บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย
รายงาน และ งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2564

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) และ
บริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบ
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำ มันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะ
ของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจาก
กลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุใน
ข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ใน
การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า
ในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับ
เรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้า
ได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้
ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้
การรับรู้รายได้
เนื่องจากกลุ่มบริษัทขายสินค้าให้กับลูกค้าจำนวนมากรายในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ เช่น กลุ่มค้าปลีก กลุ่มอุตสาหกรรม
กลุ่มพลังงานทดแทน ประกอบกับรายได้เป็นตัวชี้วัดหลักในแง่ผลการดำเนินงานของธุรกิจ ซึ่งผู้ใช้งบการเงินให้
ความสนใจ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงพิจารณาเรื่องการรับรู้รายได้เป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ โดยให้ความสำคัญกับ
การเกิดขึ้นจริงของรายได้และระยะในเวลาการรับรู้รายได้จากการขาย เพื่อให้มั่นใจว่ารายได้จากการขายสินค้าถูกรับรู้
และบันทึกบัญชีโดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัทโดยการ
•

ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถาม
ผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกสุ่มตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมสำคัญที่
กลุ่มบริษัทออกแบบไว้

•

สุ่มตัวอย่างเอกสารการขาย เพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ของ
กลุ่มบริษัท

•

สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

•

สอบทานใบลดหนี้ที่กลุ่มบริษัทออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

•

วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) ตามรายกลุ่มลูกค้า
รายผลิตภัณฑ์ เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี

สินทรัพย์ชีวภาพ
กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีสินทรัพย์ชีวภาพด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 4.4 และข้อ 10 ซึ่งข้อมูลประมาณการและสมมติฐานต่าง ๆ ที่ใช้ในการประเมินมูลค่า
ยุติธรรม ประกอบด้วยปริมาณที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวได้ และราคาขาย ณ แต่ละจุดเก็บเกี่ยว ข้อมูลดังกล่าวมาจาก
ข้อมูลการสุ่มตรวจนับ และดุลยพินิจเพิ่มเติมของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับเกณฑ์และข้อสมมติต่าง ๆ ซึ่งอาจทำให้เกิด
ความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ชีวภาพ
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ข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจ ประเมินและสอบทานการควบคุมภายในของกิจการที่เกี่ยวกับการประมาณมูลค่า
ยุติธรรมสำหรับสินทรัพย์ชีวภาพ และได้ทำการสุ่มตรวจนับสินทรัพย์ชีวภาพ รวมถึงได้พิจารณาวิธีการจัดทำ
ข้อมูลประมาณการ การกำหนดข้อสมมติฐาน ข้าพเจ้าได้สอบทานมูลค่ายุติธรรม โดยทดสอบความสมเหตุสมผล
ของข้อมูลประมาณการและสมมติฐานต่าง ๆ ที่ใช้ในการคำนวณ โดยการสอบถามฝ่ายบริหาร วิเคราะห์
เปรียบเทียบข้อมูลที่กิจการใช้กับข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต พร้อมทั้งทดสอบการคำนวณ นอกจากนั้นข้าพเจ้าได้
สอบทานข้อมูลที่เปิดเผยเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น)
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้
ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้น
มีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือ
ปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ หากในการปฏิบัติงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุป
ได้ว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญแล้ว ข้าพเจ้าจะต้องรายงานข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้า
ไม่พบว่ามีเรื่องดังกล่าวที่ต้องรายงาน
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถ
จัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด
ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง
การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการ
ที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถ
ดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่น
ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถ
ตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
แต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงิน
เหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง
ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย
• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจาก
การทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตาม
ข้อเท็จจริง หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร
และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการ
ดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้
ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหาก
เห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้า
4

ขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
• ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการ
หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อ
การกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบ
แต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบ
การควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่ง
ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่
ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดใน
การตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้
ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือใน
สถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทำ
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสีย
สาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

อรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4807
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
กรุงเทพฯ: 24 กุมภาพันธ์ 2565
5

บริษทั ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ชีวภาพ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์หมุนเวียน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในการร่วมค้า
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิการใช้
พืชเพื่อการให้ผลิตผล
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินมัดจา
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุ

2564

2563

2564

2563

7
6, 8
6
9
10

109,367,526
541,053,325
616,787,292
61,268,229
2,011,120
22,781
36,926,112
1,367,436,385

93,776,376
326,272,010
521,137,034
44,240,431
135,420
48,221
25,593,692
1,011,203,184

80,218,853
624,007,100
297,800,000
578,365,753
47,259,470
155,420
22,781
33,614,016
1,661,443,393

63,660,541
420,123,596
403,900,000
474,666,869
26,922,056
135,420
48,221
21,168,709
1,410,625,412

3,160,192
128,431,269
2,533,235,174
5,482,075
355,126,846
2,035,312
668,688
3,028,139,556
4,395,575,941

2,878,106
128,431,269
2,606,537,007
6,853,927
373,936,540
2,822,784
684,688
3,122,144,321
4,133,347,505

4,900,000
205,999,993
128,431,269
1,485,845,144
1,959,572
353,247,500
1,832,358
206,688
2,182,422,524
3,843,865,917

4,900,000
205,999,993
128,431,269
1,525,573,096
2,839,591
371,609,144
2,571,851
206,688
2,242,131,632
3,652,757,044

37.1
11

12.1
13
14
15
16
17
18

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษทั ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
หนี้สินตราสารอนุพันธ์หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีสินหมุนเวียน
หนีสินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิ
จากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจาก
ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ไม่หมุนเวียน
รวมหนีสินไม่หมุนเวียน
รวมหนีสิน

หมายเหตุ

2564

2563

19
6, 20

1,124,000,000
293,213,928

1,159,000,000
162,393,016

910,000,000
309,651,025

1,050,000,000
145,180,571

21

284,071,304

247,111,304

154,071,304

113,111,304

16
37.1

1,323,091
31,058,364
2,728,519
5,560,685
1,741,955,891

1,291,515
28,102,754
1,991,531
1,599,890,120

870,932
19,901,407
260,601
2,842,614
1,397,597,883

856,797
26,631,033
1,679,437
1,337,459,142

21

266,323,913

367,065,217

266,323,913

237,065,217

16
22
29.1
37.1

4,374,765
58,891,096
137,550,126
467,139,900
2,209,095,791

5,697,857
58,672,428
132,905,938
5,296,189
569,637,629
2,169,527,749

1,173,425
55,618,501
135,310,079
458,425,918
1,856,023,801

2,044,357
54,964,862
130,984,026
1,226,338
426,284,800
1,763,743,942

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2564

2563

บริษทั ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2564

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 775,424,053 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ้นสามัญ 632,752,650 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
23
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
24
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

2563

2564

2563

775,424,053

775,424,053

775,424,053

775,424,053

632,752,650
412,309,890
12,656,762

632,752,650
412,309,890
12,656,762

632,752,650
412,309,890
12,656,762

632,752,650
412,309,890
12,656,762

48,951,212
434,437,994
645,371,642
2,186,480,150
4,395,575,941
-

40,529,622
220,199,190
645,371,642
1,963,819,756
4,133,347,505
-

48,951,212
237,113,960
644,057,642
1,987,842,116
3,843,865,917
-

40,529,622
146,706,536
644,057,642
1,889,013,102
3,652,757,044
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส้าหรับปีสินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวม
ก้าไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริการ
รายได้อื่น
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนการให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
ก้าไรจากการด้าเนินงาน
ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
กาไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
ก้าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ก้าไรส้าหรับปี
ก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้
ก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส้าหรับปี

หมายเหตุ

2564

2563

6, 25, 32
25, 32
6

5,590,522,947
6,064,210
19,434,636
2,130,255
5,618,152,048

3,888,757,721
10,741,788
2,156,609
3,901,656,118

5,747,555,301
6,064,210
11,410,202
2,130,255
5,767,159,968

3,877,708,628
9,866,466
2,156,609
3,889,731,703

6

4,938,796,901
2,542,918
101,908,884
253,433,999
5,296,682,702
321,469,346
282,086
271,477
(47,983,921)
20,326,157
2,542,229
296,907,374
(4,644,188)
292,263,186

3,372,264,382
97,404,523
219,202,479
3,688,871,384
212,784,734
(1,993,684)
203,999
(59,664,191)
7,176,790
2,261,760
160,769,408
(1,714,415)
159,054,993

5,263,920,377
2,542,918
99,731,103
226,902,954
5,593,097,352
174,062,616
13,610,872
(36,193,339)
20,337,414
940,296
172,757,859
(4,326,053)
168,431,806

3,464,974,854
95,883,251
191,381,248
3,752,239,353
137,492,350
15,395,877
(43,255,996)
4,618,821
898,805
115,149,857
(930,230)
114,219,627

-

2,224,111
(444,822)

-

(2,345,069)
469,014

-

1,779,289
1,779,289

-

(1,876,055)
(1,876,055)

292,263,186

160,834,282

168,431,806

112,343,572

0.462

0.251

0.266

0.181

6

12.2
6, 26
27

29.2

22
29.3

ก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส้าหรับปี
ก้าไรต่อหุ้น
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

31

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส้าหรับปีสินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
เงินปันผลจ่าย
จัดสรรสารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
เงินปันผลจ่าย
จัดสรรสารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

34
23

34
23

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออก
และชาระแล้ว
632,752,650
632,752,650

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ
412,309,890
412,309,890

ส่วนทุนจาก
การจ่ายโดยใช้
หุ้นเป็นเกณฑ์
12,656,762
12,656,762

632,752,650
632,752,650
-

412,309,890
412,309,890
-

12,656,762
12,656,762
-

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
กาไรสะสม
กาไรขาดทุน
จัดสรรแล้ว เบ็ดเสร็จอื่น รวมองค์ประกอบ
สารอง
ส่วนเกินทุนจาก
อื่นของ
ตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร การตีราคาสินทรัพย์ ส่วนของผู้ถือหุ้น
32,345,939
112,474,029
645,371,642
645,371,642
159,054,993
1,779,289
160,834,282
(44,925,438)
8,183,683
(8,183,683)
40,529,622
220,199,190
645,371,642
645,371,642
40,529,622
8,421,590
48,951,212
-

220,199,190
292,263,186
292,263,186
(69,602,792)
(8,421,590)
434,437,994
-

645,371,642
645,371,642

645,371,642
645,371,642
-

รวม
1,847,910,912
159,054,993
1,779,289
160,834,282
(44,925,438)
1,963,819,756
1,963,819,756
292,263,186
292,263,186
(69,602,792)
2,186,480,150
-

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส้าหรับปีสินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
เงินปันผลจ่าย
จัดสรรสารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
เงินปันผลจ่าย
จัดสรรสารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

34
23

34
23

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออก
และชาระแล้ว
632,752,650
632,752,650

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ
412,309,890
412,309,890

ส่วนทุนจาก
การจ่ายโดยใช้
หุ้นเป็นเกณฑ์
12,656,762
12,656,762

632,752,650
632,752,650
-

412,309,890
412,309,890
-

12,656,762
12,656,762
-

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
กาไรสะสม
กาไรขาดทุน
จัดสรรแล้ว เบ็ดเสร็จอื่น รวมองค์ประกอบ
สารอง
ส่วนเกินทุนจาก
อื่นของ
ตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร การตีราคาสินทรัพย์ ส่วนของผู้ถือหุ้น
32,345,939
87,472,085
644,057,642
644,057,642
114,219,627
(1,876,055)
112,343,572
(44,925,438)
8,183,683
(8,183,683)
40,529,622
146,706,536
644,057,642
644,057,642
40,529,622
8,421,590
48,951,212
-

146,706,536
168,431,806
168,431,806
(69,602,792)
(8,421,590)
237,113,960
-

644,057,642
644,057,642

644,057,642
644,057,642
-

รวม
1,821,594,968
114,219,627
(1,876,055)
112,343,572
(44,925,438)
1,889,013,102
1,889,013,102
168,431,806
168,431,806
(69,602,792)
1,987,842,116
-

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
ส้าหรับปีสินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด้าเนินงาน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบยอดกาไรก่อนภาษีเงินได้
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
ตัดจาหน่ายพืชเพื่อการให้ผลิตผล
ตัดจาหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
ขาดทุน (กาไร) จากการจาหน่ายอุปกรณ์
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
ส่วนแบ่งขาดทุน (กาไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
กาไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
กาไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ชีวภาพ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด้าเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2563

2564

2563

296,907,374

160,769,408

172,757,859

115,149,857

174,735,010
608,027
1,423,664
108,696
(719,465)
(2,724,815)
(282,086)
5,194,908
(20,326,157)
(2,542,229)
(2,307,238)
(271,477)
47,983,921

190,110,829
116,434
655,710
81,522
156,717
1,475,652
1,993,684
5,847,766
(7,176,790)
(2,261,760)
(270,475)
(203,999)
59,664,191

124,501,470
608,027
1,423,664
108,696
(1,941,012)
(2,724,815)
4,658,979
(20,337,414)
(940,296)
(2,307,238)
(13,610,872)
36,193,339

137,874,879
116,434
655,710
81,522
53,604
1,475,652
4,719,036
(4,618,821)
(898,805)
(270,475)
(15,395,877)
43,255,996

497,788,133

410,958,889

298,390,387

282,198,712

(212,101,803)
(96,258,285)
3,298,359
(1,875,700)
(5,465,048)

(31,546,689)
(211,959,433)
4,537,454
21,212,192
5,263,792

(208,636,204)
(104,306,911)
(20,000)
(6,998,182)

(91,939,531)
(193,370,071)
21,212,192
3,251,482

141,334,739
2,955,610
3,569,154
(4,976,240)
328,268,919
(3,501,566)
324,767,353

38,248,204
15,880,992
(245,721)
(3,968,994)
248,380,686
(1,131,882)
247,248,804

165,463,824
(6,729,626)
1,163,177
(4,005,340)
134,321,125
(3,097,318)
131,223,807

44,510,713
15,743,736
(130,391)
(3,968,994)
77,507,848
(1,020,272)
76,487,576

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส้าหรับปีสินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดรับจากบริษัทย่อยเลิกกิจการ
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์
พืชเพื่อการให้ผลิตผลเพิ่มขึ้น
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
เงินปันผลจ่าย
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึนสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
ผลขาดทุน (กาไร) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชาระลดลง
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดินไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2563

2564

2563

271,477
(91,297,370)
3,651,555
(2,948,800)
(341,450)
(90,664,588)

203,999
(4,410,000)
(55,662,630)
(4,423,519)
9,666,121
(1,822,419)
(448,125)
(56,896,573)

21,043,083
106,100,000
(65,691,138)
4,137,132
(3,053,950)
(341,450)
62,193,677

500,644
(5,400,000)
(4,410,000)
(4,999,993)
13,799,938
(43,981,302)
(4,423,519)
1,670,402
(1,822,419)
(448,125)
(49,514,374)

(35,000,000)
(1,560,000)
200,000,000
(263,890,000)
(69,602,792)
(48,458,823)
(218,511,615)
15,591,150
93,776,376
109,367,526
-

(40,000,000)
(1,660,000)
249,375,000
(270,600,000)
(44,925,438)
(59,928,840)
(167,739,278)
22,612,953
71,163,423
93,776,376
-

(140,000,000)
(972,000)
200,000,000
(129,890,000)
(69,602,792)
(36,394,380)
(176,859,172)
16,558,312
63,660,541
80,218,853
-

(40,000,000)
(1,072,000)
249,375,000
(136,600,000)
(44,925,438)
(43,135,102)
(16,357,540)
10,615,662
53,044,879
63,660,541
-

(9,767,708)
-

(2,224,111)
(2,690,842)
124,007,750

(674,392)
-

2,345,069
(1,333,674)
124,007,750

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
1.

ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ
บริษั ท ชุ ม พรอุ ต สาหกรรมน้ ำมั น ปาล์ ม จำกั ด (มหาชน) (“บริษั ท ฯ”) เป็ น บริษั ท มหาชนซึ่ งจัด ตั้ งและ
มีภูมิลำเนาในประเทศไทย โดยมีบริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย
เป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น ใหญ่ ธุ ร กิ จ หลั ก ของบริษั ท ฯคื อ การผลิ ต และจำหน่ ายผลิ ต ภั ณ ฑ์ น้ ำมั น ปาล์ ม ที่ อ ยู่ ต ามที่
จดทะเบียนของบริษัทฯซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่อยู่ที่ 296 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ
จัง หวั ด ชุ ม พร สาขาตั้ ง อยู่ ที่ 1168/91 อาคารลุ ม พิ นี ท าวเวอร์ ชั้ น 30 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่ งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์ ก ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ที่ ปัจจุบั น ยัง มีผลกระทบต่อธุ รกิ จและ
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าวอาจนำมาซึ่งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
ของการดำเนิ น ธุรกิ จ ฝ่ายบริหารของกลุ่ มบริษั ท ได้ติดตามความคืบ หน้าของสถานการณ์ ดังกล่าวและ
ประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง นี้ ฝ่ า ยบริ ห ารได้ ใ ช้ ป ระมาณการและดุ ล ยพิ นิ จ ในประเด็ น ต่ าง ๆ เมื่ อ สถานการณ์
มีการเปลี่ยนแปลง
2.

เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

2.1 งบการเงิน นี้ จัด ทำขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ ก ำหนดในพระราชบั ญ ญั ติ วิช าชี พ บั ญ ชี
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกตามความ
ในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงิ น ฉบั บ ภาษาไทยเป็ น งบการเงิน ฉบั บ ที่ บ ริษั ท ฯใช้ เป็ น ทางการตามกฎหมาย งบการเงิน ฉบั บ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
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2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม
ก) งบการเงิน รวมนี้ ได้จัดทำขึ้ น โดยรวมงบการเงิน ของบริษั ท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ ำมัน ปาล์ม จำกั ด
(มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) (รวมเรียกว่า
“กลุ่มบริษัท”) ดังต่อไปนี้
ชื่อบริษัท
บริษทั ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด
บริษทั ซีพีพี จำกัด
บริษทั ซีพีไอ เพาเวอร์ จำกัด

ลักษณะธุรกิจ
ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุป์ าล์ม
และกล้าปาล์ม
ผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์ม และผลิต
และจำหน่ายไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ
ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ
ไทย

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น
2564
2563
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
100
100

ไทย

100

100

ไทย

100

100

ข) บริษั ท ฯจะถื อ ว่ า มี ก ารควบคุ ม กิ จ การที่ เข้ าไปลงทุ น หรือ บริ ษั ท ย่ อ ยได้ หากบริษั ท ฯมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ
หรือ มี ส่ วนได้เสี ย ในผลตอบแทนของกิ จการที่ เข้ าไปลงทุ น และสามารถใช้ อำนาจในการสั่ งการ
กิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
ค) บริษั ท ฯนำงบการเงินของบริษั ทย่ อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษั ทฯมีอำนาจ
ในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
จ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัท รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวม
นีแ้ ล้ว
2.3 บริษัทฯจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย และการร่วมค้าตามวิธีราคาทุน
3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
ในระหว่างปี กลุ่ม บริษั ท ได้น ำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบั บปรับปรุงจำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่ มีรอบระยะเวลาบัญชี
ที่ เริ่ม ในหรือหลั ง วัน ที่ 1 มกราคม 2564 มาถื อปฏิ บั ติ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดั งกล่ าวได้ รับ
การปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชี
กับผู้ใช้มาตรฐาน
การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญ ต่อ
งบการเงินของกลุ่มบริษัท
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3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2565
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับ
ใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการให้ข้อผ่อนปรนในทางปฏิบัติหรือข้อยกเว้นชั่วคราวกับ
ผู้ใช้มาตรฐาน
ฝ่า ยบริห ารของกลุ่ ม บริษั ท เชื่ อ ว่า การปรับ ปรุงมาตรฐานนี้ จะไม่ มี ผ ลกระทบอย่ างเป็ น สาระสำคั ญ ต่ อ
งบการเงินของกลุ่มบริษัท
4.

นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
ขายสินค้า
รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทได้โอนอำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมี
การส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสำหรับสินค้าที่ไ ด้ส่งมอบ
หลั ง จากหั ก ประมาณการสิ น ค้ า รั บ คื น และส่ ว นลด และค่ าธรรมเนี ย มปฏิ บั ติ ข องธุ ร กิ จ โดยไม่ ร วม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายได้จากการให้บริการ
รายได้จากการให้บริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาที่ให้บริการโดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง โดยจะนำมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์
ทางการเงิน มาคู ณ กั บ อั ต ราดอกเบี้ ย ที่ แท้ จริง ยกเว้น สิ น ทรัพ ย์ ท างการเงิน ที่ เกิ ด การด้ อยค่าด้ านเครดิ ต
ในภายหลัง ที่จะนำมูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์ทางการเงิน (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึน้ ) มาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ต้นทุนทางการเงิน
ค่ าใช้ จ่ายดอกเบี้ ย จากหนี้สิ น ทางการเงินที่ วัดมูล ค่าด้วยราคาทุ น ตัดจำหน่ ายคำนวณโดยใช้วิธีดอกเบี้ ย
ที่แท้จริงและรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
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รายได้อื่น
รายได้อื่ น รับ รู้เมื่ อกลุ่ ม บริษั ท ปฏิ บั ติ ภาระตามสั ญ ญาเสร็จสิ้ น และมี ค วามเป็ น ไปได้ค่ อนข้างแน่ น อน
ในการรับเงิน
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงิ น สดและรายการเที ย บเท่ า เงิ น สด หมายถึ ง เงิน สดและเงิน ฝากธนาคาร และเงิน ลงทุ น ระยะสั้ น ที่ มี
สภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัด
ในการเบิกใช้
4.3 สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใด
จะต่ำกว่า ราคาทุนดังกล่าววัดมูลค่าตามวิธีต้นทุนมาตรฐานซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนจริง และประกอบด้วย
ต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าโสหุ้ยในการผลิต
วัตถุดิบ อะไหล่และวั สดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ หนักหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่าและจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้
4.4 สินทรัพย์ชีวภาพ
กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ชีวภาพเป็นผลปาล์มสดที่อยู่บนต้นปาล์ม เมล็ดปาล์ม และต้นกล้าปาล์ม ซึ่งจะถูกวัด
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ส่วนผลิตผลทางการเกษตรเป็นผลปาล์มสดที่เก็บเกี่ยวแล้ว
มูลค่ายุติธรรมของผลปาล์มสดที่ อยู่บ นต้น คำนวณโดยใช้วิธีอ้างอิงจากราคาผลปาล์มสดที่ หน้าโรงงาน
หักประมาณการค่าใช้จ่าย ณ จุดเก็บเกี่ยว ผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์ชีวภาพบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน
มู ล ค่ ายุ ติ ธ รรมของเมล็ ด ปาล์ ม และต้ น กล้ าปาล์ ม คำนวณโดยใช้ วิธี อ้ างอิงจากราคาขายในท้ อ งตลาด
หักประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย ผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ชีวภาพบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน
ในกรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถวั ด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมได้ อ ย่ า งน่ า เชื่ อ ถื อ สิ น ทรั พ ย์ ชี ว ภาพต้ อ งวั ด ด้ ว ยราคาทุ น
หักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม และในทันทีที่มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพนั้น
สามารถวัดได้อย่างน่าเชื่อถือ กลุ่มบริษัทจะวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย
ผลิตผลทางการเกษตรจะแสดงเป็นส่วนหนึ่งของสินค้าคงเหลือ
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4.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อย และการร่วมค้า
ก) เงินลงทุนในการร่วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
ข) เงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ย่ อ ย และการร่ ว มค้ า ที่ แ สดงอยู่ ใ นงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การแสดงมู ล ค่ า ตาม
วิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
4.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
กลุ่มบริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทำรายการ
หลังจากนั้น กลุ่มบริษัทจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่เป็นที่ดินรอการขาย
4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาที่ตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และ
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
กลุ่มบริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของที่ดินในราคาทุน ณ วันที่ได้สินทรัพย์มา หลังจากนั้น กลุ่มบริษัทจัดให้มี
การประเมิ น ราคาที่ ดิ น โดยผู้ ป ระเมิ น ราคาอิ ส ระและบั น ทึ ก สิ น ทรั พ ย์ ดั ง กล่ า วในราคาที่ ตี ใ หม่ ทั้ ง นี้
กลุ่มบริษัทจัดให้มีการประเมินราคาสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นครั้งคราวเพื่อมิให้ราคาตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ
กลุ่มบริษัทบันทึกส่วนต่างซึ่งเกิดจากการตีราคาสินทรัพย์ดังต่อไปนี้
- กลุ่มบริษัทบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม่ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
และรั บ รู้ จ ำนวนสะสมในบั ญ ชี “ส่ วนเกิ น ทุ น จากการตี ราคาสิ น ทรัพ ย์ ” ในองค์ ป ระกอบอื่ น ของ
ส่วนของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์นั้นเคยมีการตีราคาลดลงและกลุ่มบริษัทได้รับรู้ราคาที่
ลดลงในส่วนของกำไรหรือขาดทุนแล้ว ส่วนที่เพิ่มจากการตีราคาใหม่นี้จะถูกรับรู้เป็นรายได้ไม่เกิน
จำนวนที่เคยลดลงซึ่งรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายปีก่อนแล้ว
- กลุ่มบริษัทบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน
อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์นั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยังมียอดคงค้างของบัญชี “ส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาสินทรัพย์” อยู่ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูก
รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในจำนวนที่ไม่เกินยอดคงเหลือของบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพย์”
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ค่ า เสื่ อ มราคาของอาคารและอุ ป กรณ์ ค ำนวณจากราคาทุ น โดยวิ ธี เส้ น ตรงตาม อายุ ก ารให้ ป ระโยชน์
โดยประมาณ ดังนี้
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
อาคาร
ส่วนปรับปรุงอาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องมือและเครื่องใช้โรงงาน
ยานพาหนะ
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน

-

10 - 40
10 - 40
10 - 40
3 - 40
3 - 30
5 - 10
5 - 20

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง
กลุ่มบริษัทตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับ
ประโยชน์ เชิ ง เศรษฐกิ จในอนาคตจากการใช้ห รือการจำหน่ ายสิ น ทรัพ ย์ รายการผลกำไรหรือ ขาดทุ น
จากการจำหน่ายสินทรัพ ย์ จะรับ รู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน เมื่อกลุ่มบริษั ท ตัดรายการสินทรัพ ย์นั้น
ออกจากบัญชี
4.8 สัญญาเช่า
ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
โดยสัญญาจะเป็ นสั ญญาเช่ าหรือประกอบด้ วยสั ญญาเช่า ก็ ต่อเมื่อสั ญญานั้นมี การให้ สิ ทธิในการควบคุ ม
การใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน
กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า
กลุ่ ม บริษั ท ใช้ วิ ธี ก ารบั ญ ชี เดี ย วสำหรับ การรับ รู้รายการและการวัด มู ล ค่ าสั ญ ญาเช่ าทุ ก สั ญ ญา เว้ น แต่
สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์
อ้างอิงพร้อมใช้งาน) กลุ่มบริษัทบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและ
หนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)
และปรั บ ปรุ ง ด้ ว ยการวั ด มู ล ค่ า ของหนี้ สิ น ตามสั ญ ญาเช่ า ใหม่ ราคาทุ น ของสิ น ทรั พ ย์ สิ ท ธิ ก ารใช้
ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น
จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และหักด้วย
สิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ
6

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร

16
3 - 16

ปี
ปี

หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงได้โอนให้กับกลุ่มบริษัทเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของ
สินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซื้อ ค่าเสื่อมราคาจะคำนวณจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ
ของสินทรัพย์
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า ตลอดอายุสัญญาเช่า
จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปรที่
ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา จำนวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิ
ของสิทธิเลือกซื้อซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มบริษัทจะใช้สิทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพื่อ
การยกเลิก สัญ ญาเช่ า หากข้ อกำหนดของสัญ ญาเช่าแสดงให้เห็น ว่ากลุ่มบริษั ทจะใช้สิ ทธิในการยกเลิก
สัญญาเช่า กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์หรือ
เงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายชำระนั้นได้เกิดขึ้น
กลุ่ ม บริ ษั ท คิ ด ลดมู ล ค่ า ปั จ จุ บั น ของจำนวนเงิ น ที่ ต้ อ งจ่ า ยตามสั ญ ญาเช่ า ด้ ว ยอั ต ราดอกเบี้ ย ตามนั ย
ของสั ญ ญาเช่ า หรื อ อั ต ราดอกเบี้ ย การกู้ ยื ม ส่ ว นเพิ่ ม ของกลุ่ ม บริ ษั ท หลั งจากวั น ที่ สั ญ ญาเช่ าเริ่ ม มี ผ ล
มูลค่าตามบั ญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงจาก
การจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้ สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า หรือการเปลี่ยนแปลงใน
การประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิง
สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ
สัญ ญาเช่ าที่ มี อายุ สั ญ ญาเช่ า 12 เดื อนหรือ น้ อยกว่านั บตั้ งแต่วัน ที่ สั ญ ญาเช่าเริ่ม มี ผล หรือ สัญ ญาเช่ าซึ่ ง
สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
4.9 พืชเพื่อการให้ผลิตผล และค่าตัดจำหน่าย
พื ช เพื่ อ การให้ ผ ลิ ต ผลคื อ ต้ น ปาล์ ม และต้ น มะพร้ าว ประกอบด้ ว ยค่ า พั น ธุ์ ค่ า ล้ ม ต้ น เพื่ อ ปรั บ พื้ น ที่
และค่ า ใช้ จ่ า ยในการปลู ก ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น ก่ อ นที่ จ ะให้ ผ ลผลิ ต พื ช เพื่ อ การให้ ผ ลิ ต ผลแสดงตามราคาทุ น
หักค่าตัดจำหน่ายสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)
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ค่าตัดจำหน่ายของพืชเพื่อการให้ผลิตผลคำนวณจากราคาทุนตามอายุการให้ประโยชน์ดังนี้
ต้นปาล์ม
ต้นมะพร้าว

- ตัดจำหน่ายโดยประมาณ 20 ปี อย่างเป็นระบบตามช่วงอายุของต้นปาล์ม
- ตัดจำหน่ายโดยประมาณ 20 ปี โดยใช้วิธีเส้นตรง

ค่าตัดจำหน่ายรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน
ไม่มีการตัดจำหน่ายสำหรับพืชเพื่อการให้ผลิตผลที่ยังไม่พร้อมเก็บเกี่ยว
4.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และค่าตัดจำหน่าย
กลุ่มบริษัทบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพ ย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของ
สินทรัพย์นั้น
กลุ่มบริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัด โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่า
สินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษัท จะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้ นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือ
ขาดทุน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดมีดังนี้
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

-

5 ปีและ 10 ปี

4.11 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูก
บริษัทฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
นอกจากนี้ บุ ค คลหรือกิ จการที่ เกี่ ย วข้ องกั น ยั งหมายรวมถึงบริษั ท ร่วม และบุ คคลหรือ กิ จการที่ มี สิ ทธิ
ออกเสี ยงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพ ลอย่างเป็นสาระสำคัญ ต่อบริษั ท ฯ ผู้บริห ารสำคัญ
กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ
4.12 เงินตราต่างประเทศ
กลุ่ม บริษั ท แสดงงบการเงิ นรวมและงบการเงิน เฉพาะกิ จการเป็ น สกุ ล เงิน บาท ซึ่ งเป็ น สกุ ล เงินที่ ใช้ใ น
การดำเนินงานของกลุ่ม บริษัท รายการต่าง ๆ ของแต่ล ะกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูล ค่าด้วย
สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละกิจการนั้น
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์
และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงิน ตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน
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4.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
ทุก วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษั ท จะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิการใช้ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน พืชเพื่อการให้ผลิตผล และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของ
กลุ่มบริษัท หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่า
ที่ ค าดว่าจะได้รับ คื นของสิ น ทรัพ ย์ มี มู ล ค่าต่ำกว่ามู ล ค่าตามบั ญ ชี ของสิ น ทรัพ ย์ นั้ น ทั้งนี้ มูล ค่าที่ คาดว่า
จะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่
ราคาใดจะสู ง กว่ า ในการประเมิ น มู ล ค่ าจากการใช้ สิ น ทรัพ ย์ กลุ่ ม บริ ษั ท ประมาณการกระแสเงิน สด
ในอนาคตที่ กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพ ย์และคำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลด
ก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยง
ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย
กลุ่มบริษัทใช้แบบจำลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสิ นทรัพ ย์ ซึ่งสะท้อนถึงจำนวนเงิน
ที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจำหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำหน่าย โดยการจำหน่ายนั้นผู้ซื้อ
กั บ ผู้ ข ายมี ค วามรอบรู้ แ ละเต็ ม ใจในการแลกเปลี่ ย นและสามารถต่ อ รองราคากั น ได้ อ ย่ างเป็ น อิ ส ระ
ในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน ยกเว้นในกรณีที่ที่ดิน
ซึ่งใช้วิธีการตีราคาใหม่และได้บันทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น ขาดทุนจาก
การด้อยค่าจะรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกินไปกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่เคยบันทึกไว้
4.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
กลุ่มบริษัทรับรูเ้ งินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสม
และเงิน ที่ ก ลุ่ม บริษั ท จ่ายสมทบให้ เป็ น รายเดือน สิ น ทรัพ ย์ข องกองทุ น สำรองเลี้ย งชีพ ได้แยกออกจาก
สินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท เงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิด
รายการ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
กลุ่มบริษัท มีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และ
ตามที่ตกลงกับพนักงาน ซึ่งกลุ่มบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
สำหรับพนักงาน
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กลุ่มบริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ
หน่ ว ยที่ ป ระมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้ เชี่ ย วชาญอิ ส ระได้ ท ำการประเมิ น ภาระ
ผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลกำไรหรือขาดทุ นจากการประมาณตามหลัก คณิ ตศาสตร์ประกั น ภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
4.15 ประมาณการหนี้สิน
กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้
เกิ ดขึ้ นแล้ว และมี ค วามเป็ น ไปได้ค่ อนข้างแน่ น อนว่า กลุ่ มบริษั ท จะเสีย ทรัพ ยากรเชิงเศรษฐกิ จไปเพื่ อ
ปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และกลุ่มบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
4.16 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชำระด้วยตราสารทุน
บริษัทฯรับรู้โครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์เมื่อได้รับบริการจากพนักงานตามมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซื้อ
หุ้น ณ วันให้สิทธิ โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขของระยะเวลาการให้บริการของพนักงานที่กำหนด
ไว้ในโครงการพร้อมกับรับรู้ “ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์” ในส่วนของผู้ถือหุ้น
4.17 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
กลุ่มบริษัทบั นทึกภาษีเงินได้ปัจจุบั นตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดย
คำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์
และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพ ย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้
อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยัง
ไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะ
ใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น
กลุ่ม บริษัท จะทบทวนมูลค่ าตามบัญ ชีของสินทรัพ ย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญ ชีทุก วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้า งแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะ
ไม่ มี ก ำไรทางภาษี เพี ย งพอต่ อ การนำสิ น ทรัพ ย์ ภ าษี เงิน ได้ รอการตั ด บั ญ ชี ทั้ งหมดหรือ บางส่ ว นมาใช้
ประโยชน์
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กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ
รายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น
4.18 เครื่องมือทางการเงิน
กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทำ
รายการเฉพาะในกรณีที่เป็นสินทรัพย์ทางการเงิน ที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
อย่างไรก็ตาม สำหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ กลุ่มบริษัทจะรับรู้
สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่ม บริษัท จัดประเภทสินทรัพ ย์ท างการเงิน ณ วัน ที่รับรู้รายการเริ่ม แรก เป็นสิน ทรัพ ย์ทางการเงิน ที่
วัด มูล ค่า ในภายหลัง ด้ว ยราคาทุน ตัดจำหน่าย สิน ทรัพ ย์ท างการเงิน ที่ วัด มูล ค่า ในภายหลัง ด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพ ย์ทางการเงินที่ วัดมูล ค่า ในภายหลัง ด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกำไรหรือขาดทุ น โดยพิ จารณาจากแผนธุรกิ จของกิ จการในการจัดการสิ นทรัพ ย์ท างการเงิน และ
ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย เมื่อ กลุ่มบริษัท ถือครองสินทรัพย์ทาง
การเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน ก่อให้เกิด
กระแสเงินสดที่เป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น
สิ น ทรัพ ย์ ท างการเงิน ดัง กล่ าววัด มู ล ค่ าในภายหลั งโดยใช้ วิธี ดอกเบี้ ย ที่ แ ท้ จริงและต้ องมี ก ารประเมิ น
การด้อยค่า ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการด้อยค่า ของ
สินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกำไรหรือขาดทุน
ทั้ งนี้ สิน ทรัพ ย์ท างการเงินดังกล่าว หมายความรวมถึง ตราสารอนุ พั นธ์ และสินทรัพ ย์ ทางการเงินที่ มี
กระแสเงินสดที่ไม่ได้รับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย
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การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน
ยกเว้นหนี้สินตราสารอนุพั นธ์ กลุ่ม บริษั ทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูล ค่า
ยุติธรรมหักต้นทุนการทำรายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าใน
ภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัด
รายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน
โดยการคำนวณมูลค่าราคาทุน ตัดจำหน่ายคำนึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่า รวมถึง ค่าธรรมเนียมหรือ
ต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้น ด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง
แสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุน
กลุ่มบริษัทอาจเลือกวัดมูลค่าหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเพื่อเป็นการขจัด
หรือลดความไม่สอดคล้องของการรับรู้รายการอย่างมีนัยสำคัญ
การซื้อหรือการขายสินทรัพย์ทางการเงินตามวิธีปกติ
การซื้อหรือการขายสินทรัพย์ทางการเงินตามวิธีปกติที่มีเงื่ อนไขการส่งมอบสินทรัพย์ภายในระยะเวลาที่
กำหนดขึ้นจากหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติโดยทั่วไปของตลาด จะรับรู้ ณ วันจ่ายชำระ ซึ่งเป็นวันที่ได้มีการส่ง
มอบสินทรัพย์นั้น
การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์ นั้นได้
สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มี การโอนความเสี่ยง
และผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นนั้
กลุ่ ม บริษั ท ตั ด รายการหนี้ สิ น ทางการเงิน ก็ ต่ อ เมื่ อ ได้ มี ก ารปฏิ บั ติต ามภาระผู ก พั น ของหนี้ สิ น นั้ น แล้ ว
มี ก ารยกเลิ ก ภาระผู ก พั น นั้ น หรื อ มี ก ารสิ้ น สุ ด ลงของภาระผู ก พั น นั้ น ในกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นหนี้ สิ น
ทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สิ นใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกันซึ่งมีข้อกำหนดที่ แตกต่างกันอย่างมาก หรือมี
การแก้ไขข้อกำหนดของหนี้สินที่ มี อยู่ อย่างเป็นสาระสำคัญ จะถือว่าเป็นการตัดรายการหนี้สินเดิมและ
รับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของกำไรหรือขาดทุน
การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหนี้ ทั้งหมดที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วย
มู ล ค่ ายุ ติธ รรมผ่ านกำไรหรือ ขาดทุ น ผลขาดทุ น ด้ านเครดิ ต ที่ ค าดว่าจะเกิ ด ขึ้ น คำนวณจากผลต่ างของ
กระแสเงินสดที่จะครบกำหนดชำระตามสัญญากับกระแสเงินสดทั้งหมดที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับ ชำระ
และคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงโดยประมาณของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ได้มา
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ในกรณีที่ความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก
กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที่อาจจะเกิดขึ้น
ใน 12 เดือนข้างหน้า ในขณะที่หากความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่
การรับ รู้รายการเริ่ม แรก กลุ่ม บริษั ท วัดมูล ค่าผลขาดทุนด้วยจำนวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่เหลืออยู่ของเครื่องมือทางการเงิน
กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อมีการค้างชำระการจ่ายเงินตาม
สัญญาเกินกว่า 30 วัน และพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินนั้นมีการด้อยค่าด้านเครดิตหรือมีการผิดสัญญา
เมื่อมีการค้างชำระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 90 วัน อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี กลุ่มบริษัทอาจพิจารณา
ว่าสินทรัพย์ทางการเงินนั้นมีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างมีนัยสำคัญและมีการผิดสัญญา โดย
พิจารณาจากข้อมูลภายในหรือข้อมูลภายนอกอื่น เช่น อันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตของผู้ออกตราสาร
กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลู กหนี้การค้า
ดัง นั้น ทุ ก วัน สิ้น รอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษั ท จึงไม่มี ก ารติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ย ง
ทางด้านเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้า
การคำนวณผลขาดทุ นด้านเครดิตที่ ค าดว่าจะเกิ ดขึ้นข้างต้น อ้างอิงจากข้อมู ลผลขาดทุน ด้านเครดิต จาก
ประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้นั้นและสภาพแวดล้อม
ทางด้านเศรษฐกิจ
สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัด จำหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่ าจะไม่ได้รับ คืนกระแสเงินสดตาม
สัญญาอีกต่อไป
การหักกลบของเครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน จะนำมาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะ
การเงิน ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจำนวนเงินที่รับรู้ และกิจการมี
ความตั้งใจที่จะชำระด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน
4.19 ตราสารอนุพันธ์
กลุ่มบริษัทใช้ตราสารอนุพันธ์ เช่น สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และสัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ย เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และอัตราดอกเบี้ย ตามลำดับ
กลุ่มบริษัท รับ รู้มูลค่าเริ่มแรกของตราสารอนุพั นธ์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ทำสัญญา และวัดมูลค่าใน
ภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลังในส่วนของกำไรหรือ
ขาดทุน ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทแสดงตราสารอนุพันธ์เป็นสินทรัพย์ทางการเงินเมื่อมี มูลค่ายุติธรรมมากกว่าศูนย์
และแสดงเป็นหนี้สินทางการเงินเมื่อมีมูลค่ายุติธรรมน้อยกว่าศูนย์
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กลุ่มบริษัทแสดงตราสารอนุพันธ์ที่มีอายุสัญญาคงเหลือมากกว่า 12 เดือนและยังไม่ถึงกำหนดชำระภายใน
12 เดือน เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น หรือหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น และแสดงตราสารอนุพันธ์อื่นเป็น
สินทรัพย์หมุนเวียน หรือหนี้สินหมุนเวียน
4.20 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่ คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพ ย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่ อโอน
หนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมใน
ตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กลุ่มบริษัทใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพ ย์และหนี้ สินซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องกำหนดให้ ต้องวัดมูล ค่าด้วยมูล ค่า
ยุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือ
ไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัท จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้
เทคนิค การประเมิ นมู ล ค่ าที่ เหมาะสมกั บแต่ล ะสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่ ส ามารถสังเกตได้ที่
เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ ข้ อ มู ล อื่ น ที่ ส ามารถสั ง เกตได้ ข องสิ น ทรัพ ย์ ห รื อ หนี้ สิ น ไม่ ว่ าจะเป็ น ข้ อ มู ล ทางตรงหรื อ
ทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้น
ของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่า
ยุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ
5.

การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ
ในการจั ดทำงบการเงิน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริห ารจำเป็ น ต้อ งใช้ ดุ ล ยพิ นิ จและ
การประมาณการในเรื่ อ งที่ มี ค วามไม่ แ น่ น อนเสมอ การใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ และการประมาณการดั งกล่ าวนี้
ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่ แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญ
มีดังนี้
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ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้
ดุลยพิ นิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึง
ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้ของกลุ่มลูกค้าที่มี
ความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและ
การคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษัทอาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริงใน
อนาคต
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ
ผลขาดทุ นที่ คาดว่าจะเกิดขึ้ นจากสินค้าคงเหลือ โดยค่าเผื่อการลดลงของมูล ค่าสุทธิที่จะได้รับพิ จารณา
จากราคาที่ คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิ จหักด้ วยค่าใช้จ่ายในการขายสินค้านั้น และค่าเผื่อสำหรับ
สินค้าล้าสมัย เคลื่อนไหวช้า หรือเสื่อมคุณภาพพิจารณาจากอายุโดยประมาณของสินค้าแต่ละชนิด
สินทรัพย์ชีวภาพ
กลุ่มบริษั ทวัดมูลค่าของสินทรัพย์ชีวภาพ ด้วยมูลค่ายุติธรรมหัก ต้นทุนในการขาย ซึ่งมูลค่ายุติธรรมนี้ได้
คำนวณโดยใช้วิธีตามที่ระบุไว้ในข้อนโยบายการบัญชี การประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยข้อสมมติฐานและ
การประมาณการบางประการตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 10
สัญญาเช่า
การกำหนดอายุสัญญาเช่าที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญ ญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า - กลุ่มบริษัทใน
ฐานะผู้เช่า
ในการกำหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษัทมีความแน่นอน
อย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าโดยคำนึงถึง
ข้ อเท็ จจริงและสภาพแวดล้ อมที่ เกี่ ยวข้องทั้ งหมดที่ท ำให้ เกิ ดสิ่ งจูงใจทางเศรษฐกิ จสำหรับ กลุ่ม บริษั ท
ในการใช้หรือไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น
การกำหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า
กลุ่มบริษัทไม่สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า ดังนั้น ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจ
ในการกำหนดอัตราดอกเบี้ ย การกู้ ยื มส่ วนเพิ่ มของกลุ่มบริษั ท ในการคิด ลดหนี้ สิ น ตามสั ญ ญาเช่ า โดย
อัตราดอกเบี้ ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มเป็ นอัตราดอกเบี้ยที่กลุ่มบริษัทจะต้องจ่ายในการกู้ยืมเงินที่จำเป็นเพื่อให้
ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกับสินทรัพย์สิทธิการใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึง
โดยมีระยะเวลาการกู้ยืมและหลักประกันที่คล้ายคลึง
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มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ที่ไม่มีการซื้อขายใน
ตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจำลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้
ในแบบจำลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคำนึงถึงความเสี่ยงทางด้านเครดิต
สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว ทั้งนี้
การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรม
ที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ในการประมาณค่ า เผื่ อ การด้ อ ยค่ า ของเงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ย่ อ ย ฝ่ า ยบริ ห ารจำเป็ น ต้ อ งใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ
ในการประมาณการผลขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
ในการคำนวณค่ า เสื่ อ มราคาของอาคารและอุ ป กรณ์ ฝ่ า ยบริ ห ารจำเป็ น ต้ อ งทำการประมาณอายุ
การให้ป ระโยชน์และมู ล ค่าคงเหลือ เมื่อเลิก ใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทำการทบทวนอายุ
การให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
กลุ่มบริษัทแสดงมูลค่าของที่ดินด้วยราคาที่ตีใหม่ ซึ่งราคาที่ตีใหม่นี้ได้ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ
โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ซึ่งการประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยข้อสมมติฐานและการประมาณการ
บางประการ
นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น
ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่า ใช้จ่ายในอนาคตซึ่ง
เกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น
พืชเพื่อการให้ผลิตผล และค่าตัดจำหน่าย
ในการคำนวณค่าตัดจำหน่ายของพืชเพื่อการให้ผลิตผล ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของพืชเพื่อการให้ผลิตผล และต้องทำการทบทวนอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของพื ชเพื่ อการให้ผลิตผลในแต่ละช่วงเวลาและ
บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น
ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่ง
เกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงานระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนี้สินกับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น ที่ใช้หัก
ภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้ เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัท จะมีกำไรทางภาษีใน
อนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้อง
ประมาณการว่า กลุ่ม บริษั ท ควรรับ รู้จำนวนสิ นทรัพ ย์ ภาษี เงินได้รอการตัดบั ญ ชีเป็น จำนวนเท่ าใด โดย
พิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้ สิ น ตามโครงการผลประโยชน์ ห ลั งออกจากงานของพนั ก งาน ประมาณขึ้ น ตามหลั ก คณิ ต ศาสตร์
ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือน
ในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น
6.

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สรุปได้ดังนี้
ชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด
บริษัท ซีพีพี จำกัด
บริษัท ซีพีไอ เพาเวอร์ จำกัด
บริษัท ซี เค เทรดดิ้ง (1965) จำกัด
บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
การร่วมค้า
ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าว
เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง
กันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2564
2563
รายการธุรกิจกับบริษทั ย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
รายได้จากการขาย
รายได้ค่าเช่า

-

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

354
1

174
1

นโยบายการกำหนดราคา

ราคาตลาด
รายเดือนในอัตราเดือนละ
0.03 - 0.04 ล้านบาท

17

(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้ทางการเงิน

ซื้อวัตถุดิบ
ซื้อทรัพย์สิน
ขายอุปกรณ์
รายการธุรกิจกับการร่วมค้า
รายได้อื่น
ค่าบริการจ่าย

งบการเงินรวม
2564
2563
-

-

-

4
15

4
16

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
นโยบายการกำหนดราคา
13
15 ร้อยละ 4.75 ต่อปี และ
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เมื่อ
ทวงถามจากธนาคารบวก
ร้อยละ 0.50 ต่อปี
1,165
670 ราคาตลาด
8 ราคาตลาด
1
1 ราคาตลาด
4
15

4
16

ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2564
2563
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)
การร่วมค้า

335

316

เงินมัดจำรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (แสดงภายใต้หนี้สินหมุนเวียนอื่น)
การร่วมค้า

218

218
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
ลูกหนีก้ ารค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)
บริษัทย่อย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)
บริษัทย่อย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
การร่วมค้า
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)
บริษัทย่อย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

99,140

90,510

1,750
335
2,085

10,543
316
10,859

12,522

19,954
18

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 20)
บริษัทย่อย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 20)
บริษัทย่อย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

297,800

403,900

50,773

12,344

269

8,968

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัท ฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
และการเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินให้กู้ยืม
บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด
บริษัท ซีพีพี จำกัด
รวม

ลักษณะ
ความสัมพันธ์
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
37,000
366,900
403,900

ในระหว่างปี
เพิ่มขึ้น
25,000
121,000
146,000

ลดลง
(35,000)
(217,100)
(252,100)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
27,000
270,800
297,800

เงินให้ กู้ยื ม ข้างต้นเป็ นเงินกู้ ที่ ไม่ มี ห ลักประกั น และมีก ำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม โดยมีอัตราดอกเบี้ ย
ร้อยละ 4.75 ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เมื่อทวงถามจากธนาคารบวกร้อยละ 0.50 ต่อปี
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่
กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
ผลประโยชน์ระยะสั้น
23,009
23,508
21,606
21,692
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
1,007
851
948
688
รวม
24,016
24,359
22,554
22,380
19

ภาระค้ำประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษั ท ฯมี ภ าระจากการค้ ำประกั น ให้กั บบริษั ท ย่อยตามที่ ก ล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวม
ข้อ 35.4 ก)
7.

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
5,210
703
75,009
62,958
80,219
63,661

งบการเงินรวม
2564
2563
13,398
788
95,970
92,988
109,368
93,776

ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2564 เงิ น ฝากออมทรั พ ย์ มี อั ต ราดอกเบี้ ย ร้ อ ยละ 0.05 - 0.15 ต่ อ ปี (2563: ร้ อ ยละ
0.1 - 0.3 ต่อปี)
8.

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
2564
2563
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
ค้างชำระ
ไม่เกิน 1 เดือน
1 - 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

415

18

-

-

36,988
61,737
99,140

18,988
36,337
35,162
5
90,510
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ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
ค้างชำระ
ไม่เกิน 1 เดือน
1 - 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวม
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

งบการเงินรวม
2564
2563

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

446,854

285,784

417,741

260,545

86,627
5,150
638
1,345
540,614
(1,519)
539,095
539,095

36,611
775
813
1
4,349
328,333
(4,244)
324,089
324,089

86,373
4,697
1,345
510,156
(1,519)
508,637
607,777

36,424
337
1
4,349
301,656
(4,244)
297,412
387,922

335
2,304
2,639
(681)
1,958
541,053

316
2,548
2,864
(681)
2,183
326,272

2,085
12,522
2,304
16,911
(681)
16,230
624,007

10,859
19,954
2,070
32,883
(681)
32,202
420,124

ระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าโดยปกติมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน
การเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า มีรายละเอียด
ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
ยอดคงเหลือต้นปี
4,925
3,450
4,925
3,450
สำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
1,515
1,515
ตัดจำหน่าย
(2,564)
(2,564)
จำนวนที่ได้รับคืนในระหว่างปี
(161)
(40)
(161)
(40)
ยอดคงเหลือปลายปี
2,200
4,925
2,200
4,925
21

9.

สินค้าคงเหลือ
(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน
สินค้าสำเร็จรูป
วัตถุดิบ
งานระหว่างทำ
อะไหล่และวัสดุโรงงาน
รวม

2564
318,940
207,762
11,588
79,221
617,511

2563
213,630
227,973
21,606
58,044
521,253

งบการเงินรวม
รายการปรับลดราคาทุนให้
เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
2564
2563
(724)
(116)
(724)
(116)

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
2564
2563
318,216
213,514
207,762
227,973
11,588
21,606
79,221
58,044
616,787
521,137
(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน
สินค้าสำเร็จรูป
วัตถุดิบ
งานระหว่างทำ
อะไหล่และวัสดุโรงงาน
รวม

2564
318,940
213,189
96
46,865
579,090

2563
213,530
231,166
96
29,991
474,783

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการปรับลดราคาทุนให้
เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
2564
2563
(724)
(116)
(724)
(116)

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
2564
2563
318,216
213,414
213,189
231,166
96
96
46,865
29,991
578,366
474,667

ในระหว่างปี 2564 และ 2563 การเปลี่ยนแปลงของรายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
ของสินค้าคงเหลือซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย มีดังนี้

ยอดคงเหลือต้นปี
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า
สินค้าคงเหลือระหว่างปี
ยอดคงเหลือสิ้นปี

งบการเงินรวม
2564
2563
116
608
724

116
116

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
116
608
724

116
116

22

10. สินทรัพย์ชีวภาพ
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์ชีวภาพสำหรับ ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้
ดังนี้

ผลปาล์ม
บนต้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ผลกำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
หักต้นทุนในการขาย
ลดลงเนื่องจากการขาย
ลดลงเนื่องจากการเก็บเกี่ยว
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ผลกำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
หักต้นทุนในการขาย
ลดลงเนื่องจากการขาย
ลดลงเนื่องจากการเก็บเกี่ยว
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม
เมล็ดปาล์ม
และ
ต้นกล้าปาล์ม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

รวม

ผลปาล์ม
บนต้น

22,303

19,298

41,601

22,303

169,567
(164,948)

8,135
(10,115)
-

177,702
(10,115)
(164,948)

169,567
(164,948)

26,922

17,318

44,240

26,922

171,598
(151,261)
47,259

5,500
(8,809)
14,009

177,098
(8,809)
(151,261)
61,268

171,598
(151,261)
47,259

ประมาณการและสมมติฐานที่สำคัญในการคำนวณมูลค่ายุติธรรม ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้
ผลปาล์มบนต้น
ราคาผลปาล์มสด ณ จุดเก็บเกี่ยว ประมาณการโดยอ้างอิงจากราคาซื้อผลปาล์มสดที่หน้าโรงงานของบริษัทฯ
หักด้วยประมาณการต้นทุนการปลูก ต้นทุนการเก็บเกี่ยวและค่าขนส่งจากพื้นที่ปลูก
น้ำหนักของผลปาล์มสดบนต้นมาจากข้อมูลการสุ่มตรวจนับ และประมาณการโดยอ้างอิงจากน้ำหนักเฉลี่ย
ในการเก็บเกี่ยวแต่ละช่วงอายุข องผลปาล์มสด ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์ในอดีต รวมถึงการคาดการณ์
ส่วนเสียจากการปลูก
เมล็ดปาล์ม และต้นกล้าปาล์ม
ราคาเมล็ดปาล์ม และต้นกล้าปาล์ม ประมาณการโดยอ้างอิงจากราคาขายหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่าย
ในการขาย เช่น ค่าขนส่ง
จำนวนของเมล็ดปาล์ม และต้น กล้าปาล์ม รวมการคาดการณ์ ส่ วนสูญ เสีย จากการปลูก ซึ่งพิ จารณาจาก
ประสบการณ์ในอดีต
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ผลกระทบของการเปลี่ ย นแปลงสมมติ ฐ านที่ ส ำคั ญ ต่ อ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย์ ชี ว ภาพ ณ วั น ที่
31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2564
ราคาผลปาล์มสด ณ จุดเก็บเกี่ยว
น้ำหนักของผลปาล์มสด
ราคาเมล็ดปาล์มและต้นกล้าปาล์ม
จำนวนเมล็ดปาล์มและต้นกล้าปาล์ม

เพิ่มขึ้น 10%
5
5
1
1

2563
ลดลง 10%
(5)
(5)
(1)
(1)

เพิ่มขึ้น 10%
3
3
1
1

ลดลง 10%
(3)
(3)
(1)
(1)
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
ราคาผลปาล์มสด ณ จุดเก็บเกี่ยว
น้ำหนักของผลปาล์มสด

เพิ่มขึ้น 10%
5
5

2563
ลดลง 10%
(5)
(5)

เพิ่มขึ้น 10%
3
3

ลดลง 10%
(3)
(3)

11. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม
2564
2563
เงินวางเพื่อการซื้อขาย
น้ำมันปาล์มล่วงหน้า
อื่น ๆ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

24,635
12,291
36,926

14,912
10,682
25,594

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
24,635
8,979
33,614

14,912
6,257
21,169
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12. เงินลงทุนในการร่วมค้า
12.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า
เงินลงทุนในการร่วมค้าซึ่งเป็นเงินลงทุนในกิจการที่บริษัทฯและบริษัทอื่นควบคุมร่วมกัน มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้

การร่วมค้า

ถือหุ้นโดยบริษัทฯ
บริษัท ซี เค เทรดดิ้ง
(1965) จำกัด

ลักษณะธุรกิจ

ดำเนินธุรกิจตัวแทน
นายหน้าในการขาย
สินค้าประเภท
อุปโภค บริโภค
ทุกประเภท

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ไทย

รวม

สัดส่วนเงินลงทุน
2564
2563
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
49

49

งบการเงินรวม
มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีสว่ นได้เสีย
2564
2563

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีราคาทุน
2564
2563

3,160

2,878

4,900

4,900

3,160

2,878

4,900

4,900

12.2 ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) และรายได้เงินปันผล
ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวมและรับรู้
รายได้เงินปันผลจากกิจการดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้

การร่วมค้า
บริษทั ซี เค เทรดดิ้ง (1965) จำกัด

งบการเงินรวม
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จาก
เงินลงทุนในการร่วมค้า
ในระหว่างปี
2564
2563
282
(1,994)

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้เงินปันผล
ที่บริษัทฯรับ
ในระหว่างปี
2564
2563
-
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12.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมค้าที่มีสาระสำคัญ
สรุปรายการฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
(หน่วย: พันบาท)
2563
11,398
1,651
218
(2,970)
(4,423)
5,874
49%
2,878
2,878

2564
11,404
1,896
221
(2,238)
(4,834)
6,449
49%
3,160
3,160

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ - สุทธิ
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์ - สุทธิ
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในการร่วมค้า

สรุปรายการกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
(หน่วย: พันบาท)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
24,305
24,843
309
9
576
(4,069)

รายได้
รายได้อื่น
กำไร (ขาดทุน)

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดังต่อไปนี้
บริษัท

บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด
บริษัท ซีพีพี จำกัด
บริษัท ซีพีไอ เพาเวอร์ จำกัด
รวม

ทุนเรียกชำระแล้ว

สัดส่วนเงินลงทุน

2564

2564

15,000
191,000
5,000

2563

(ร้อยละ)
15,000
100
191,000
100
5,000
100

2563
(ร้อยละ)
100
100
100

ราคาทุน
2564

2563

ค่าเผื่อการลดลงของ
มูลค่าเงินลงทุน

มูลค่าตามบัญชีตาม
วิธีราคาทุน - สุทธิ

2564

2564

2563

2563

(หน่วย: พันบาท)
รายได้เงินปันผลที่
บริษัทฯรับในระหว่างปี
2564

2563

15,000
191,000
5,000

15,000
191,000
5,000

(5,000)
-

(5,000)
-

10,000
191,000
5,000

10,000
191,000
5,000

-

-

211,000

211,000

(5,000)

(5,000)

206,000

206,000

-

-
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14. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯแสดงมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ซึ่ง
เป็นที่ดินรอการขาย จำนวน 128.4 ล้านบาทด้วยวิธีราคาทุน
การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำหรับปี 2564 และ 2563 แสดงได้ดังนี้

มูลค่าตามราคาทุนต้นปี
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
มูลค่าตามราคาทุนปลายปี

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
128,431
124,008
4,423
128,431
128,431

ข้อมูลเพิ่มเติมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 แสดงได้ดังนี้

มูลค่ายุติธรรม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
160,010
160,010

ในปี 2563 บริษัทฯได้จ้างผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อประเมิน มูลค่ายุติธรรมของที่ดินรอการขายโดยใช้เกณฑ์
ราคาตลาด ข้อสมมติฐานหลักที่ ผู้ป ระเมินใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของที่ดินรอการขายดังกล่าว
ประกอบด้วยราคาประเมินทุนทรัพย์ของทางราชการ และราคาตลาดของที่ดินใกล้เคียง

27

15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
สินทรัพย์ซึ่ง
แสดงมูลค่าตาม
ราคาที่ตีใหม่
ที่ดิน

ส่วนปรับปรุง
ที่ดิน

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง
อาคาร

ราคาทุน / ราคาที่ตีใหม่
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
908,232
411,173
703,601
ซื้อเพิ่ม
7,272
จำหน่าย
(14,675)
758
(5,951)
โอนเข้า (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
908,232
411,931
690,247
ซื้อเพิ่ม
139
30
จำหน่าย
(795)
(144)
1,327
2,530
โอนเข้า (ออก)
908,232
412,602
692,663
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
166,729
348,928
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี
15,978
23,064
(7,575)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
182,707
364,417
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี
15,579
21,419
(351)
(76)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย
197,935
385,760
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
908,232
229,224
325,830
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
908,232
214,667
306,903
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี
2563 (จำนวนเงิน 144 ล้านบาทรวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)
2564 (จำนวนเงิน 131 ล้านบาทรวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)

สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน
เครื่องมือและ
เครื่องจักร
เครื่องใช้
และอุปกรณ์
โรงงาน
ยานพาหนะ

เครื่องตกแต่ง
และเครื่องใช้
สำนักงาน

สินทรัพย์
ระหว่างติดตัง้
และก่อสร้าง

รวม

2,767,370
9,704
(48,727)
41,484
2,769,831
17,246
(15,107)
25,209
2,797,179

69,825
4,528
(4,228)
174
70,299
2,318
(1,652)
5
70,970

186,836
1,578
(1,460)
8,367
195,321
4,509
(2,888)
2,085
199,027

124,723
2,731
(3,946)
5,503
129,011
4,665
(17,224)
107
116,559

37,914
24,572
(50,335)
12,151
52,622
(31,263)
33,510

5,209,674
50,385
(73,036)
5,187,023
81,529
(37,810)
5,230,742

1,673,157
105,377
(47,518)
1,731,016
94,866
(13,403)
1,812,479

49,935
4,837
(4,086)
50,686
4,445
(1,507)
53,624

141,214
10,745
(1,271)
150,688
8,294
(2,421)
156,561

97,620
7,235
(3,883)
100,972
7,296
(17,120)
91,148

-

2,477,583
167,236
(64,333)
2,580,486
151,899
(34,878)
2,697,507

1,038,815
984,700

19,613
17,346

44,633
42,466

28,039
25,411

12,151
33,510

2,606,537
2,533,235
167,236
151,899
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(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์ซึ่ง
แสดงมูลค่าตาม
ราคาที่ตีใหม่
ที่ดิน

ส่วนปรับปรุง
ที่ดิน

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง
อาคาร

ราคาทุน / ราคาที่ตีใหม่
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
905,039
291,310
450,970
ซื้อเพิ่ม
7,555
จำหน่าย
(220)
758
1,965
โอนเข้า (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
905,039
292,068
460,270
ซื้อเพิ่ม
139
30
จำหน่าย
(795)
(144)
874
1,448
โอนเข้า (ออก)
905,039
292,286
461,604
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
158,379
325,347
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี
12,876
16,580
(87)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
171,255
341,840
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี
12,466
15,894
(351)
(76)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย
183,370
357,658
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
905,039
120,813
118,430
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
905,039
108,916
103,946
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี
2563 (จำนวนเงิน 97 ล้านบาทรวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)
2564 (จำนวนเงิน 85 ล้านบาทรวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)

สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน
เครื่องมือและ
เครื่องจักร
เครื่องใช้
และอุปกรณ์
โรงงาน
ยานพาหนะ

เครื่องตกแต่ง
และเครื่องใช้
สำนักงาน

สินทรัพย์
ระหว่างติดตัง้
และก่อสร้าง

รวม

1,922,046
8,080
(48,727)
13,377
1,894,776
16,125
(12,679)
18,432
1,916,654

54,446
3,188
(4,228)
23
53,429
1,021
(854)
53,596

161,498
1,709
(1,000)
8,367
170,574
4,509
(8,033)
167,050

109,215
2,547
(3,873)
5,373
113,262
4,380
(16,789)
64
100,917

21,768
19,568
(29,863)
11,473
38,813
(20,818)
29,468

3,916,292
42,647
(58,048)
3,900,891
65,017
(39,294)
3,926,614

1,577,802
70,015
(47,518)
1,600,299
58,830
(12,383)
1,646,746

43,101
2,984
(4,087)
41,998
2,473
(812)
43,659

121,786
7,708
(815)
128,679
6,839
(6,758)
128,760

89,323
5,741
(3,817)
91,247
6,047
(16,718)
80,576

-

2,315,738
115,904
(56,324)
2,375,318
102,549
(37,098)
2,440,769

294,477
269,908

11,431
9,937

41,895
38,290

22,015
20,341

11,473
29,468

1,525,573
1,485,845
115,904
102,549
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กลุ่มบริษัทได้จัดให้มีการประเมินราคาที่ดินโดยผู้ประเมินราคาอิสระในปี 2561 โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคา
ตลาด (Market Approach) ซึ่งผลของการประเมินราคาใหม่แสดงมูลค่าที่ดินเพิ่มขึ้นจากมูลค่าตามบัญชีของ
การประเมินครั้งก่อนจำนวนเงิน 203 ล้านบาท บริษัทฯบันทึกส่วนที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าที่ดินดังกล่าวไว้ใน
“องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น” ในส่วนของผู้ถือหุ้น
รายละเอียดของที่ดินที่แสดงตามราคาที่ตีใหม่มีดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2564
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

ที่ดิน
ราคาทุนเดิม
ส่วนเพิ่มจากการตีราคา
ราคาที่ตีใหม่

101,517
806,715
908,232

101,517
806,715
908,232

99,967
805,072
905,039

99,967
805,072
905,039

กรณีแสดงด้วยราคาทุน
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

101,517

101,517

99,967

99,967

ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2564 กลุ่ ม บริ ษั ท มี อ าคารและอุ ป กรณ์ จ ำนวนหนึ่ งซึ่ ง ตั ด ค่ าเสื่ อ มราคาหมดแล้ ว
แต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพ ย์ดังกล่าวมีจำนวนเงิน ประมาณ
1,626 ล้านบาท (2563: 1,541 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 1,590 ล้านบาท (2563: 1,525 ล้านบาท))
16. สัญญาเช่า
กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า
กลุ่มบริษัททำสัญญาเช่าสินทรัพย์เพื่อใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท โดยมีอายุสัญญาระหว่าง 3 - 16 ปี
ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
สรุปได้ดังนี้
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
อาคารและ
ส่วนปรับปรุงอาคาร
6,241
1,798
(1,172)
(1,287)
5,580
(1,287)
4,293

ที่ดินและ
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
2,722
(1,293)
(155)
1,274
(85)
1,189

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เพิ่มขึ้น
ยกเลิกสัญญาเช่า
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รวม
8,963
1,798
(2,465)
(1,442)
6,854
(1,372)
5,482
(หน่วย: พันบาท)

ที่ดินและ
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
2,722
(1,293)
(155)
1,274
(85)
1,189

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เพิ่มขึ้น
ยกเลิกสัญญาเช่า
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อาคารและ
ส่วนปรับปรุงอาคาร
2,944
589
(1,172)
(795)
1,566
(795)
771

รวม
5,666
589
(2,465)
(950)
2,840
(880)
1,960

ข) หนี้สินตามสัญญาเช่า

จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย
รวม
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึง
กำหนดชำระภายในหนึง่ ปี

งบการเงินรวม
2564
2563
6,943
8,503
(1,245)
(1,514)
5,698
6,989
(1,323)
(1,291)
4,375

5,698

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2,506
3,478
(462)
(577)
2,044
2,901
(871)
(857)
1,173

2,044
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การเปลี่ยนแปลงของบัญชี หนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มี
รายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้น
ดอกเบี้ยที่รับรู้
จ่ายค่าเช่า
ยกเลิกสัญญาเช่า
ยอดคงเหลือปลายปี

2564
6,989
269
(1,560)
5,698

2563
8,963
1,798
375
(1,660)
(2,487)
6,989

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2,901
5,666
589
115
205
(972)
(1,072)
(2,487)
2,044
2,901

การวิเคราะห์ก ารครบกำหนดของจำนวนเงินที่ต้องจ่า ยตามสัญ ญาเช่าเปิดเผยข้อมูล อยู่ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมข้อ 37.2 ภายใต้หัวข้อความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ค) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น

งบการเงินรวม
2564
2563
1,372
1,442
269
375
3,505
2,577

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
880
950
115
205
2,724
1,667

ง) อื่น ๆ
กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน
4.8 ล้ านบาท (2563: 4.1 ล้ า นบาท) (เฉพาะบริษั ท ฯ: 3.4 ล้ านบาท (2563: 2.6 ล้ านบาท)) ซึ่ งรวมถึ ง
กระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั้น
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17. พืชเพื่อการให้ผลิตผล
(หน่วย: พันบาท)
ต้นปาล์มที่
พร้อมเก็บเกี่ยว
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า (ออก)
ตัดจำหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ซื้อเพิ่ม
ตัดจำหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ค่าตัดจำหน่ายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับส่วน
ที่ตัดจำหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับส่วน
ที่ตัดจำหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม
ต้นปาล์มที่ยัง
ต้นมะพร้าวที่ยัง
ไม่พร้อมเก็บเกี่ยว
ไม่พร้อมเก็บเกี่ยว

รวม

449,956
4,571
(10,354)
444,173
(1,679)
442,494

6,512
1,955
(4,571)
3,896
2,949
6,845

543
543
543

457,011
1,955
(10,354)
448,612
2,949
(1,679)
449,882

64,464
19,909

-

-

64,464
19,909

(9,698)
74,675
20,335

-

-

(9,698)
74,675
20,335

(255)
94,755

-

-

(255)
94,755

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

369,498

3,896

543

373,937

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

347,739

6,845

543

355,127

ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี (รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต)
2563

19,909

2564

20,335
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ต้นปาล์มที่
ต้นปาล์มที่ยัง
พร้อมเก็บเกี่ยว
ไม่พร้อมเก็บเกี่ยว
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า (ออก)
ตัดจำหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ซื้อเพิ่ม
ตัดจำหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ค่าตัดจำหน่ายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับส่วนที่ตัดจำหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับส่วนที่ตัดจำหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รวม

443,855
4,571
(10,354)
438,072
(1,679)
436,393

9,043
1,822
(4,571)
6,294
3,054
9,348

452,898
1,822
(10,354)
444,366
3,054
(1,679)
445,741

62,889
19,566
(9,698)
72,757
19,992
(255)
92,494

-

62,889
19,566
(9,698)
72,757
19,992
(255)
92,494

365,315

6,294

371,609

343,899

9,348

353,247

ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี (รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต)
2563

19,566

2564

19,992

ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2564 ต้ น ปาล์ ม ซึ่ งมี มู ล ค่ าสุ ท ธิ ต ามบั ญ ชี จ ำนวน 4 ล้ านบาท (2563: 5 ล้ านบาท)
อยู่บนที่ดินที่บริษัทฯมีเพียงสิทธิครอบครอง
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18. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มูลค่าสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ
2563 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2564
2563
24,633
24,292
(22,598)
(21,469)
2,035
2,823

ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
24,063
23,722
(22,231)
(21,150)
1,832
2,572

การกระทบยอดมูลค่าสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำหรับปี 2564 และ 2563 แสดงได้ดังนี้
งบการเงินรวม
2564
2563
2,823
3,896
341
448
(1,129)
(1,521)
2,035
2,823

มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นปี
ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ค่าตัดจำหน่าย
มูลค่าสุทธิตามบัญชีปลายปี

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2,572
3,578
341
448
(1,081)
(1,454)
1,832
2,572

ค่าตัดจำหน่ายรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหารในส่วนของกำไรหรือขาดทุน
19. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
(หน่วย: พันบาท)

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
รวม

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)
2564
2563
2.11 - 3.13 2.08 - 2.57

งบการเงินรวม
2564
2563
1,124,000
1,159,000
1,124,000
1,159,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
910,000 1,050,000
910,000 1,050,000

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารดังกล่าวปลอดภาระค้ำประกัน และครบกำหนดชำระคืน เมื่อทวงถาม และ
ภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน
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20. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
50,773
12,344
189,265
68,469
41,519
36,932
269
8,968
27,825
18,468
309,651
145,181

งบการเงินรวม
2564
2563
191,150
71,744
62,219
38,036
39,845
52,613
293,214
162,393

21. เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร

วงเงิน
1) วงเงิน 204 ล้านบาท
ของบริษัทฯ

2) วงเงิน 250 ล้านบาท
ของบริษัทฯ

3) วงเงิน 250 ล้านบาท
ของบริษัทฯ

4) วงเงิน 200 ล้านบาท
ของบริษัทฯ

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)
MLR - 3

THBFIX + 2.2

MLR - 1.50

MLR - 2.75

เงื่อนไขการชำระคืนเงินต้น
ปลอดชำระเงินต้น 18 เดือนโดยจะเริ่ม
ชำระตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2558 และ
ชำระคืนเงินต้นทุก 3 เดือน งวดละ
ไม่น้อยกว่า 9.55 ล้านบาท และต้อง
ชำระให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคม
2564
ชำระคืนเงินต้นเป็นงวด 3 เดือน โดย
กำหนดชำระ 20 งวด งวดละ
12.5 ล้านบาท งวดสุดท้ายชำระ
เงินต้นและดอกเบี้ยคงค้างทั้งหมด
เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือน
กรกฎาคม 2565
ปลอดชำระเงินต้น 9 เดือน ชำระคืน
เงินต้นทุกสามเดือน โดยกำหนด
ชำระ 20 งวด งวดละ 12.5 ล้านบาท
งวดสุดท้ายชำระเงินต้นและดอกเบี้ย
ที่ยังคงค้างทั้งหมด เริ่มต้นตั้งแต่
เดือนมีนาคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม
2568
ชำระคืนเงินต้นเป็นงวด 3 เดือน โดย
กำหนดชำระ 11 งวดแรกงวดละ
16.67 ล้านบาท งวดสุดท้าย 16.63
ล้านบาท เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม
2564 ถึงเดือนกันยายน 2567

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
2564
2563

-

13,220

-

13,220

37,500

87,500

37,500

87,500

200,000

250,000

200,000

250,000

183,330

-

183,330

-
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วงเงิน
5) วงเงิน 800 ล้านบาท
ของบริษัทย่อย

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)
AMLR - 2.90

เงื่อนไขการชำระคืนเงินต้น
ปลอดชำระเงินต้น 18 เดือน ชำระคืน
เงินต้นทุกหกเดือน โดยกำหนดชำระ
11 งวดแรก งวดละ 67 ล้านบาท
งวดสุดท้าย 63 ล้านบาท ระยะเวลา
การชำระให้เสร็จสิ้นภายในเดือน
สิงหาคม 2565

รวม
หัก: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิ
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี

งบการเงินรวม
2564
2563

130,000
550,830
(435)
550,395
(284,071)
266,324

264,000
614,720
(544)
614,176
(247,111)
367,065

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

420,830
(435)
420,395
(154,071)
266,324

350,720
(544)
350,176
(113,111)
237,065

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
ยอดคงเหลือต้นปี
614,176
635,320
350,176
237,320
กู้เพิ่ม
200,000
250,000
200,000
250,000
จ่ายชำระคืนเงินกู้
(263,890) (270,600) (129,890) (136,600)
ค่าธรรมเนียมทางการเงินในการจัดหาเงินกู้ยืม
(625)
(625)
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
109
81
109
81
ยอดคงเหลือปลายปี
550,395
614,176
420,395
350,176
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 บริษัทฯได้ทำสัญญากู้ยืมเงินวงเงินจำนวน 200 ล้านบาทกับธนาคารในประเทศ
แห่งหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการดำเนินงาน เงินกู้ยืมดังกล่าวมีระยะเวลาการจ่ายคืนภายในเดือน
กันยายน 2567
วงเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทฯเป็นเงินกู้ยืมที่ปลอดภาระค้ำประกัน เงินกู้ยืมของบริษัทย่อยค้ำประกันโดย
บริษัทฯ ภายใต้สัญญาเงินกู้ กลุ่มบริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา
เช่ น การก่ อ ภาระผู ก พั น ในทรั พ ย์ สิ น การดำรงอั ต ราส่ ว นหนี้ สิ น ต่ อ ส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น และอั ต ราส่ ว น
ความสามารถในการชำระหนี้ให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนดในสัญญา เป็นต้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทไม่มีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ที่ยังไม่ได้เบิกใช้
คงเหลือ
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เพื่ อบริห ารความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย สำหรับ เงิน กู้ ยืมระยะยาวจากธนาคาร กลุ่ม บริษั ทได้ทำสัญ ญา
แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ ยล่วงหน้ากั บธนาคารสองแห่ ง เพื่ อแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยตามที่ก ล่าวไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 37.2
22. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้
ดังนี้

สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
ขาดทุน (กำไร) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
- ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์
- ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
- ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
54,965
51,870

งบการเงินรวม
2564
2563
58,672
59,018
4,333
862

4,334
1,513

3,862
797

3,386
1,333

(4,976)
58,891

1,729
5,771
(9,724)
(3,969)
58,672

(4,005)
55,619

2,471
5,138
(5,264)
(3,969)
54,965

กลุ่ม บริษั ท คาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนั กงานภายใน 1 ปีข้างหน้ า เป็น จำนวนเงิน
ประมาณ 4 ล้านบาท (2563: 3 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 3 ล้านบาท (2563: 3 ล้านบาท))
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ของกลุ่มบริษัทประมาณ 13 - 20 ปี (2563: 13 - 20 ปี) (เฉพาะบริษัทฯ: 13 ปี (2563: 13 ปี))
สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน

งบการเงินรวม
2564
2563
1.5 - 1.8
1.5 - 1.8
3.5
3.5
1.9 - 28.7
1.9 - 28.7

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
1.5
1.5
3.5
3.5
2.4 - 28.7
2.4 - 28.7
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ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
2564

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน

งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น 0.5%
ลดลง 0.5%
(2.89)
3.13
3.45
(3.00)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น 0.5%
ลดลง 0.5%
(2.63)
2.84
3.12
(2.73)
(หน่วย: ล้านบาท)
2564

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น 10%
ลดลง 10%
(2.42)
2.69

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น 10%
ลดลง 10%
(2.09)
2.45
(หน่วย: ล้านบาท)
2563

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน

งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น 0.5%
ลดลง 0.5%
(2.88)
3.12
3.02
(2.65)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น 0.5%
ลดลง 0.5%
(2.64)
2.85
2.75
(2.41)
(หน่วย: ล้านบาท)
2563

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น 10%
ลดลง 10%
(2.11)
2.31

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น 10%
ลดลง 10%
(1.82)
2.12

23. สำรองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรร
กำไรสุ ท ธิ ป ระจำปี ส่ ว นหนึ่ ง ไว้ เป็ น ทุ น สำรองไม่ น้ อ ยกว่ าร้ อ ยละ 5 ของกำไรสุ ท ธิ ป ระจำปี หั ก ด้ ว ย
ยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ ในระหว่างปี 2564 บริษัทฯได้จัดสรรสำรอง
ตามกฎหมายจำนวน 8.42 ล้านบาท (2563: 8.18 ล้านบาท)
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24. องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น คือ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ โดยส่วนเกินทุนจากการตี
ราคาสินทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถนำมาหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้
25. รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
งบการเงินรวม
2564
2563

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

ประเภทของสินค้าหรือบริการ
ขายน้ำมันปาล์ม ต้นกล้าและเมล็ดพันธุ์ปาล์ม
ขายไฟฟ้า
ขายไบโอแก๊ส
รับจ้างกลัน่ น้ำมันปาล์มดิบ
รวมรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

5,423,037
162,066
5,420
6,064
5,596,587

3,718,040
167,752
2,966
3,888,758

5,726,714
20,842
6,064
5,753,620

3,852,118
25,591
3,877,709

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้
รับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
รับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง
รวมรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

5,423,037
173,550
5,596,587

3,718,040
170,718
3,888,758

5,726,714
26,906
5,753,620

3,852,118
25,591
3,877,709

การกระทบยอดระหว่างรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้ากับข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานที่เปิดเผย
ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 32 แสดงได้ดังนี้

รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงาน
รวม
รายการปรับปรุงและตัดรายการระหว่างกัน
รวมรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

งบการเงินรวม
2564
2563
5,596,587
3,888,758
1,519,092
844,487
7,115,679
4,733,245
(1,519,092)
(844,487)
5,596,587
3,888,758

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
5,399,872
3,703,643
353,748
174,066
5,753,620
3,877,709
5,753,620
3,877,709
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26. รายได้ทางการเงิน

รายได้ดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคาร
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
รายได้ดอกเบี้ยอื่น
รวม

งบการเงินรวม
2564
2563
249
204
22
271
204

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
211
174
13,378
15,222
22
13,611
15,396

งบการเงินรวม
2564
2563
47,715
59,289
269
375
47,984
59,664

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
36,078
43,051
115
205
36,193
43,256

27. ต้นทุนทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของเงินกู้ยืม
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
รวม
28. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่น
ของพนักงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูป
ค่าเชื้อเพลิงและพลังงาน

งบการเงินรวม
2564
2563

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

321,687
174,735
4,360,593
104,702
149,489

288,851
124,501
4,925,182
104,802
117,249

346,705
190,111
2,845,680
75,217
137,549

284,243
137,875
3,113,964
75,117
104,551
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29. ภาษีเงินได้
29.1 สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วย
รายการดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
2564
2563
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึ้น
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ตราสารอนุพันธ์
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ชีวภาพ
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

440
145
541
10,285
23,400
34,811

23
1,049
10,155
24,163
35,390

440
145
47
11,124
23,400
35,156

23
235
10,993
24,163
35,414

11,018
161,343
172,361
137,550

6,953
161,343
168,296
132,906

9,452
161,014
170,466
135,310

5,384
161,014
166,398
130,984

ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 กลุ่ม บริษั ท มี รายการผลแตกต่างชั่ วคราวที่ ใช้หั ก ภาษี และขาดทุ นทางภาษี ที่
ยังไม่ได้ใช้จำนวน 82 ล้านบาท (2563: 295 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 57 ล้านบาท (2563: 272 ล้านบาท))
ซึ่งไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี เนื่องจากกลุ่มบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ายังมีความไม่
แน่นอนที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีดังกล่าว และอาจไม่มีกำไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอที่จะนำผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ข้างต้นมาใช้ประโยชน์ได้ ผลขาดทุน
ทางภาษีดังกล่าวจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี 2569 (2563: ปี 2568) (เฉพาะบริษัทฯ:
ปี 2569 (2563: ปี 2567))
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29.2 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
2564
2563
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจาก
การเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและ
การกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน

-

-

-

-

4,644
4,644

1,714
1,714

4,326
4,326

930
930

รายการกระทบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบคุ คล
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:
การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 30)
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น
อื่น ๆ
ผลขาดทุนทางภาษีที่คาดว่าจะไม่ได้ใช้ประโยชน์
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน

งบการเงินรวม
2564
2563
296,952
160,769

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
172,758
115,150

20%
59,390

20%
32,154

20%
34,552

20%
23,030

(24,244)
6,816
(37,318)
4,644

(10,320)
2,030
(24,465)
2,165
150
1,714

6,022
(36,248)
4,326

(43)
1,822
(24,310)
431
930
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29.3 ภาษีเงินได้ส่วนที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
จำนวนภาษี เงิ น ได้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ส่ ว นประกอบของกำไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น สำหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่
31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้
งบการเงินรวม
2564
2563
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทเี่ กี่ยวข้องกับ
ผล (กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

-

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

(445)
(445)

-

469
469

30. การส่งเสริมการลงทุน
กลุ่มบริษัทได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีอากรจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
การลงทุน พ.ศ. 2520 ภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ กลุ่มบริษัทได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากร
ที่มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

รายละเอียด
1. บัตรส่งเสริมเลขที่
2. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ

3. สิทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ
3.1 ได้ รั บ ยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คล
สำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบ
กิจการที่ ได้ รับ การส่ งเสริม และได้รั บ
ยกเว้น ไม่ต้ องนำเงิน ปั น ผลจากกิจ การ
ที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสีย
ภาษีเงินได้
3.2 ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
สำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนใน
อั ต ราร้ อ ยละห้ า สิ บ ของอั ต ราปกติ มี
กำหนดเวลาห้าปีนับจากวันที่พ้นกำหนด
ระยะเวลาในข้อ 3.1
3.3 ได้ รั บ ยกเว้ น อากรขาเข้ า สำหรั บ
เครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณา
อนุมัติ

บริษัท ซีพีไอ
อะโกรเทค
บริษัท ซีพีพี
บริษัท ซีพีพี
จำกัด
จำกัด
จำกัด
2390(5)/2554 2548(2)/2557 59-1178-1-00-1-0
ผลิตเมล็ดพันธุ์ ผลิตน้ำมันปาล์ม ผลิตไฟฟ้าจาก
ปาล์มหรือต้น ดิบและน้ำมัน เชื้อเพลิงชีวมวล
กล้าปาล์ม
เมล็ดในปาล์ม

บริษัทฯ
1702(1)/2556
ผลิตก๊าซชีวภาพ

บริษัทฯ
2644(1)/2556
ผลิตไฟฟ้าจาก
ก๊าซชีวภาพ

8 ปี

8 ปี

8 ปี

8 ปี

8 ปี

ได้รับ

ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ
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รายละเอียด
4. วันที่อนุมัติให้การส่งเสริม
5. วัน ที่ เริ่ ม มี ร ายได้ จ ากการประกอบ
กิจการ

บริษัทฯ
19 กุมภาพันธ์
2556
ยังไม่เปิด
ดำเนินการ

บริษัทฯ
14 ตุลาคม
2556
29 กันยายน
2557

บริษัท ซีพีไอ
อะโกรเทค
จำกัด
20 กันยายน
2554
1 สิงหาคม
2556

บริษัท ซีพีพี
จำกัด
2 กรกฎาคม
2556
2 มีนาคม
2560

บริษัท ซีพีพี
จำกัด
13 กรกฎาคม
2559
27 เมษายน
2560

รายได้ของกลุ่มบริษัทจำแนกตามกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
กิจการที่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุน
2564

2563

รายได้จากการขายและบริการ
ขายในประเทศ
ขายส่งออก

145,516
-

รวม

145,516

กิจการที่ไม่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุน

รวม

2564

2563

2564

2563

181,549
-

5,023,974
427,097

3,629,132
78,077

5,169,490
427,097

3,810,681
78,077

181,549

5,451,071

3,707,209

5,596,587

3,888,758

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กิจการที่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุน
2564

2563

กิจการที่ไม่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุน

รวม

2564

2563

2564

2563

รายได้จากการขายและบริการ
ขายในประเทศ
ขายส่งออก

20,823
-

24,743
-

5,305,700
427,097

3,774,889
78,077

5,326,523
427,097

3,799,632
78,077

รวม

20,823

24,743

5,732,797

3,852,966

5,753,620

3,877,709
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31. กำไรต่อหุ้น
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานแสดงการคำนวณได้ดังนี้

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

กำไรสำหรับปี
2564
2563
(พันบาท) (พันบาท)

งบการเงินรวม
จำนวนหุ้นสามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
2564
2563
(พันหุ้น) (พันหุ้น)

292,263

632,753

159,055

กำไรสำหรับปี
2564
2563
(พันบาท) (พันบาท)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

168,432

114,220

632,753

งบการเงินเฉพาะกิจการ
จำนวนหุ้นสามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
2564
2563
(พันหุ้น) (พันหุ้น)
632,753

632,753

กำไรต่อหุ้น
2564
2563
(บาท)
(บาท)
0.462

0.251

กำไรต่อหุ้น
2564
2563
(บาท)
(บาท)
0.266

0.181

32. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน
ข้อมู ลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษั ทที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจ
สูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากร
ให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน
เพื่ อวัตถุป ระสงค์ ในการบริหารงาน กลุ่มบริษั ท จัดโครงสร้างองค์ก รเป็ นหน่ วยธุรกิ จตามประเภทของ
ผลิตภัณฑ์และบริการ กลุ่มบริษัทมีส่วนงานหลักที่รายงานทั้งสิ้น 3 ส่วนงาน ดังนี้
- ส่วนงานน้ำมันปาล์ม เป็นส่วนงานผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มและผลพลอยได้
- ส่วนงานเมล็ดพันธุ์ปาล์ม ต้นกล้าปาล์มและอื่น ๆ เป็นส่วนงานผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เมล็ดพันธุ์
ปาล์ม ต้นกล้าปาล์มและอื่น ๆ
- ส่วนงานผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นส่วนงานผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
กลุ่มบริษัทไม่มีการรวมส่วนงานดำเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น
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ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กลุ่มบริษัท ประเมินผล
การปฏิ บั ติ ง านของส่ วนงานโดยพิ จ ารณาจากกำไรหรือขาดทุ น จากการดำเนิ น งานซึ่ งวัดมู ลค่ าโดยใช้
เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานในงบการเงิน
การบันทึกบัญชีสำหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสำหรับ
รายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก
ข้อมูลรายได้และกำไร (ขาดทุน) ของส่วนงานของกลุ่มบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ
2563 มีดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงาน
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำไรของส่วนงาน

ส่วนงาน
น้ำมันปาล์ม
5,397
1,519
13
36
123
4
197

ส่วนงานเมล็ด
พันธุ์ปาล์ม
ต้นกล้าปาล์ม
และอื่น ๆ
38
1
1
8

ส่วนงานผลิต
กระแสไฟฟ้า
162
24
52
86

รวมส่วนงาน
ที่รายงาน
5,597
1,519
13
61
176
4
291

รายการ
ปรับปรุงและ
ตัดรายการ
ระหว่างกัน
(1,519)
(13)
(13)
(1)
1
1

(หน่วย: ล้านบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงาน
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน

ส่วนงาน
น้ำมันปาล์ม
3,693
844
15
43
137
1
77

ส่วนงานเมล็ด
พันธุ์ปาล์ม
ต้นกล้าปาล์ม
และอื่น ๆ
28
1
2
(1)

ส่วนงานผลิต
กระแสไฟฟ้า
168
31
52
85

รวมส่วนงาน
ที่รายงาน
3,889
844
15
75
191
1
161

งบการเงินรวม
5,597
48
175
5
292

รายการ
ปรับปรุงและ
ตัดรายการ
ระหว่างกัน
(844)
(15)
(15)
(1)
1
(2)

งบการเงินรวม
3,889
60
190
2
159
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ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์
รายได้จากลูกค้าภายนอกกำหนดขึ้นตามสถานที่ตั้งของลูกค้า มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2564
2563
รายได้จากลูกค้าภายนอก
ประเทศไทย
ประเทศสิงคโปร์
ประเทศอื่น ๆ
รวม

5,169,490
396,295
30,802
5,596,587

3,810,681
55,410
22,667
3,888,758

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่
ในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำนวนหนึ่งราย เป็นจำนวนเงิน 1,316 ล้านบาท (2563:
ลูกค้ารายใหญ่จำนวนหนึ่งราย เป็นจำนวนเงิน 902 ล้านบาท) ซึ่งมาจากส่วนงานน้ำมันปาล์ม
33. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กลุ่มบริษั ทและพนักงานของกลุ่ม บริษั ทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ขึ้นตามพระราชบัญญัติ
กองทุ น สำรองเลี้ ยงชี พ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่ ม บริษั ท และพนั ก งานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุ น เป็ น รายเดือ น
ในอัตราร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพ ย์จัดการกองทุน
ทิ ส โก้ จำกั ด และจะจ่า ยให้ แ ก่ พ นั ก งานเมื่ อ พนั ก งานนั้ น ออกจากงานตามระเบี ย บว่ าด้ วยกองทุ น ของ
กลุ่ม บริษั ท ในระหว่างปี 2564 กลุ่ม บริษั ท รับ รู้เงิน สมทบดั งกล่าวเป็ น ค่าใช้จ่ายจำนวนเงิน 4 ล้านบาท
(2563: 4 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 4 ล้านบาท (2563: 3 ล้านบาท))
34. เงินปันผลจ่าย
เงินปันผล

อนุมัติโดย

เงินปันผลจากผลการดำเนินงาน
ปี 2563
รวมเงินปันผลจ่ายสำหรับปี 2564

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจำปี
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564

เงินปันผลจากผลการดำเนินงาน
ปี 2562
รวมเงินปันผลจ่ายสำหรับปี 2563

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจำปี
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

เงินปันผลจ่าย
(ล้านบาท)

เงินปันผลจ่ายต่อหุน้
(บาท)

69.6
69.6

0.110
0.110

44.9
44.9

0.071
0.071
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35. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
35.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2564 กลุ่ ม บริ ษั ท มี ร ายจ่ า ยฝ่ า ยทุ น จำนวนเงิ น 1 ล้ า นบาท (2563: 2 ล้ า นบาท)
(เฉพาะบริษัทฯ: 1 ล้านบาท (2563: 1 ล้านบาท)) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
35.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าและบริการ
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 และ 2563 กลุ่ม บริษั ท มี จำนวนเงิน ขั้น ต่ำที่ ต้องจ่ายในอนาคตทั้ งสิ้ น ภายใต้
สัญญาเช่าและบริการที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
จ่ายชำระ
ภายใน 1 ปี
5
2
5
2
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
2
1
1
1
มากกว่า 5 ปี
1
1
35.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาขายไฟฟ้า
กลุ่มบริษัทได้ทำสัญญาขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามจำนวนและราคาที่กำหนดไว้ในสัญญา
ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
บริษัท
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรม
น้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีพีพี จำกัด

วันที่ทำสัญญา
24 ธันวาคม 2556
10 ตุลาคม 2559

อายุสัญญา
5 ปี และต่ออายุครั้งละ
5 ปีโดยอัตโนมัติ
15 ปี 4 เดือน

วันเริ่มดำเนินการ
เชิงพาณิชย์
29 กันยายน 2557

ปริมาณพลังไฟฟ้า
ตามสัญญา (เมกะวัตต์)
3

27 เมษายน 2560

4

35.4 การค้ำประกัน
ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯค้ำประกันวงเงินกู้และวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัทย่อยเป็นจำนวนเงิน
1,126 ล้ า นบาท และ 27 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ อเมริ ก า (2563: 1,026 ล้ า นบาท และ 27 ล้ า นเหรี ย ญ
สหรัฐอเมริกา)
ข) ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2564 และ 2563 กลุ่ ม บริ ษั ท มี ห นั งสื อ ค้ ำประกั น ซึ่ งออกโดยธนาคารในนาม
กลุ่ ม บริ ษั ท ซึ่ ง เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ ภาระผู ก พั น ทางปฏิ บั ติ บ างประการตามปกติ ธุ ร กิ จ ของกลุ่ ม บริ ษั ท
ประกอบด้วยหนังสือค้ำประกันดังต่อไปนี้
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หนังสือค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า
หนังสือค้ำประกันการซื้อขายไฟฟ้า
หนังสือค้ำประกันการบริหารพื้นที่
รวม

งบการเงินรวม
2564
2563
7
1
1
9

7
1
1
9

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
3
3
1
1
4
4

35.5 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาขายสินค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯมีภาระผูกพันในสัญญาขายสินค้าที่ตกลงปริมาณและราคาไว้ล่วงหน้ากับ
ลูกค้าในประเทศ ซึ่งมีมูลค่าการขายตามสัญญาจำนวนเงิน 291 ล้านบาทที่ต้องนำส่งสินค้าในระหว่างเดือน
มกราคมถึงธันวาคม 2565 (2563: 188 ล้านบาท ที่ต้องนำส่งสินค้าในระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2564)
35.6 ภาระผูกพันเกี่ยวกับเงินลงทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 และ 2563 บริษั ท ฯมี ส่ วนของเงิน ลงทุ น ที่ ยั งไม่ เรีย กชำระจากบริษั ท ซี พี ไ อ
เพาเวอร์ จำกัด เป็นจำนวน 15 ล้านบาท
36. ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัท มีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือ
เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม โดยแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
สินทรัพย์ชีวภาพ
ที่ดิน
หนี้สินทีว่ ัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ตราสารอนุพันธ์
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
สินทรัพย์ทเี่ ปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

รวม

-

908

61
-

61
908

-

3

-

3

-

160

-

160
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
สินทรัพย์ชีวภาพ
ที่ดิน
หนี้สินทีว่ ัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ตราสารอนุพันธ์
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
สินทรัพย์ทเี่ ปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

รวม

-

908

44
-

44
908

-

5

-

5

-

160

-

160
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
สินทรัพย์ชีวภาพ
ที่ดิน
สินทรัพย์ทเี่ ปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

รวม

-

905

47
-

47
905

-

160

-

160
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
สินทรัพย์ชีวภาพ
ที่ดิน
หนี้สินทีว่ ัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ตราสารอนุพันธ์
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
สินทรัพย์ทเี่ ปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

รวม

-

905

27
-

27
905

-

1

-

1

-

160

-

160

การกระทบยอดรายการสินทรัพย์ชีวภาพที่วัดมูลค่ายุติธรรมเป็นประจำ และมีลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
เป็นระดับ 3 รวมถึงข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม และผลกระทบที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสมมติฐานแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 10
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37. เครื่องมือทางการเงิน
37.1 ตราสารอนุพันธ์
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
2564
2563
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ที่ไม่ได้กำหนดให้
เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
รวมสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ที่ไม่ได้กำหนดให้
เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
รวมหนี้สินตราสารอนุพันธ์

23
23

48
48

23
23

48
48

57
2,672
2,729

5,296
5,296

57
204
261

1,226
1,226

ตราสารอนุพันธ์ที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง
กลุ่มบริษัทใช้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย เพื่อบริหาร
ความเสี่ยงในการทำธุรกรรมบางส่วน โดยเข้าทำสัญ ญาดังกล่าวในช่วงเวลาที่ส อดคล้องกั บ ความเสี่ย ง
จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และอัตราดอกเบี้ย ของรายการอ้างอิงซึ่งมีอายุสัญญาโดยทั่วไป
ตั้งแต่ 3 เดือนถึง 5 ปี
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ ดังนี้

สกุลเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกา

สกุลเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
อัตราแลกเปลี่ยนตาม
จำนวนทีข่ าย
สัญญาของจำนวนที่ขาย
วันครบกำหนดตามสัญญา
(พัน)
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
1,686
33.33 - 33.45
7 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 15 มีนาคม 2565
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
อัตราแลกเปลี่ยนตาม
จำนวนทีข่ าย
สัญญาของจำนวนที่ขาย
วันครบกำหนดตามสัญญา
(พัน)
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
723
30.10
19 เมษายน 2564
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สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap agreements)
กลุ่มบริษัททำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราดอกเบี้ยของ
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารโดยรายละเอียดของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยที่ยังคงมีผลบังคับ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้
จำนวนเงินต้น
1 250 ล้านบาท
2 800 ล้านบาท

จำนวนเงินต้น
1 250 ล้านบาท

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
อัตราดอกเบี้ยรับ
อัตราดอกเบี้ยจ่าย
ตามสัญญาแลกเปลี่ยน
ตามสัญญาแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX อัตราดอกเบี้ยคงทีต่ ามที่ระบุไว้ใน
6 เดือนบวกร้อยละ 2.2 ต่อปี
สัญญาแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว AMLR อัตราดอกเบี้ยคงทีต่ ามที่ระบุไว้ใน
ลบร้อยละ 2.9 ต่อปี
สัญญาแลกเปลี่ยน
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
อัตราดอกเบี้ยรับ
อัตราดอกเบี้ยจ่าย
ตามสัญญาแลกเปลี่ยน
ตามสัญญาแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX อัตราดอกเบี้ยคงทีต่ ามที่ระบุไว้ใน
6 เดือนบวกร้อยละ 2.2 ต่อปี
สัญญาแลกเปลี่ยน

วันสิ้นสุด
สัญญา
กรกฎาคม 2565
สิงหาคม 2565

วันสิ้นสุด
สัญญา
กรกฎาคม 2565

37.2 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า
และลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืม ระยะสั้น แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินกู้ยืมจากธนาคาร และเจ้าหนี้การค้าและ
เจ้าหนี้อื่น กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบาย
การบริหารความเสี่ยง ดังนี้
ความเสี่ยงด้านเครดิต
กลุ่ม บริษั ท มี ค วามเสี่ ย งด้ านเครดิต ที่ เกี่ ย วเนื่ องกั บ ลู ก หนี้ ก ารค้า และลู ก หนี้ อื่น เงิน ให้ กู้ ยื ม แก่ กิ จการที่
เกี่ยวข้องกัน และเงินฝากกับธนาคาร โดยจำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อ
คือมูลค่าตามบัญชีของรายการดังกล่าวที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเว้นตราสารอนุพันธ์ ซึ่งได้
เปิดเผยจำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียไว้ในหัวข้อความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ลูกหนี้การค้า
กลุ่ม บริษั ท บริห ารความเสี่ ย งโดยใช้ น โยบายและขั้น ตอนในการควบคุม การให้ สิน เชื่อ อย่ างเหมาะสม
จึงไม่คาดว่าจะเกิดผลขาดทุ นทางการเงิน ที่มีสาระสำคัญ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีการติดตามยอดคงค้าง
ของลู ก หนี้ ก ารค้ า อย่ า งสม่ ำ เสมอ นอกจากนี้ การให้ สิ น เชื่ อ ของกลุ่ ม บริ ษั ท เป็ น การให้ สิ น เชื่ อ แบบ
ไม่กระจุกตัวสูง เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีฐานลูกค้าจำนวนมากและอยู่หลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม
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กลุ่ ม บริ ษั ท พิ จ ารณาการด้ อ ยค่ า ทุ ก วั น สิ้ น รอบระยะเวลารายงาน อั ต ราการตั้ งสำรองของผลขาดทุ น
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณโดยพิจารณาจากอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระสำหรับ
กลุ่มลูกค้าที่มีรูปแบบของความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน โดยจัดกลุ่มลูกค้าตามประเภทของผลิตภัณฑ์
ประเภทของลู ก ค้ า และอั น ดั บ ความน่ าเชื่ อ ถื อ ของลู ก ค้ า ทั้ ง นี้ กลุ่ ม บริษั ท ไม่ มี ก ารถื อ ครองสิ น ทรั พ ย์
ค้ ำ ประกั น การคำนวณผลขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า ด้ า นเครดิ ต ที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น คำนึ ง ถึ ง ผลของ
ความน่าจะเป็นถ่วงน้ำหนัก มูลค่าของเงินตามเวลาและข้อมูล ที่มีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุน
ได้ที่มีอยู่ ณ วันที่รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจ
ในอนาคต โดยทั่วไป กลุ่มบริษัทจะตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าออกจากบัญชีตามนโยบายของกลุ่มบริษัทโดย
พิจารณาตามความเหมาะสม
เครื่องมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร
กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือกับธนาคาร โดยจะลงทุนกับคู่สัญญาที่
ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้นและอยู่ในวงเงินสินเชื่อที่กำหนดให้กับคู่สัญญาแต่ละราย โดยวงเงินสินเชื่อจะ
ถู ก สอบทานโดยคณะกรรมการบริษั ท เป็ น ประจำทุ ก ปี แ ละอาจมี ก ารปรับ ปรุง ในระหว่ างปี ขึ้ น อยู่ กั บ
ความเห็ น ชอบของคณะกรรมการบริ ห ารของกลุ่ ม บริ ษั ท การกำหนดวงเงิ น ดั ง กล่ าวเป็ น การช่ ว ยลด
ความเสี่ยงของการกระจุกตัวและบรรเทาผลขาดทุนทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากการผิดนัดชำระของคู่สัญญา
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตของตราสารอนุพันธ์ไม่สูงมากนักเนื่องจากคู่สัญญาเป็นธนาคารที่มีอันดับ
ความน่าเชื่ อถือ ด้านเครดิตที่ อยู่ ในระดับสูง ซึ่งประเมิน โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ด้านเครดิต
ระหว่างประเทศ
ความเสี่ยงด้านตลาด
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านตลาด 3 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากอัตรา
ดอกเบี้ย และความเสี่ยงจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ กลุ่มบริษัทได้เข้าทำตราสารอนุพันธ์ หลากหลายประเภท
เพื่อบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ดังนี้
•

สั ญ ญาขายเงิน ตราต่ า งประเทศล่ ว งหน้ า เพื่ อ ป้ อ งกั น ความเสี่ ย งจากอั ต ราแลกเปลี่ ย นที่ เกิ ด ขึ้ น จาก
การส่งออกสินค้า

•

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย เพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ
โดยกลุ่ม บริษั ท บริห ารความเสี่ย งโดยการเข้าทำสัญ ญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า ซึ่ งสั ญ ญาโดย
ส่วนใหญ่มีอายุไม่เกินหนึ่งปี
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็น
สกุลเงินตราต่างประเทศดังนี้
สกุลเงิน

เหรียญสหรัฐอเมริกา
ยูโร

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
2564
2563
2564
2563
2564
2563
(พัน)
(พัน)
(พัน)
(พัน)
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
1,318
530
30
33.4199
30.0371
3
37.8948
-

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่มบริษัทไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อกำไรก่อนภาษี และส่วนของผู้ถือหุ้นจากการเปลี่ยนแปลง
ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงิน รวมถึงตราสารอนุพันธ์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
ที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ที่อาจเกิดขึ้น
อย่างสมเหตุสมผลจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศในระยะเวลา 1 ปี
ข้างหน้า โดยกำหนดให้ตัวแปรอื่นทั้งหมดคงที่
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
กลุ่มบริษัท มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับ เงินฝากธนาคาร เงินกู้ยืมระยะยาวจาก
ธนาคาร สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน
กลุ่ ม บริ ษั ท บริ ห ารความเสี่ ย งจากอั ต ราดอกเบี้ ย โดยเข้ าทำสั ญ ญาแลกเปลี่ ย นอั ต ราดอกเบี้ ย เพื่ อ ที่ จ ะ
แลกเปลี่ยนระหว่างดอกเบี้ยตามอัตราผันแปรและดอกเบี้ยคงที่ ซึ่งอ้างอิงจากมูลค่าเงินต้นและอัตราดอกเบี้ย
ที่กำหนดร่วมกันไว้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตาม
ประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตาม
วันที่ครบกำหนด หรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึง
ก่อน) ได้ดังนี้
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(หน่วย: ล้านบาท)

อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
1 ปี
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนี้อื่น
หนี้สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
หนี้สินตามสัญญาเช่า

งบการเงินรวม
2564
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม ไม่มีอัตรา
อัตราตลาด
ดอกเบี้ย

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

1 - 5 ปี

มากกว่า
5 ปี

-

-

-

96
-

13
541

109
541

หมายเหตุ 7
-

1,124
1

2

3

550
-

293
-

1,124
293
550
6

หมายเหตุ 19
หมายเหตุ 21
หมายเหตุ 16

รวม

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย
ภายใน
มากกว่า ปรับขึ้นลงตาม ไม่มีอัตรา
1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี
อัตราตลาด
ดอกเบี้ย
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการ
ทีเ่ กี่ยวข้องกัน
หนี้สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
หนี้สินตามสัญญาเช่า

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

-

-

-

75
-

5
624

80
624

หมายเหตุ 7
-

179

-

-

119

-

298

หมายเหตุ 6

910
1

-

1

420
-

310
-

910
310
420
2

หมายเหตุ 19
หมายเหตุ 21
หมายเหตุ 16
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(หน่วย: ล้านบาท)

อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
1 ปี
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนี้อื่น
หนี้สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
หนี้สินตามสัญญาเช่า

งบการเงินรวม
2563
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม ไม่มีอัตรา
อัตราตลาด
ดอกเบี้ย

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

1 - 5 ปี

มากกว่า
5 ปี

-

-

-

93
-

1
326

94
326

หมายเหตุ 7
-

1,159
1

3

3

614
-

162
-

1,159
162
614
7

หมายเหตุ 19
หมายเหตุ 21
หมายเหตุ 16

รวม

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย
ภายใน
มากกว่า ปรับขึ้นลงตาม ไม่มีอัตรา
1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี
อัตราตลาด
ดอกเบี้ย
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการ
ทีเ่ กี่ยวข้องกัน
หนี้สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
หนี้สินตามสัญญาเช่า

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

-

-

-

63
-

1
420

64
420

หมายเหตุ 7
-

179

-

-

225

-

404

หมายเหตุ 6

1,050
1

1

1

350
-

145
-

1,050
145
350
3

หมายเหตุ 19
หมายเหตุ 21
หมายเหตุ 16

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
กลุ่มบริษัทไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อกำไรก่อนภาษีและส่วนของผู้ถือหุ้นจากการเปลี่ยนแปลง
ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงิน รวมถึงตราสารอนุพันธ์ที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้น
ลงตามอัตราตลาดที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้ องกันความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ
2563 ที่อาจเกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผลจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดใน
ระยะเวลา 1 ปีข้างหน้า โดยกำหนดให้ตัวแปรอื่นทั้งหมดคงที่
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ความเสี่ยงจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์
กลุ่มบริษัทได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ เนื่องจากในการดำเนินงานของ
กลุ่มบริษัทต้องมีการซื้อวัตถุดิบ ได้แก่ ผลปาล์มสด เพื่อใช้ในกระบวนการผลิต กลุ่มบริษัทจึงมีความเสี่ยง
ต่อการเปลี่ย นแปลงของราคาผลปาล์ มสดจากยอดซื้อ ผลปาล์มสดที่ คาดการณ์ ไว้ รวมถึ งนโยบายและ
กฎระเบียบของภาครัฐ เช่น การกำหนดเพดานราคา และการประกันราคาผลปาล์มสด ที่อาจส่งผลกระทบ
ในด้านต้นทุนการผลิต
คณะกรรมการของกลุ่มบริษัทได้พัฒนาและกำหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับความเสี่ยงจาก
ราคาสิ น ค้ า โภคภั ณ ฑ์ ร วมถึ ง การบรรเทาความเสี่ ย งดั ง กล่ า ว โดยการวิ เคราะห์ น โยบายของภาครั ฐ
การบริหารสินค้าคงคลังให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนควบคุมต้นทุนวัตถุดิบของสวนและ
การขยายพื้นที่เพาะปลูกในระยะยาว
การวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์
กลุ่มบริษัทไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อกำไรก่อนภาษีและส่วนของผู้ถือหุ้น จากการเปลี่ยนแปลง
ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ที่อาจเกิดขึ้น
อย่างสมเหตุสมผลจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในระยะเวลา 1 ปีข้างหน้า โดยกำหนดให้
ตัวแปรอื่นทั้งหมดคงที่
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
กลุ่มบริษัทมีการติดตามความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการใช้เงินกู้ยืมจากธนาคารและสัญญาเช่า
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินประมาณร้อยละ 86 (2563: ร้อยละ 81) ที่จะครบกำหนด
ชำระภายในหนึ่งปีเมื่อเทียบกับมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินดังกล่าวที่แสดงอยู่ในงบการเงิน (เฉพาะบริษัทฯ:
ร้อยละ 83 (2563: ร้อยละ 85)) กลุ่มบริษัทได้ประเมินการกระจุกตัวของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงิน
เพื่ อ นำไปชำระหนี้ สิ น เดิ ม และได้ ข้ อ สรุป ว่ า ความเสี่ ย งดั งกล่ าวอยู่ ใ นระดั บ ต่ ำ เนื่ อ งจากกลุ่ ม บริ ษั ท มี
ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งของเงินทุนที่หลากหลายอย่างเพียงพอ
รายละเอียดการครบกำหนดชำระของหนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์และเครื่องมือทางการเงิน
ที่เป็นตราสารอนุพันธ์ของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ซึ่งพิจารณาจากกระแสเงินสด
ตามสัญญาที่ยังไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน รวมถึงภาระดอกเบี้ยที่ต้องจ่ ายในอนาคตตามสัญญากู้ยืมเงิน
สามารถแสดงได้ดังนี้
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(หน่วย: พันบาท)

เมื่อทวงถาม
รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อนื่
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารอนุพันธ์
หนี้สินตราสารอนุพันธ์: จ่ายชำระสุทธิ
รวมตราสารอนุพันธ์

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ไม่เกิน
มากกว่า
1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี

รวม

336,488
336,488

796,107
293,214
298,061
1,534
1,388,916

279,836
2,553
282,389

2,856
2,856

1,132,595
293,214
577,897
6,943
2,010,649

-

1,015
1,015

-

-

1,015
1,015

(หน่วย: พันบาท)

เมื่อทวงถาม
รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อนื่
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารอนุพันธ์
หนี้สินตราสารอนุพันธ์: จ่ายชำระสุทธิ
รวมตราสารอนุพันธ์

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ไม่เกิน
มากกว่า
1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี

รวม

322,377
322,377

594,723
309,651
166,805
946
1,072,125

279,836
480
280,316

1,080
1,080

917,100
309,651
446,641
2,506
1,675,898

-

214
214

-

-

214
214
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(หน่วย: พันบาท)

เมื่อทวงถาม
รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อนื่
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารอนุพันธ์
หนี้สินตราสารอนุพันธ์: จ่ายชำระสุทธิ
รวมตราสารอนุพันธ์

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ไม่เกิน
มากกว่า
1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี

รวม

220,262
220,262

944,300
162,393
261,927
1,560
1,370,180

384,986
3,070
388,056

3,873
3,873

1,164,562
162,393
646,913
8,503
1,982,371

-

3,821
3,821

1,003
1,003

-

4,824
4,824

(หน่วย: พันบาท)

เมื่อทวงถาม
รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อนื่
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารอนุพันธ์
หนี้สินตราสารอนุพันธ์: จ่ายชำระสุทธิ
รวมตราสารอนุพันธ์

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ไม่เกิน
มากกว่า
1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี

รวม

211,204
211,204

843,689
145,181
123,481
972
1,113,323

253,729
1,306
255,035

1,200
1,200

1,054,893
145,181
377,210
3,478
1,580,762

-

983
983

201
201

-

1,184
1,184
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37.3 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืม
มีอัตราดอกเบี้ ยใกล้เคี ยงกั บ อัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มบริษั ท จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือ
ทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
กลุ่มบริษัทมีวิธีการและสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ดังนี้
ก) สิ น ทรัพ ย์ แ ละหนี้ สิ น ทางการเงิ น ที่ จ ะครบกำหนดในระยะเวลาอั น สั้ น ได้ แ ก่ เงิน สดและรายการ
เที ยบเท่ าเงิ นสด ลูก หนี้และเงิ นให้ กู้ ยืม ระยะสั้น เจ้าหนี้ และเงิน กู้ ยืมระยะสั้ น แสดงมู ล ค่ายุ ติธ รรม
โดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ข) เงิ น กู้ ยื ม ระยะยาวที่ จ่า ยดอกเบี้ ย ในอั ต ราใกล้ เคี ย งกั บ อั ต ราดอกเบี้ ย ในตลาด แสดงมู ล ค่ ายุ ติ ธ รรม
โดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ค) ตราสารอนุพันธ์ แสดงมูลค่ายุติธรรมซึ่งคำนวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและ
แบบจำลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึ่งข้อมูลที่นำมาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็น
ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ในตลาดที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราแลกเปลี่ยนทันที อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าของ
เงิ น ตราต่ างประเทศ และเส้ น อั ตราผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ ย เป็ น ต้ น กลุ่ ม บริษั ท ได้ คำนึ งถึ ง
ผลกระทบของความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
38. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของกลุ่มบริษัท คือ การจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสม
เพื่ อ สนั บ สนุ น การดำเนิ น ธุ รกิ จของกลุ่ ม บริ ษั ท และเสริม สร้างมู ล ค่ าการถือ หุ้ น ให้ กั บ ผู้ ถือ หุ้ น รวมถึ ง
การปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ โดยกลุ่มบริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข
ทางการเงินดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่รายงาน
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2564 กลุ่ ม บริ ษั ท มี อั ต ราส่ ว นหนี้ สิ น ต่ อ ทุ น เท่ า กั บ 1.01:1 (2563: 1.10:1) และ
เฉพาะบริษัทฯมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.93:1 (2563: 0.93:1)
39. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่ อวันที่ 24 กุ ม ภาพั นธ์ 2565 ที่ ป ระชุ มคณะกรรมการบริษั ทฯมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้ นสามัญ
ประจำปีของบริษัทฯเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นใน
อัตราหุ้นละ 0.19 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 120.22 ล้านบาท และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน
เงิน 8.42 ล้านบาท เงินปั นผลนี้ จะจ่ายและบัน ทึกบัญ ชีภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้ น
สามัญประจำปีของบริษัทฯแล้ว
40. การอนุมัติงบการเงินรวม
งบการเงินรวมนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
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