255  250,735  28,191  23,956  277,446  274,691 

อาหารแปรรูปและอาหารสาํเร็จรูป 100,557  89,681  7,629  7,150  108,186  96,831 

รวม 435,311  516,494  77,393  73,219  512,704  589,713 

  (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ส่วนงานทีรายงาน 

 สัตวน์าํ 

 2564  2563 

  ประเภทของผลติภณัฑ์หลกั    

อาหารสัตว ์ 13,756 12,530 

ผลิตภณัฑจ์ากฟาร์มเลียงสัตว ์ 10,848  10,450 

อาหารแปรรูปและอาหารสาํเร็จรูป 2,450  2,541 

รวม 27,054  25,521 
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ยอดคงเหลือของสัญญา  

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีหนีสินทีเกิดจากสัญญาจาํนวน 1,521 ลา้นบาท และ 55 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั (2563: 896 ล้านบาท และ 38 ล้านบาท ตามลาํดับ) ซึงเป็นภาระผกูพนัในการโอนสินคา้ใหก้บัลูกคา้ทีกลุ่ม

บริษทัไดรั้บชาํระเงินแลว้ 

 

หนีสินทีเกิดจากสัญญาโดยส่วนใหญ่เกิดจากสิงตอบแทนทีไดรั้บล่วงหน้าจากลูกคา้สาํหรับการขายสินคา้ โดยกลุ่ม

บริษทัและบริษทัจะรับรู้หนีสินทีเกิดจากสัญญาดงักล่าวเป็นรายไดเ้มือส่งมอบการควบคุมสินคา้ใหก้บัลูกคา้ ยอด

คงเหลือของหนีสินทีเกิดจากสัญญาแสดงรวมในบญัชี “หนีสินหมุนเวียนอืน” ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบ

แสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 

 

สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 

 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนไดอ้นุมตัิใหบ้ริษทัและบริษทัยอ่ยในประเทศบางแห่งไดรั้บสิทธิประโยชน์ หลาย

ประการในฐานะผูไ้ดรั้บการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ในกิจการต่างๆ 

เช่น การผลิตอาหารสัตว ์การเลียงสัตว ์การขยายพนัธ์ุสัตว์ การผลิตอาหารแปรรูปและอาหารสําเร็จรูป เป็นต้น  

ซึงสรุปสาระสาํคญัไดด้งันี  

 

(ก) ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้และภาษีสาํหรับเครืองจกัรทีไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

 

(ข) ได้รับยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิทีไดจ้ากการประกอบกิจการทีไดรั้บการส่งเสริมตาม

ระยะเวลาและเงือนไขทีระบุไวใ้นแต่ละบตัรส่งเสริมการลงทุน และ 

 

(ค) ไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 50 สาํหรับกาํไรสุทธิทีไดจ้ากการประกอบกิจการทีไดรั้บ

การส่งเสริม มีกาํหนดเวลา 5 ปี นบัแต่วนัทีสินสุดสิทธิประโยชน์ตามขอ้ (ข) 

 

ในฐานะทีเป็นบริษทัทีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัและบริษัทย่อยดงักล่าวจะตอ้งปฏิบติัตามเงือนไขและ

ขอ้กาํหนดต่างๆ ตามทีระบุไวใ้นแต่ละบตัรส่งเสริมการลงทุน 
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รายได้ทีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและทีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนของบริษัทสําหรับแต่ละปีสินสุดวนัที  

31 ธนัวาคม สรุปไดด้งันี 

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ธุรกิจทีไดรั้บยกเวน้ ธุรกิจทีไม่ไดรั้บยกเวน้  

 ภาษีเงินไดต้ามสิทธิ ภาษีเงินไดต้ามสิทธิ  

 ประโยชน์ของ ประโยชน์ของ  

 การส่งเสริมการลงทุน  การส่งเสริมการลงทุน  รวม 

 2564  2563  2564  2563  2564  2563 

            
ขายในประเทศ 3,250  6,043  20,807  16,081  24,057  22,124 

ขายต่างประเทศ 36  247  2,961  3,150  2,997  3,397 

รวมรายได้จากการขาย 3,286  6,290  23,768  19,231  27,054  25,521 

 

25 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนผู้บริหารและพนักงาน 

  

 คา่ใชจ้่ายผลประโยชนต์อบแทนผูบ้ริหารและพนกังานประกอบดว้ย 

 

(ก) ผลประโยชน์ตอบแทนผู้บริหารประกอบด้วย เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอืนๆ ของผู ้บริหาร 

คา่ตอบแทนกรรมการ และคา่ตอบแทนกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ในงบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะ

กิจการสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 เป็นจาํนวนเงินรวม 1,893 ลา้นบาท และ 254 ลา้นบาท ตามลาํดบั   

(2563: 1,582 ล้านบาท และ 210 ล้านบาท ตามลาํดับ) 

 

(ข) ผลประโยชนต์อบแทนพนกังานประกอบดว้ย เงินเดือน คา่แรงและผลประโยชน์ตอบแทนอืนๆ ของพนกังานทีมิใช่

ผูบ้ริหารในงบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564 เป็น

จาํนวนเงินรวม 56,416 ล้านบาท และ 5,818 ล้านบาท ตามลาํดับ (2563: 60,072 ล้านบาท และ 5,887 ล้านบาท 

ตามลาํดับ)  
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26 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 

คา่ใชจ้่ายประกอบดว้ย 

 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

        ตน้ทุนขายสินคา้ 446,815  482,469  25,137  22,809 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 20,236  23,900  944  955 

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 30,644  33,765  2,522  2,347 

รวม 497,695  540,134  28,603  26,111 

 

รายละเอียดคา่ใชจ่้ายตามลกัษณะสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี 

 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

การเปลียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป        

งานระหวา่งทาํและสินทรัพยชี์วภาพ (9,634)  114  514  (171) 

วตัถุดิบและวสัดุสินเปลืองใชไ้ป 338,619  370,745  15,120  13,275 

คา่ใชจ่้ายผลประโยชนต์อบแทนพนกังาน 58,309  61,654  6,072  6,097 

คา่ใชจ่้ายโรงงานและสาํนกังาน 47,532  45,526  4,050  4,100 

คา่เสือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 22,439  22,312  1,572  1,639 

คา่ขนส่ง 15,559  12,926  626  490 

คา่โฆษณา ประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมการขาย 4,177  3,665  130  107 

คา่พาหนะและค่าใชจ่้ายเดินทาง 1,970  3,577  115  138 

คา่ภาษี ค่าธรรมเนียมส่วนราชการและธนาคาร 1,927  2,254  47  40 

คา่ใชจ่้ายเกียวกบัสัญญาเช่า  1,814  1,722  56  92 

อืนๆ 14,983  15,639  301  304 

รวมต้นทุนขายสินค้า ต้นทุนในการจดัจําหน่ายและ        

   ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 497,695  540,134  28,603  26,111 
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27 ภาษเีงนิได้ 
 

ภาษเีงินได้ทีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 
        

ภาษเีงนิได้ปัจจุบนั        

สาํหรับปีปัจจุบนั 6,704  10,462  2  92 

ภาษีปีก่อนๆ ทีบนัทึกตาํ (สูง) ไป (275)  668  -  - 

 6,429  11,130  2  92 
        

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        

การเปลียนแปลงของผลแตกต่างชวัคราว (545)  (995)  (14)  (1) 

การเปลียนแปลงของขาดทุนทางภาษี (3,230)  866  (1,473)  262 

 (3,775)  (129)  (1,487)  261 

   11,001    353 ค่าใช้จ่าย (รายได้) ทางภาษ ี 2,654  11,001  (1,485)  353 
 

ภาษเีงนิได้ทีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื 

  
 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 

 2564  2563 

         รายได ้   

 ก่อนภาษี  คา่ใชจ้่าย  สุทธิจาก  ก่อนภาษี  (ค่าใชจ้่าย)  สุทธิจาก 

 เงินได ้ ภาษีเงินได ้ ภาษีเงินได ้ เงินได ้ ภาษีเงินได ้ ภาษีเงินได ้
  

ผลต่างจากการตีราคาสินทรัพย ์ 222  (39)  183  14,866  (2,574)  12,292 

การเปลียนแปลงในมูลคา่            

   ยติุธรรมของเงินลงทุน 206  (84)  122  (861)  60  (801) 

ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงิน 15,576  (1)  15,575  541  67  608 

ผลกาํไร (ขาดทุน) จาก            

  การประมาณการตาม            

  หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 1,174  (239)  935  (740)  150  (590) 

สาํรองป้องกนัความเสียงใน            

กระแสเงินสด 1,308  (55)  1,253  (751)  52  (699) 

ส่วนแบ่งภาษีเงินไดจ้ากเงินลงทุน            

ในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 7,194  -  7,194  1,402  -  1,402 

รวม 25,680  (418)  25,262  14,457  (2,245)  12,212 



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564 
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ภาษเีงนิได้ทีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื (ต่อ) 
 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2564  2563 

         รายได ้   

 ก่อนภาษี  คา่ใชจ้่าย  สุทธิจาก  ก่อนภาษี  (ค่าใชจ้่าย)  สุทธิจาก 

 เงินได ้ ภาษีเงินได ้ ภาษีเงินได ้ เงินได ้ ภาษีเงินได ้ ภาษีเงินได ้

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

การเปลียนแปลงในมูลคา่            

   ยติุธรรมของเงินลงทุน 98  (19)  79  -  -  - 

ผลกาํไร (ขาดทุน) จาก            

  การประมาณการตาม            

   หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 383  (77)  306  (197)  39  (158) 

สาํรองการป้องกนัความเสียงใน            

กระแสเงินสด 48  (10)  38  (42)  8  (34) 

รวม 529  (106)  423  2,598  (520)  (2,078) 

 

 

 



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 
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การกระทบยอดเพอืหาอตัราภาษทีแีท้จริง          

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิรวม 

อตัราภาษีทีใช ้ ร้อยละ 0  ร้อยละ 10  ร้อยละ 20  อืนๆ  รวม 

2564          

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้- สุทธิ 205  99  14,540  1,888  16,732 

ภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษีทีใช ้ -  10  2,908  528  3,446 

ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายทีไม่ถือ          

   เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี - สุทธิ -  219  (2,481)  1,745  (517) 

ภาษีปีก่อนๆ ทีบนัทึกตาํไป -  -  (5)  (270)  (275) 

รวม -  229  422  2,003  2,654 

          
2563          

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้- สุทธิ (2,220)  1,141  24,501  31,671  55,093 

ภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษีทีใช ้ -  114  4,900  3,477  8,491 

ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายทีไม่ถือ          

   เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี - สุทธิ -  487  839  516  1,842 

ภาษีปีก่อนๆ ทีบนัทึกตาํไป -  -  11  657  668 

รวม -  601  5,750  4,650  11,001 



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564 
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การกระทบยอดเพอืหาอตัราภาษทีแีท้จริง     

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

อตัราภาษีทีใช ้ ร้อยละ 0  ร้อยละ 20  อืนๆ  รวม 

2564       

กาํไรทางบญัชีก่อนคา่ใชจ้่ายภาษีเงินได ้- สุทธิ 141  428  11  580 

ภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษีทีใช ้ -  86  1  87 

ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายทีไม่ถือ        

   เป็นรายไดห้รือคา่ใชจ้่ายทางภาษี - สุทธิ -  (1,572)  -  (1,572) 

รวม -  (1,486)  1  (1,485) 

        

2563        

กาํไรทางบญัชีก่อนคา่ใชจ้่ายภาษีเงินได ้- สุทธิ 350  8,727  -  9,077 

ภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษีทีใช ้ -  1,745  -  1,745 

ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายทีไม่ถือ        

   เป็นรายไดห้รือคา่ใชจ้่ายทางภาษี - สุทธิ -  (1,392)  -  (1,392) 

รวม -  353  -  353 

 

ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี 

 
สินทรัพยแ์ละหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี    

   

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

  สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4,964 2,948 1,472 91 

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (8,554) (8,962) - - 

สินทรัพย์ (หนสิีน) ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชีสุทธิ (3,590) (6,014) 1,472 91 



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 
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รายการเคลือนไหวของสินทรัพยแ์ละหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกิดขึนในระหวา่งปี 2564 มีดงันี 

    (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิรวม 

 ณ วนัท ี  บนัทึกเป็นรายจ่าย/รายได ้  ไดม้าจาก  ผลต่างจาก  ณ วนัท ี

 1 มกราคม  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทนุ  การรวม  การแปลงค่า  31 ธันวาคม 

 2564  ขาดทุน  เบด็เสร็จอืน  ธุรกิจ  งบการเงิน  2564 

สินทรัพย์ (หนีสิน) ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี         

สินทรัพยชี์วภาพ (1,563) 395  - (31) (137)  (1,336) 

เงินลงทุน (321) -  (84) - -  (405) 

อนุพนัธ์ 204 (1)  (55) - 4  152 

ผลขาดทุนทางภาษี 3,550 3,230  - 137 125  7,042 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน (2,887) 295  - - (224)  (2,816) 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (7,958) 78  (39) (468) (259)  (8,646) 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ (2,844) (273)  - (5) (65)  (3,187) 

หนีสินตามสัญญาเช่า 3,422 304  - 7 119  3,852 

ประมาณการหนีสินสาํหรับ         

ผลประโยชนพ์นกังาน 1,606 55  (239) 18 (2)  1,438 

อืนๆ 777 (308)  - (170) 17  316 

รวม (6,014) 3,775  (417) (512) (422)  (3,590) 



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 
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 รายการเคลือนไหวของสินทรัพยแ์ละหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกิดขึนในระหวา่งปี 2563 มีดงันี 

    (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิรวม 

 ณ วนัที  บนัทึกเป็นรายจ่าย/รายได ้  ไดม้าจาก  ตดั  ผลต่างจาก  ณ วนัที 

 1 มกราคม  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทนุ  การรวม  จาํหน่าย  การแปลงคา่  31 ธันวาคม 

 2563  ขาดทุน  เบด็เสร็จอืน  ธุรกิจ  ธุรกิจ  งบการเงิน  2563 

สินทรัพย์ (หนีสิน) ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี       

สินทรัพยชี์วภาพ (1,599) 41 - - - (5) (1,563) 

เงินลงทุน (470) 48 60 - 47 (6) (321) 

อนุพนัธ์ 153 10 52 - - (11) 204 

ผลขาดทุนทางภาษี 4,475 (866) - 153 (124) (88) 3,550 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน (2,864) 330 - - - (353) (2,887) 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (6,137) (181) (2,574) (240) 874 300 (7,958) 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ (1,900) (1,064) - (70) 210 (20) (2,844) 

หนีสินตามสัญญาเช่า 2,346 1,217 - 74 (206) (9) 3,422 

ประมาณการหนีสินสาํหรับ        

ผลประโยชนพ์นกังาน 1,379 82 150 - - (5) 1,606 

อืนๆ 229 512 - 6 85 (55) 777 

รวม (4,388) 129 (2,312) (77) 886 (252) (6,014) 



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 
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รายการเคลือนไหวของสินทรัพยแ์ละหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกิดขึนในระหวา่งปี 2564 มีดงันี 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   บนัทึกเป็นรายจา่ย/รายได ้  

 ณ วนัที      ณ วนัที 

 1 มกราคม  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทนุ  31 ธันวาคม 

 2564  ขาดทุน  เบด็เสร็จอืน  2564 

     สินทรัพย์ (หนสิีน) ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี     

เงินลงทุน (74) - (19) (93) 

อนุพนัธ ์ 23 - (10) 13 

ทีดิน (1,272) 1 - (1,271) 

สินทรพัยสิ์ทธิการใช ้ (85) 10 - (75) 

หนีสินตามสัญญาเช่า 81 (7) - 74 

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 552 19 (77) 494 

ผลขาดทุนทางภาษี 878 1,473 - 2,351 

อืนๆ (12) (9) - (21) 

รวม 91 1,487 (106) 1,472 
 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีผลแตกต่างชวัคราวทีเกิดจากขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ช ้ซึงไม่ไดน้าํไปรวมในการคาํนวณสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพือรับรู้

ในงบแสดงฐานะการเงินรวมเป็นจาํนวนเงิน 19,911 ลา้นบาท (2563: กลุ่มบริษัทและบริษัทมีผลแตกต่างชัวคราวทีเกิดจากขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ได้ใช้เป็นจาํนวนเงิน 11,336 

ล้านบาท และ 1,594 ล้านบาท ตามลาํดับ) เนืองจากความไม่แน่นอนทจีะใชป้ระโยชน์ทางภาษีจากรายการดงักล่าวในอนาคต  

 



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 
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รายการเคลือนไหวของสินทรัพยแ์ละหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกิดขึนในระหวา่งปี 2563 มีดงันี 

 
   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  
บนัทึกเป็นรายจ่าย/รายได ้

 

    

 ณ วนัที      ณ วนัที 

 1 มกราคม  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทนุ  31 ธันวาคม 

 2563  ขาดทุน  เบด็เสร็จอืน  2563 

     สินทรัพย์ (หนสิีน) ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี     

เงินลงทุน (74) - - (74) 

อนุพนัธ ์ 15 - 8 23 

ทีดิน (705) - (567) (1,272) 

สินทรพัยสิ์ทธิการใช ้ (85) - - (85) 

หนีสินตามสัญญาเช่า 80 1 - 81 

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 501 12 39 552 

ผลขาดทุนทางภาษี 1,140 (262) - 878 

อืนๆ - (12) - (12) 

รวม 872 (261) (520) 91 



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564 
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28 กาํไรต่อหุ้น 

 

กําไรต่อหุ้นสําหรับแต่ละปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม คาํนวณจากกาํไรสําหรับปีทีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของ

บริษทัหักดอกเบียจ่ายสะสมสุทธิจากภาษีเงินไดส้ําหรับปีของหุ้นกู ้ดอ้ยสิทธิทีมีลกัษณะคลา้ยทุน และจาํนวนหุ้น

สามญัทีถือโดยบุคคลภายนอกทีมีอยูใ่นระหวา่งปีตามวธีิถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั โดยแสดงการคาํนวณไดด้งันี 

 

   (หน่วย: ล้านบาท/ล้านหุ้น) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

  
กาํไรสําหรับปีทีเป็นส่วนของ        

ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษทั 13,028 26,022 2,066  8,724 

หัก ดอกเบียจ่ายสะสมสุทธิจากภาษีเงินได ้      

      สาํหรับปีของหุน้กูด้อ้ยสิทธิ      

      ทีมีลกัษณะคลา้ยทนุ (600) (602) (600)  (602) 

กาํไรทีใช้ในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้น  

(ขนัพนืฐาน) 12,428 25,420 1,466  8,122 

ดอกเบียของหุ้นกูแ้ปลงสภาพสุทธิจาก       

   ภาษีเงินได ้ 251 130  -  - 

กาํไรทีใช้ในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้น (ปรับลด) 12,679 25,550  1,466  8,122 

       

จาํนวนหุ้นสามญัทีถือโดยบุคคลภายนอก       

   ตามวธิถีวัเฉลยีถ่วงนาํหนัก        

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

จาํนวนหุน้ทุนซือคืนถือโดยบริษทัย่อย (443) (426)  -  - 

ผลกระทบจากหุน้ทีถือโดยบริษทั (198) (80)  (198)  (80) 

จาํนวนหุ้นสามญั (ขันพนืฐาน) ณ วนัสินงวด 7,970 8,105  8,413  8,531 

ผลกระทบจากการแปลงหุน้กูแ้ปลงสภาพ 234 125  234  125 

จาํนวนหุ้นสามญั (ปรับลด) ณ วนัสินงวด 8,204 8,230  8,647  8,656 
        

กาํไรต่อหุ้น (ขันพนืฐาน) (บาท) 1.56  3.14  0.17  0.95 

กาํไรต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท) 1.55  3.10  0.17  0.94 
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29 เงนิปันผลจ่าย 

 

รายละเอยีดเงินปันผลสาํหรับแต่ละปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี 

 

    จาํนวนหุน้    

  อตัรา  ทีมีสิทธิไดรั้บ  จาํนวนเงิน  

วนัทีอนุมตัิ  หุน้ละ  เงินปันผล  รวม  

จ่ายเงินปันผล  (บาท)  (หุ้น)  (ล้านบาท) ทีมา 
        

2564         

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

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

       โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินปันผล 

       จากกาํไรทีเสียภาษีเงินได ้

        นิติบุคคลอตัราร้อยละ 20 

รวม      8,414   
         

2563         

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

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

       โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินปันผล 

       จากกาํไรทีเสียภาษีเงินได ้

        นิติบุคคลอตัราร้อยละ 20 

รวม      6,844   
 

 
30 เครืองมือทางการเงิน 

 

(ก) มูลค่าตามบญัชีและมลูค่ายุติธรรม 

 

ตารางดงัต่อไปนีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงิน รวมถึง

ลาํดบัชันมูลค่ายุติธรรมสําหรับเครืองมือทางการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูล

มูลคา่ยตุิธรรมสาํหรับสินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินทีวดัมูลคา่ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหากมูลคา่ตาม

บญัชีใกลเ้คียงกบัมูลคา่ยติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
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  (หน่วย: ล้านบาท) 

  งบการเงินรวม 

  มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุตธิรรม 

ณ วันท ี31 ธันวาคม 2564 หมายเหต ุ

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 ้ 18 -  -  201,790  201,790  -  210,237  -  210,237 

-  หุน้กูแ้ปลงสภาพ 18 -  -  9,317  9,317  -  9,485  -  9,485 

-  เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 18 -  -  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) 

  งบการเงินรวม 

  มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุตธิรรม 

ณ วันท ี31 ธันวาคม 2563 หมายเหต ุ

เครืองมือทีใช้ในการ

ป้องกนัความเสียง  

เครืองมือทางการเงินที

วดัมูลคา่ดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน  

เครืองมือทางการเงินที

วดัมูลคา่ดว้ยราคาทุน

ตดัจาํหน่าย  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ                 

เงินลงทุนในตราสารทุน                 

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

      - ตราสารทุนทีไมอ่ยูใ่นความตอ้งการของตลาด  -  8,869  -  8,869  -  -  8,869  8,869 

สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอืน                 

      - สินทรัพยอ์นุพนัธ์  155  -  -  155  -  155  -  155 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ  155  11,421  -  11,576         

                 

หนีสินทางการเงนิ                 

หนีสินระยะยาว                 

      - หุน้กู ้ 18 -  -  177,240  177,240  -  185,646  -  185,646 

      - หุน้กูอ้นุพนัธ์ 18 -  -  2,885  2,885  -  2,827  -  2,827 

      - หุน้กูแ้ปลงสภาพ 18 -  -  8,228  8,228  -  8,252  -  8,252 

      - เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 18 -  -  92,870  92,870  -  92,966  -  92,966 

หนีสินทางการเงินอืน                 

      - หนีสินอนุพนัธ ์  2,190  -  -  2,190  -  2,190  -  2,190 

รวมหนีสินทางการเงิน  2,190  -  281,223  283,413         
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  (หน่วย: ล้านบาท) 

  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุตธิรรม 

ณ วันท ี31 ธันวาคม 2564 หมายเหต ุ

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 ้ 18 -  -  122,740  122,740  -  128,553  -  128,553 

- เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 18 -  -  3,151  3,151  -  3,200  -  3,200 

หนีสินทางการเงินหมนุเวยีนอืน                 

- หนีสินอนุพนัธ ์  64  -  -  64  -  64  -  64 

รวมหนีสินทางการเงนิ  64  -  125,891  125,955         
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  (หน่วย: ล้านบาท) 

  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุตธิรรม 

ณ วันท ี31 ธันวาคม 2563 หมายเหต ุ

เครืองมือทีใชใ้นการ

ป้องกนัความเสียง  

เครืองมือทางการเงินที

วดัมูลคา่ดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน  

เครืองมือทางการเงินที

วดัมูลคา่ดว้ยราคาทุน

ตดัจาํหน่าย  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ                 

เงินลงทุนในตราสารทุน                 

- ตราสารทุนทีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด  -  663  -  663  -  -  663  663 

สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอืน                 

- สินทรัพยอ์นุพนัธ ์  11  -  -  11  -  11  -  11 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ  11  663  -  674         

                 

หนีสินทางการเงนิ                 

หนีสินระยะยาว                 

-  หุน้กู ้ 18 -  -  101,240  101,240  -  107,305  -  107,305 

-  เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 18 -  -  2,858  2,858  -  3,041  -  3,041 

หนีสินทางการเงินอืน                 

-  หนีสินอนุพนัธ ์  309  -  -  309  -  309  -  309 

รวมหนีสินทางการเงนิ  309  -  104,098  104,407         
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ตารางดงัต่อไปนีแสดงเทคนิคการประเมินมูลค่าของเครืองมือทางการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

เครืองมือทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมระดับ 2 

   

ประเภท  เทคนิคการประเมินมูลค่า 

สญัญาซือขายเงินตราตา่งประเทศ

ล่วงหนา้ 

 การกาํหนดราคาสัญญาซือขายล่วงหน้า มูลคา่ยตุิธรรมอา้งอิงราคาซือขายสัญญา

ซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วนัทีรายงาน และมูลค่าปัจจุบนัคาํนวณ

โดยอา้งอิงจากเส้นอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยที์มีสินเชือคุณภาพดีในสกุล

เงินทีเกียวขอ้ง 

สญัญาแลกเปลียน 

 

 Swap model มูลคา่ปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตโดยใชเ้ส้น

อตัราผลตอบแทนทีสงัเกตได ้

อนุพนัธ์ 

 

 

 คาํนวณจากแบบจาํลองโดยใช้ขอ้มูลทีหาไดจ้ากตลาด (Observable Market Data) 

ปรับดว้ยคา่ความเสียงดา้นเครดิตของคู่คา้แต่ละราย ไม่รวมความเสียงดา้นเครดิต

ของกลุ่มบริษัท และค่าความเสียงด้านอืนๆ เพือสะท้อนมูลค่าทีแท้จริงของ

อนุพนัธ์ 

หุน้กู ้  อา้งอิงจากราคาซือขายทีประกาศอยูใ่นตลาดหุ้นกูท้ีมีการซือขายในประเทศไทย

และตา่งประเทศ โดยใชร้าคาปิด ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน 

หุน้กูอ้นุพนัธ์/หุน้กูแ้ปลงสภาพ  อา้งอิงจากราคาซือขายทีประกาศอยูใ่นตลาดหุ้นกู้อนุพนัธ/์หุ้นกู้แปลงสภาพทีมี

การซือขายในต่างประเทศ โดยใชร้าคาปิด ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน 
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เครืองมือทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 

 

ประเภท  เทคนิคการประเมินมูลค่า  

ข้อมูลทีไม่สามารถ 

สังเกตได้ 

ทีมีนัยสําคญั  

ความสัมพันธ์ระหว่าง 

ข้อมูลทีไม่สามารถสังเกตได้ทมีี

นัยสําคัญและการวดัมูลค่า

ยติุธรรม 

ตราสารทุนทีไม่อยู ่

ในความตอ้งการของ

ตลาด 

 -  เทคนิคการเปรียบเทียบราคา

ตลาด วธีินีจะประเมินมลูคา่

โดยใชต้วัคูณร่วมทีไดม้า

จากขอ้มูลในตลาด

เปรียบเทียบกบัผูล้งทุน 

ประมาณการจะถูกปรับปรุง

ดว้ยผลกระทบของตราสาร

ทุนทีไม่ไดอ้ยูใ่นความ

ตอ้งการของตลาด 

 ตวัคูณร่วมทีปรับปรุงแลว้ 

(0.9 ถึง 1.9 สาํหรับปี 2564 

และ 1.0 ถึง 1.6 สาํหรับปี 

2563) 

 มูลค่ายุติธรรมทีประมาณการ

ไวจ้ะเพิมขึน (ลดลง) หากตวั

คูณร่วมทีปรับปรุงแลว้สูงขึน 

(ตาํลง) 

 

       
  -  วิธีคิดลดกระแสเงินสด  อตัราคิดลด (ร้อยละ 11 

สาํหรับปี 2564)     

 มูลคา่ยตุิธรรมทีประมาณการ

ไว้จะเพิมขึน (ลดลง) หาก

อตัราคดิลดตาํลง (สูงขนึ) 

 

การกระทบยอดของมูลค่ายุติธรรมระดับ 3  

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 2564  2563  2564  2563 

เงนิลงทุนในตราสารทุนทีไม่อยู่ใน        

  ความต้องการของตลาด        

ณ วนัที 1 มกราคม  8,869  8,804  663  663 

ซือ/ลงทุนเพิม 494  -  -  - 

ปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม (603)  -  98  - 

ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงิน 757  65  -  - 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม  9,517  8,869  761  663 
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(ข) รายการเคลอืนไหวของตราสารทุนทีอยู่ในความต้องการของตลาด 
 

    (หน่วย: ล้านบาท) 

  งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

  2564  2563  2564  2563 

ตราสารทุนทีอยู่ในความต้องการของตลาด         

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวยีน         

ตราสารทุนทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่าน         

กาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน         

ณ วนัที 1 มกราคม  2,552  3,880  -  - 

ปรับปรุงมูลคา่ยติุธรรม  809      (860)  -  - 

จาํหน่ายตราสารทุนทีถือภายใตบ้ริษทัที         

สูญเสียการควบคุม  -  (512)  -  - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน   156  44  -  - 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม   3,517  2,552  -  - 

 

(ค) นโยบายการจดัการความเสียงทางด้านการเงิน    

 

กลุ่มบริษัทมีความเสียงจากการดาํเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลียนแปลงอัตราดอกเบียในตลาดและอัตรา

แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่มีการถือ

หรือออกเครืองมือทางการเงินทีเป็นตราสารอนุพนัธ์เพือการเก็งกาํไรหรือการคา้ 

 

การจดัการความเสียงเป็นส่วนทีสาํคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทั  กลุ่มบริษทัมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุล

ของระดบัความเสียงทียอมรับได ้โดยพิจารณาระหว่างตน้ทุนทีเกิดจากความเสียงและตน้ทุนของการจดัการความ

เสียง  ผูบ้ริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเสียงของกลุ่มบริษทัอยา่งต่อเนืองเพือใหม้นัใจวา่มีความ

สมดุลระหวา่งความเสียงและการควบคุมความเสียง 

 

(ค.1)   ความเสียงด้านเครดติ 

 

ความเสียงดา้นเครดิตเป็นความเสียงจากการสูญเสียทางการเงินของกลุ่มบริษทัหากลูกคา้หรือคู่สัญญาตาม

เครืองมือทางการเงินไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัตามสญัญา ซึงโดยส่วนใหญ่เกิดจากลูกหนีทีเป็นลูกคา้ 
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(ค.1.1)  ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 

 

ความเสียงด้านเครดิตของกลุ่มบริษัทได้รับอิทธิพลมาจากลักษณะเฉพาะตัวของลูกค้าแต่ละราย 

อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหารได้กาํหนดนโยบายควบคุมความเสียงดา้นเครดิตอย่างสมาํเสมอ โดยการ

วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายทีขอวงเงินสินเชือและพิจารณาปัจจยัอืนๆ ทีอาจส่งผลต่อ

ความเสียงดา้นเครดิตของลูกคา้ ซึงรวมถึงความเสียงของการผิดนดัชาํระซึงเกียวขอ้งกบัอตุสาหกรรม

และประเทศทีลูกคา้ดาํเนินธุรกิจอยู ่รายละเอียดการกระจุกตวัของรายไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 24 

 

กลุ่มบริษทัจาํกดัความเสียงดา้นเครดิตของลูกหนีการคา้ดว้ยการกาํหนดระยะเวลาการจ่ายชาํระสูงสุด

ที 3 เดือนและมีการติดตามยอดคงคา้งของลูกหนีการคา้อยา่งสมาํเสมอ กลุ่มบริษทัพจิารณาการดอ้ยค่า

ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน อตัราการตงัสํารองของผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน

คาํนวณโดยพจิารณาจากอายหุนีคงคา้งนบัจากวนัทีถึงกาํหนดชาํระสาํหรับลูกหนีแต่ละรายทีมีรูปแบบ

ของความเสียงด้านเครดิตทีคลา้ยคลึงกนัและสะทอ้นผลแตกต่างระหว่างสภาวะเศรษฐกิจในอดีตที

ผ่านมา สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและมุมมองของกลุ่มบริษทัทีมีต่อสภาวะเศรษฐกิจตลอดอายุที

คาดการณ์ไวข้องลูกหนี 

 

ผลขาดทุนด้านเครดติทีคาดว่าจะเกดิขนึ 

 

     (หน่วย: ล้านบาท) 

  งบการเงนิรวม 

    คา่เผอืผลขาดทุนดา้นเครดิต 

  ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน  ทีคาดวา่จะเกิดขึน 

  2564  2563 

 

2564  2563 

        
ยงัไม่เกินกาํหนดระยะเวลา        

การรับชาํระหนี  28,732  24,172 165  318 

   เกิน 1 - 60 วนั   6,143  4,282 22  12 

   เกิน 60 - 120 วนั  1,485  666 240  17 

   มากกวา่ 120 วนั  3,213  1,842 675  663 

รวม  39,573  30,962 1,102  1,010 

หัก คา่เผอืผลขาดทุนดา้นเครดิต        

ทีคาดวา่จะเกิดขึน  (1,102)  (1,010)    

สุทธิ  38,471  29,952    
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     (หน่วย: ล้านบาท) 

  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

    คา่เผอืผลขาดทุนดา้นเครดิต 

  ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน  ทีคาดวา่จะเกิดขึน 

  2564  2563 

 

2564  2563 

        
ยงัไม่เกินกาํหนดระยะเวลา        

การรับชาํระหนี  1,774  1,553 -  - 

   เกิน 1 - 60 วนั   403  386 -  - 

   เกิน 60 - 120 วนั  432  124 -  - 

   มากกวา่ 120 วนั  835  598 19  77 

รวม  3,444  2,661 19  77 

หัก คา่เผอืผลขาดทุนดา้นเครดิต        

ทีคาดวา่จะเกิดขึน  (19)  (77)    

สุทธิ  3,425  2,584    

 

(ค.1.2)  การคาํประกนั 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัจากการออกหนังสือคาํประกนัให้กบัหน่วยงาน

ราชการ, สถาบนัการเงิน และอืนๆ (ดูหมายเหตุ ขอ้ 32.4) 

 

(ค.2) ความเสียงด้านสภาพคล่อง  

 

กลุ่มบริษทักาํกบัดูแลความเสียงดา้นสภาพคล่องและรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที

ผูบ้ริหารพิจารณาว่าเพียงพอในการจดัหาเงินเพือใช้ในการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัและลดผลกระทบจาก

ความผนัผวนในกระแสเงินสด  
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ยอดคงเหลือของเงินให้กูย้มื ณ วนัที 31 ธนัวาคม ตามระยะเวลาทีถึงกาํหนดชาํระมีดงันี 

 

  (หน่วย: ล้านบาท) 

  งบการเงนิรวม 

    ภายหลงั 1 ปี     

  ภายใน 1 ปี  แต่ไม่เกิน 5 ปี  ภายหลงั 5 ปี  รวม 

2564        

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 12  37  -  49 

รวม 12  37  -  49 
         

2563        

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -  49  -  49 

รวม -  49  -  49 

 

  (หน่วย: ล้านบาท) 

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    ภายหลงั 1 ปี      

  ภายใน 1 ปี  แต่ไม่เกิน 5 ปี  ภายหลงั 5 ปี  รวม 

2564        

เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 6,876  -  -  6,876 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -  570  -  570 

รวม 6,876  570  -  7,446 
        

2563        

เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 20,024  -  -  20,024 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -  570  -  570 

รวม 20,024  570  -  20,594 
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ยอดคงเหลือของหนีสินทางการเงินทีมีภาระดอกเบีย ณ วนัที 31 ธนัวาคม ตามระยะเวลาทีถึงกาํหนดชาํระมีดงันี 

 
 

  (หน่วย: ล้านบาท) 

  งบการเงนิรวม 

    ภายหลงั 1 ปี     

  ภายใน 1 ปี  แต่ไม่เกิน 5 ปี  ภายหลงั 5 ปี  รวม 

         
2564         

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสันจาก         

สถาบนัการเงิน  70,992  -  -  70,992 

ตวัแลกเงิน  17,964  -  -  17,964 

เงินกูย้มืระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั  1,456  -  -  1,456 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  27,465  94,942  6,791  129,198 

หุน้กู ้  11,600  91,259  108,248  211,107 

หนีสินตามสัญญาเช่า  4,439  12,652  16,809  33,900 

รวม  133,916  198,853  131,848  464,617 

         
หนีสินทางการเงินอืน  169  230  -  399 

  169  230  -  399 

         
2563         

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสันจาก         

สถาบนัการเงิน  63,846  -  -  63,846 

ตวัแลกเงิน  38,754  -  -  38,754 

เงินกูย้มืระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั  423  -  -  423 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  13,692  76,448  2,730  92,870 

หุน้กู ้  23,335  81,456  83,562  188,353 

หนีสินตามสัญญาเช่า  4,173  11,871  15,821  31,865 

รวม  144,223  169,775  102,113  416,111 

         
หนีสินทางการเงินอืน  670  1,520  -  2,190 

  670  1,520  -  2,190 
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  (หน่วย: ล้านบาท) 

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    ภายหลงั 1 ปี     

  ภายใน 1 ปี  แต่ไม่เกิน 5 ปี  ภายหลงั 5 ปี  รวม 

         2564     

ตวัแลกเงิน  8,488  -  -  8,488 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  683  2,467  -  3,150 

หุน้กู ้  11,600  48,297  62,843  122,740 

หนีสินตามสัญญาเช่า  146  225  -  371 

รวม  20,917  50,989  62,843  134,749 

     
หนีสินทางการเงินอืน 64 - - 64 

 64 - - 64 

     

2563     

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน  5,400  -  -  5,400 

ตวัแลกเงิน  18,158  -  -  18,158 

เงินกูย้มืระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั  13,251  -  -  13,251 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  -  2,858  -  2,858 

หุน้กู ้  8,500  44,333  48,407  101,240 

หนีสินตามสัญญาเช่า  217  186  -  403 

รวม  45,526  47,377  48,407  141,310 

         
หนีสินทางการเงินอืน  60  249  -  309 

  60  249  -  309 
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อตัราดอกเบียทีแทจ้ริงของหนีสินทางการเงินทีมีภาระดอกเบียไม่รวมเงินกูย้ืมจากกิจการทีเกียวขอ้งกันและ 

หุน้กูมี้ดงันี 

 

  (หน่วย: ร้อยละ) 

  งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2564  2563  2564  2563 

     

เงินเบิกเกินบญัชี ตวัแลกเงิน และเงินกูยื้มจาก         

สถาบนัการเงิน  3.31  2.89  1.62  1.89 

หนีสินตามสัญญาเช่า  6.57  6.39  3.03  3.03 

 

(ค.3) ความเสียงด้านตลาด 

 

ความเสียงด้านตลาดเป็นความเสียงจากธุรกิจปกติซึงมาจากการเปลียนแปลงของอตัราแลกเปลียน อตัรา

ดอกเบียในตลาด และจากภาระผกูพนัตามสัญญาทีไม่สามารถปฏิบตัิไดข้องคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่ไดถ้ือหรือ

ออกอนุพนัธ์เพอืการเก็งกาํไรหรือเพือการคา้  

 

(ค.3.1)  ความเสียงดา้นอตัราแลกเปลียน 

 

กลุ่มบริษทัมีความเสียงจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ซึงเกิดจากการซือสินคา้และการขาย

สินคา้ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษทัไดท้าํสญัญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพือป้องกนั

ความเสียงของสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีเป็นเงินตราต่างประเทศ รวมถึงรายการทีเกียวขอ้งกับ

การซือและขายสินคา้ทีเป็นเงินตราต่างประเทศในอนาคต สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ดงักล่าวมีอายไุม่เกิน 1 ปี 
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ณ วนัที 31 ธันวาคม กลุ่มบริษัทมีความเสียงจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศจากการมี

สินทรพัยแ์ละหนีสินทเีป็นเงินตราต่างประเทศดงันี 

      (หน่วย: ล้านบาท) 

  งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 สกุลเงินตา่งประเทศ 2564  2563  2564  2563 

      

ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน      

เงินตราต่างประเทศ วอน - 137 2 - 

 เรนมินบิ 1,340 579 1,340 579 

 เหรียญสหรัฐ 1,384 839 144 228 

 ยโูร 368 345 - - 

 ปอนดส์เตอร์ลิง - - 3 46 

      สัญญาซือขายเงินตรา วอน - 137 2 - 

ต่างประเทศล่วงหน้า เรนมินบิ 1,340 579 1,340 579 

 เหรียญสหรัฐ 472 678 144 228 

 ยโูร 3 - - - 

 ปอนดส์เตอร์ลิง - - 3 46 

       
หนสิีนทมีีภาระดอกเบยี       

เงินตราต่างประเทศ เหรียญสหรัฐ 29,501 34,515 3,185 3,464 

 ยโูร 164 309 - - 

      
สัญญาซือขายเงินตรา เหรียญสหรัฐ 21,876 6,109 3,185 3,464 

ต่างประเทศล่วงหนา้ ยโูร 72 165 - - 

และสัญญาแลกเปลียน      

เงินตราต่างประเทศ      

และอตัราดอกเบีย      

      
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน      

เงินตราต่างประเทศ เหรียญสหรัฐ 2,937 1,730 6 1 

 ยโูร 602 997 9 - 

 เรนมินบิ - 7 - - 

      
สัญญาซือขายเงินตรา เหรียญสหรัฐ 271 444 1 1 

ต่างประเทศล่วงหนา้ ยโูร 91 15 - - 

 เรนมินบิ - 7 - - 
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      (หน่วย: ล้านบาท) 

  งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 สกุลเงินตา่งประเทศ 2564  2563  2564  2563 

ประมาณการยอดขาย      

สัญญาซือขายเงินตรา วอน  70 211 - - 

ต่างประเทศล่วงหนา้ เหรียญสหรัฐ 8,005 4,341 762 237 

 ปอนดส์เตอร์ลิง 392 121 - 32 

 ยโูร 902 386 - - 

 เรนมินบิ 134 206  135 206 

       
ประมาณการยอดซือสินค้า        

สัญญาซือขายเงินตรา เหรียญสหรัฐ 6,017 5,011 100 - 

ต่างประเทศล่วงหนา้      

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว  

 

การแข็งค่า (การอ่อนค่า) ทีเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผลของเงินบาททีมีต่อเ งินเหรียญสหรัฐ 

วนัทีรายงาน ส่งผลกระทบต่อการวดัมูลค่าของเครืองมือทางการเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศ โดย

ตงัอยูบ่นขอ้สมมติทีวา่ตวัแปรอืนโดยเฉพาะอตัราดอกเบียเป็นอตัราคงที และไม่คาํนึงถึงผลกระทบทีมี

ต่อยอดขายและยอดซือทีคาดการณ์ไว ้ 

 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

   งบการเงนิรวม 

 อตัราการ  กาํไรหรือขาดทนุ  ส่วนของผูถื้อหุน้สุทธิจากภาษี 

 เปลียนแปลง         

 (ร้อยละ)  การแขง็ค่า  การอ่อนคา่  การแขง็ค่า  การอ่อนคา่ 

31 ธนัวาคม 2564          

เงินเหรียญสหรัฐ  1  70  (70)  (98)  98 

          

31 ธนัวาคม 2563          

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

   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

  อตัราการ  กาํไรหรือขาดทนุ  ส่วนของผูถื้อหุน้สุทธิจากภาษี 

 เปลียนแปลง         

 (ร้อยละ)  การแขง็ค่า  การอ่อนคา่  การแขง็ค่า  การอ่อนคา่ 

31 ธนัวาคม 2564          

เงินเหรียญสหรัฐ  1  -  -  (24)  24 

          

31 ธนัวาคม 2563          

เงินเหรียญสหรัฐ  1  (23)  23  (1)  1 

 

(ค.3.2)  ความเสียงดา้นอตัราดอกเบีย  

 

ความเสียงด้านอตัราดอกเบียหมายถึง ความเสียงทีเกิดจากการเปลียนแปลงในอนาคตของอัตรา

ดอกเบียในตลาด ซึงมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทั

บริหารความเสียงของอตัราดอกเบียของสินทรพัยแ์ละหนีสินทางการเงินโดยพิจารณาเงินใหกู้ย้ืมหรือ

เงินกู้ยืมทงัอตัราดอกเบียคงทีและอตัราลอยตวัตามความเหมาะสมของสภาพตลาด อย่างไรก็ตาม 

หนีสินทีมีภาระดอกเบียโดยส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัมีอตัราดอกเบียคงท ีกลุ่มบริษทัพิจารณาเขา้ทาํ

สัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบียเพือช่วยในการบริหารความเสียงทีเกิดจากความผนัผวนของอตัรา

ดอกเบียสาํหรับหนีสินดงักล่าวบางรายการตามความเหมาะสม 

 

สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบีย 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีสัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศและอตัรา

ดอกเบียกับสถาบันการเงินเพือช่วยในการบริหารความเสียงทีเกิดจากความผันผวนของอัตรา

แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบีย ดงันี 

 

1) บริษทัมีสัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบียกบัสถาบนัการเงินบางแห่ง สาํหรับ

เงินกูย้มืระยะยาวคงเหลือจาํนวนเงินรวม 95 ลา้นเหรียญสหรัฐ (2563: 95 ล้านเหรียญสหรัฐ) โดยบริษทั

มีภาระผูกพนัทีตอ้งจ่ายอตัราดอกเบียคงทีเป็นสกุลเงินบาท และคู่สัญญามีภาระผกูพนัทีตอ้งจ่ายอตัรา

ดอกเบียอา้งอิง LIBOR บวกอตัราทีกาํหนดเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ 
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2) บริษทัย่อยแห่งหนึงมีสัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบียกบัสถาบนัการเงิน

แห่งหนึง สาํหรับเงินกูยื้มระยะยาวคงเหลือจาํนวนเงินรวม 60 ลา้นเหรียญสหรัฐ (2563: 80 ล้านเหรียญ

สหรัฐ) โดยบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัทีตอ้งจ่ายอตัราดอกเบียคงทีเป็นสกุลเงินบาท และคูส่ญัญามีภาระ

ผกูพนัทีตอ้งจ่ายอตัราดอกเบียอา้งอิง LIBOR บวกอตัราทีกาํหนดเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ 

 

3) บริษทัย่อยแห่งหนึงมีสัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบียกบัสถาบนัการเงิน

แห่งหนึง สําหรับเงินกู ้ยืมระยะยาวคงเหลือจาํนวนเงินรวม 67 ลา้นเหรียญสหรัฐ (2563: 17 ล้านเหรียญ

สหรัฐ) โดยบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัทีตอ้งจ่ายอตัราดอกเบียคงทีเป็นสกุลเงินเวียดนามดอง และคู่สัญญามี

ภาระผกูพนัทีตอ้งจ่ายอตัราดอกเบียอา้งอิง LIBOR บวกอตัราทีกาํหนดเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ 

 

สัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบยี 

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีสัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบียกบัสถาบนัการเงินเพือช่วยใน

การบริหารความเสียงทีเกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย ดงันี 

 

บริษทัย่อยแห่งหนึงมีสัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบียกบัสถาบนัการเงินแห่งหนึง สําหรับเงินกู้ยืม

ระยะยาวคงเหลือจาํนวนเงินรวม 1,372 ลา้นเหรียญสหรัฐ (2563: 1,213 ล้านเหรียญสหรัฐ) โดยบริษทั

ยอ่ยมีภาระผูกพนัทีตอ้งจ่ายอตัราดอกเบียคงทีเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ และคู่สัญญามีภาระผกูพนัที

ตอ้งจ่ายอตัราดอกเบียอา้งอิง LIBOR บวกอตัราทีกาํหนดเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ 

 

(ค.4)   การป้องกนัความเสียงในกระแสเงนิสด 

 

กลุ่มบริษทัมีการนาํการบญัชีป้องกนัความเสียงมาถือปฏิบตัิสาํหรับสัญญาอนุพนัธ์บางสัญญา ซึงเขา้เงือนไข

การเป็นเครืองมือป้องกนัความเสียงกระแสเงินสดและกาํหนดอตัราส่วนการป้องกนัความเสียงโดยพิจารณา

จากความสัมพนัธ์ของรายการอา้งอิงหรือตวัแปรความเสียงระหว่างรายการทีมีการป้องกันความเสียงกับ

เครืองมือป้องกนัความเสียง  
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กลุ่มบริษทัพิจารณาความมีประสิทธิผลของการป้องกันความเสียง ณ วนัเริมตน้ของความสัมพนัธ์ป้องกัน

ความเสียงและตลอดระยะเวลาทีเหลืออยู่ เพือพิจารณาถึงความคงอยู่ในความสัมพนัธ์เชิงเศรษฐกิจของ

รายการทีมีการป้องกนัความเสียงและเครืองมือป้องกนัความเสียง ความไม่มีประสิทธิผลส่วนใหญ่อาจเกิด

จากผลกระทบจากความเสียงดา้นเครดิตของคู่สัญญาและของกลุ่มบริษทัทีมีต่อมูลค่ายติุธรรมของสัญญา

แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศและ/หรือสัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบียซึงไม่สะทอ้นในการเปลียนแปลง

มูลค่ายตุิธรรมของกระแสเงินสดทีมีการป้องกนัความเสียงซึงเกิดจากการเปลียนแปลงในอตัราแลกเปลียน

และ/หรืออตัราดอกเบีย ตลอดจนความแตกต่างของช่วงระยะเวลาของธุรกรรมทีป้องกนัความเสียงและ/หรือ

ความแตกต่างของวนัทีกาํหนดราคาใหม่ระหวา่งสัญญาแลกเปลียนและกูย้มื 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม กลุ่มบริษทัและบริษทัมีสํารองการป้องกันความเสียงในกระแสเงินสดทีแสดงอยู่ใน

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ ดงัต่อไปนี 

 

      (หน่วย: ล้านบาท) 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    สาํรอง    สาํรอง 
    การป้องกนั   การป้องกนั 
  มูลคา่รวม  ความเสียงใน  มูลคา่รวม ความเสียงใน 

รายการ  ตามบญัชี  กระแสเงินสด  ตามบญัชี กระแสเงินสด 

        
2564        
สินทรพัยท์างการเงิน  13,356  (16)  1,533 (3) 
หนีสินทางการเงิน  32,693  (211)  3,205 (51) 

รวม    (227)   (54) 

        
2563        
สินทรพัยท์างการเงิน  4,623  34  934 4 
หนีสินทางการเงิน  44,457  (1,470)  3,464 (96) 

รวม    (1,436)   (92) 
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31 การบริหารจัดการทุน 

 

วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการส่วนทุนของกลุ่มบริษทัคือ เพือดาํรงไวซึ้งความสามารถในการดาํเนินงานอย่าง  

ต่อเนือง เพือสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นของกลุ่มบริษทัและเป็นประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอืน  ผูบ้ริหารไดม้ีการ

กาํหนดกลยุทธ์ต่างๆ เพือสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัให้มีประสิทธิภาพมากขึน และมีผลประกอบการ 

และฐานะการเงินทีดีและแข็งแกร่งยิงขึน รวมทงัการกาํหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลและการบริหารเงินทุนเพือ  

การดาํรงไวซึ้งโครงสรา้งของทุนและตน้ทุนทางการเงินของทุนทีเหมาะสม 

 

32 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการทไีม่เกยีวข้องกัน 

 

 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั ณ วนัที 31 ธนัวาคม ดงันี 

 

32.1 ภาระผูกพนัตามสัญญาทีเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 

 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

        สัญญาทียงัไม่ได้รับรู้        

ทีดิน อาคารและสิงปลูกสร้าง 3,541  3,112  -  - 

เครืองจกัร อุปกรณ์และอืนๆ 5,293  2,485  170  275 

รวม 8,834  5,597  170  275 

 

32.2 ภาระผูกพนัอืนๆ 

 

บริษทัมีสัญญาวา่ดว้ยความร่วมมือทางวชิาการกบัมหาวิทยาลยัแม่โจ ้(“มหาวิทยาลยั”) โดยทางมหาวิทยาลยั

อนุญาตให้บริษทัใช้ทีดินและสิงปลูกสร้างในการสร้างบ่อเลียงกุ ้ง  และใช้เป็นศูนยวิ์จยัและฝึกอบรมแก่ 

อาจารยแ์ละนกัวิชาการ ซึงจะสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2565 ภายใตเ้งือนไขของสัญญาดงักล่าว บริษทัมีภาระ

ผูกพนัทีจะต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับมหาวิทยาลัยเป็นจาํนวนเงิน 2.2 ล้านบาทต่อปี และจะต้องโอน

กรรมสิทธิในสินทรัพยท์งัหมดของโครงการให้กบัมหาวิทยาลยัเมืออายขุองสัญญาสินสุดลง ทงันีราคาตาม

บญัชีของสินทรัพยข์องบริษทัภายใตส้ัญญาดงักล่าว ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 มีจาํนวนเงินรวม 15 ลา้นบาท 

(2563: 18 ล้านบาท) 
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32.3 เลตเตอร์ออฟเครดติ 
 

บริษทัย่อยบางแห่งมีภาระผูกพนัภายใตเ้ลตเตอร์ออฟเครดิตทีออกแลว้เป็นจาํนวนเงินรวม 2,658 ลา้นบาท 

(2563: 2,051 ล้านบาท) 

 

32.4 หนงัสือคาํประกนั 

 

(ก) บริษทัและบริษทัยอ่ยบางแห่งมีภาระผกูพนัจากการทีสถาบนัการเงินบางแห่งออกหนงัสือคาํประกนับริษทั

และบริษัทย่อยดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการและอืนๆ เป็นจาํนวนเงินรวม 11 ล้านบาท และ 1,518  

ลา้นบาท ตามลาํดบั (2563: 16 ล้านบาท  และ 2,490 ล้านบาท ตามลาํดับ) หนงัสือคาํประกนัเหล่านีส่วน

ใหญ่เป็นการคาํประกนัคา่ภาษี ค่าอากรต่างๆ และการขายสินคา้ 

 

(ข) บริษทัย่อยในต่างประเทศบางแห่งมีภาระผูกพันจากการออกหนังสือคาํประกันให้กับสถาบันการเงิน 

ในต่างประเทศทีให้สินเชือแก่ลูกคา้ในกลุ่มธุรกิจอาหารสัตวข์องบริษทัย่อยเหล่านนัจาํนวน 253 ลา้นบาท 

(2563: 305 ล้านบาท) 

 

32.5 ผู้ให้การสนับสนุน 

 

บริษัทเป็นผู ้ให้การสนับสนุน (Sponsor Undertaking) หุ้นกู ้อนุพนัธ์ทีออกโดยบริษัทย่อย ตามทีเปิดเผยใน 

หมายเหตุขอ้ 18  

 

33 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 

33.1 เมือวนัที 15 ธนัวาคม 2564 ทีการประชุมผูถื้อหุ้นพิเศษของ C.P. Pokphand Co., Ltd. (“CPP”) ซึงเป็นบริษทั

ยอ่ยทีบริษทัถือหุ้นทางตรงและทางออ้มในสัดส่วนร้อยละ 52.25 มีมติอนุมติัให้นาํหุ้นสามญัของ CPP ออก

จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฮ่์องกง โดยหุน้สามญัของ CPP ไดถู้กเพิกถอนออกจาก

การเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฮ่์องกงเมือวนัที 18 มกราคม 2565  
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เมือวนัที 25 มกราคม 2565 CPF Investment Co., Ltd. (“CPFI”) ซึงเป็นบริษทัยอ่ยทีบริษทัถือหุ้นทางตรงใน

สัดส่วนร้อยละ 100.00 ไดช้าํระราคาหุ้นสามญัของ CPP ทีถูกยกเลิกจาํนวน 6,079,356,827 หุ้น เป็นสัดส่วน

ร้อยละ 25.26 จาํนวนเงิน 6,991 ลา้นดอลลาร์ฮ่องกง หรือเทียบเท่าประมาณ 29,808 ลา้นบาท โดยจ่ายจาก

กระแสเงินสดภายในและกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน ทาํให้กลุ่มบริษทัมีสัดส่วนความเป็นเจ้าของใน CPP 

เพมิขึนจากร้อยละ 52.25 เป็นรอ้ยละ 76.24 

 

33.2 เมือวนัที 9 ธนัวาคม 2564 บริษทัไดย้นืแบบแสดงรายงานขอ้มูลเสนอขายหุ้นกูด้อ้ยสิทธิทีมีลกัษณะคลา้ยทุน 

ชําระคืนเงินตน้เพียงครังเดียวเมือเลิกบริษทั หรือเมือบริษทัใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ (“หุ้นกู ้”) ต่อสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ภายใตเ้งือนไขของหุ้นกู ้บริษทัมีสิทธิเลือนการชาํระ

ดอกเบียพร้อมกับสะสมดอกเบียจ่ายไปชาํระในวนัใดๆ ก็ไดใ้ห้แก่ผูถื้อหุ้นกู ้โดยไม่จาํกัดระยะเวลาและ

จาํนวนครังตามดุลยพินิจของบริษทัแต่เพียงผูเ้ดียว โดยเสนอขายให้แก่ผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือ ผูล้งทุน

ทวัไป ในราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จาํนวนไม่เกิน 15,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 15,000 

ลา้นบาท และมีหุ้นกูส้ํารองเพือเสนอขายเพิมเติมไม่เกิน 3,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 3,000 ลา้น

บาท รวมจาํนวนหุ้นกูท้ีเสนอขายทงัสินไม่เกิน 18,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทงัสินไม่เกิน 18,000 ลา้น

บาท อตัราดอกเบียของหุ้นกู้ดงักล่าวในปีที 1 - 5 เท่ากับร้อยละ 4.50 ต่อปี ภายหลงัจากปีที 5 จะมีการปรับ

อตัราดอกเบียทุกๆ 5 ปี โดยอา้งอิงจาก (1) อตัราผลตอบแทนพนัธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (2) Initial Credit 

Spread และ (3) อตัราร้อยละตามทีกาํหนดไวใ้นหนงัสือชีชวน 

 

หุน้กูด้งักล่าวไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเชือถือในระดบั “A-” แนวโนม้ “คงท”ี โดยบริษทั ทริสเรทติง จาํกดั 

เมือวนัท ี7 ธนัวาคม 2564 ทงันี บริษทัจะทาํการเสนอขายหุน้กูใ้นช่วงกุมภาพนัธ์และมีนาคม 2565 

 

34 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทียังไม่ได้ใช้ 

 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้รับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมใน

หรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2565 โดยกลุ่มบริษทัไม่ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาใช้ในการจดัทาํ

งบการเงินรวม เนืองจากยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบเบืองตน้ทีอาจเกิดขึนต่องบการเงิน

จากการถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีปรับปรุงใหม่ดงักล่าว ซึงคาดว่าไม่มีผลกระทบทีมี

สาระสาํคญัต่องบการเงินในปีทีถือปฏิบติั 
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35 การเปิดเผยข้อมูลเพมิเตมิ 

 

ในไตรมาสที 4 ปี 2563 CTI ได้เปลียนสถานะจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วมของกลุ่มบริษัทตามทีเปิดเผยใน 

งบการเงินประจาํปี 2563 

 

ทงันี รายการดงักล่าวมีผลกระทบต่อการเปลียนแปลงของงบกาํไรขาดทุนรวมของกลุ่มบริษทัอยา่งมีสาระสาํคญั

กลุ่มบริษทัจึงเปิดเผยการเปรียบเทียบข้อมูลทางการเงินทีไม่รวม CTI สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม เพิมเติม

ดงัต่อไปนี 

 

  (หน่วย: ล้านบาท) 

  งบการเงนิรวม 

  สาํหรับปีสินสุด 

  วนัที 31 ธนัวาคม 

  2564  2563 

    (ไม่ไดต้รวจสอบ) 

     
รายไดจ้ากการขาย  512,704  465,597 

รายไดอ้ืน  16,534  16,821 

รวมรายได้  529,238  482,418 

ตน้ทุนขาย  446,815  376,870 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่ายและค่าใชจ้่ายบริหาร  50,880  45,472 

ตน้ทุนทางการเงิน  16,596  16,093 

ขาดทุนจากการเปลียนแปลงมูลคา่ยติุธรรมของ     

สินทรัพยชี์วภาพ  2,381  270 

คา่ใชจ่้ายอืน  -  4,355 

รวมค่าใช้จ่าย  516,672  443,060 

กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม     

และการร่วมค้าและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้  12,566  39,358 

 

 


