
 

 

 

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
รายงานการสอบทาน และ ข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาล 
ส้าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)  

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 งบก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส้าหรับงวด
สามเดือนและหกเดือนสิ นสุดวันเดียวกัน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม
ส้าหรับงวดหกเดือนสิ นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลแบบย่อของบริษัท 
ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และได้สอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
เฉพาะกิจการของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน (รวมเรียกว่า “ข้อมูลทางการ
เงินระหว่างกาล”) ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท้าและน้าเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
เหล่านี ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบใน
การให้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า 

ขอบเขตการสอบทาน  

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เร่ือง การสอบทานข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถาม
บุคลากร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น 
การสอบทานนี มีขอบเขตจ้ากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ท้าให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้        
ความเชื่อมั่นว่าจะพบเร่ืองที่มีนัยส้าคัญทั งหมดซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั นข้าพเจ้าจึงไม่ได้แสดง
ความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน 

ข้อสรุป  

ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดท้าขึ นตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระส้าคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาล ข้อ 1.5 เน่ืองด้วยผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มบริษัทได้จัดท้าข้อมูลทางการเงินรวมระหว่าง
กาลส้าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยเลือกน้าแนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง 
มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส้าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชีมาถือปฏิบัติ ทั งนี  ข้าพเจ้ามิได้ให้
ข้อสรุปอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี แต่อย่างใด 

อรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4807 

บริษัท ส้านักงาน อีวาย จ้ากัด 
กรุงเทพฯ: 13 สิงหาคม 2563 



บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)

แต่สอบทานแล้ว) แต่สอบทานแล้ว)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 92,200                  71,163 53,952 53,045                  

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน 3,5 312,913                296,201 402,616 314,764                

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 3 -                           -                           392,700                398,500                

สินค้าคงเหลือ 6 680,204                309,294                629,975                281,413                

สินทรัพย์ชีวภาพ 63,081                  41,601                  46,781                  22,303                  

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 13,779                  21,348                  11,321                  21,348                  

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 40,032                  29,459                  25,153                  23,134                  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,202,209             769,066                1,562,498             1,114,507             

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในการร่วมค้า 7 7,457                    462                       4,900                    490                       

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 8 -                           -                           214,800                214,800                

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 2,670,503             2,732,091             1,557,873             1,600,554             

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 8,668                    -                           4,614                    -                           

พืชเพ่ือการให้ผลิตผล 10 383,434                392,547                380,934                390,009                

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 3,130                    3,896                    2,847                    3,577                    

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน 124,008                124,008                124,008                124,008

เงินมัดจ า 685                       685                       207                       207

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,197,885             3,253,689             2,290,183             2,333,645             

รวมสินทรัพย์ 4,400,094             4,022,755             3,852,681             3,448,152             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)

แต่สอบทานแล้ว) แต่สอบทานแล้ว)

หนี สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร 11 1,389,000             1,199,000             1,250,000             1,090,000             

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 3, 12 230,284                128,791                230,804                102,070                

ภาษีมูลค่าเพ่ิมค้างจ่าย 19,701                  12,222                  12,730 10,887

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 13 254,861                270,600 120,861 136,600                

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 1,324                    -                           897                       -                           

หนี้สินตราสารอนุพันธ์ 22 8,266                    -                           1,961                    -                           

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 16,420                  2,236                    2,508                    1,809

รวมหนี สินหมุนเวียน 1,919,856             1,612,849             1,619,761             1,341,366             

หนี สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนด

   ช าระภายในหนึ่งปี 13 484,011                364,720                287,011                100,720                

หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนด

   ช าระภายในหนึ่งปี 7,689                    -                           4,022                    -                           

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 61,326                  59,018                  53,614                  51,870                  

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 135,103                132,248                135,065                130,938                

รวมหนี สินไม่หมุนเวียน 688,129                555,986                479,712                283,528                

รวมหนี สิน 2,607,985             2,168,835             2,099,473             1,624,894             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)

แต่สอบทานแล้ว) แต่สอบทานแล้ว)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน

      หุ้นสามัญ 775,424,053 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 775,424                775,424                775,424                775,424                

   ทุนที่ออกและช าระแล้ว

      หุ้นสามัญ 632,752,650 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 632,753                632,753                632,753                632,753                

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 412,310                412,310                412,310                412,310                

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 12,657                  12,657                  12,657                  12,657                  

ก าไรสะสม

   จัดสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 14 34,819                  32,346                  34,819                  32,346                  

   ยังไม่ได้จัดสรร 54,198                  118,482                16,611                  89,134                  

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 645,372                645,372                644,058                644,058                

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,792,109             1,853,920             1,753,208             1,823,258             

รวมหนี สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,400,094             4,022,755             3,852,681             3,448,152             

-                           -                           -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

   กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส้าหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ก้าไรขาดทุน:

รายได้

รายได้จากการขาย 15, 18 913,538            853,574            921,816            843,084            

รายได้อ่ืน 2,396                1,494                2,261                1,406                

ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน -                       211                   -                       195                   

รวมรายได้ 915,934            855,279            924,077            844,685            

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย 795,387            682,831            848,695            736,764            

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ าหน่าย 24,835              37,466              24,076              36,632              

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 47,916              54,921              41,190              44,814              

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 693                   -                       693                   -                       

รวมค่าใช้จ่าย 868,831            775,218            914,654            818,210            

ก้าไรจากกิจกรรมด้าเนินงาน 47,103              80,061              9,423                26,475              

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 7 1,369                -                       -                       -                       

รายได้ทางการเงิน 126 237                   4,166                3,570                

ต้นทุนทางการเงิน (15,701)            (17,352)            (11,471)            (11,862)            

ก าไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ (364)                 (1,354)              (336)                 25                    

ก าไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ (1,595)              -                       223                   -                       

ก้าไรก่อนภาษีเงินได้ 30,938              61,592              2,005                18,208              

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 16 (1,004)              2,466                (1,372)              2,190                

ก้าไรส้าหรับงวด 29,934              64,058              633                   20,398              

ก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส้าหรับงวด 29,934              64,058              633                   20,398              

(หน่วย: บาท)
ก้าไรต่อหุ้น 17
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน

   ก าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 0.047 0.101 0.001 0.032

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส้าหรับงวดหกเดือนสิ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ก้าไรขาดทุน:

รายได้

รายได้จากการขาย 15, 18 1,748,374         1,705,763         1,734,272         1,691,098         

รายได้อ่ืน 4,252                13,732              3,834                13,663              

ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 1,465                -                       1,465                -                       

รวมรายได้ 1,754,091         1,719,495         1,739,571         1,704,761         

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย 1,608,972         1,425,138         1,636,318         1,517,439         

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ าหน่าย 46,982              69,539              45,928              67,731              

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 101,396            110,424            87,868              91,486              

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน -                       12                    -                       28                    

รวมค่าใช้จ่าย 1,757,350         1,605,113         1,770,114         1,676,684         

ก้าไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมด้าเนินงาน (3,259)              114,382            (30,543)            28,077              

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 7 2,585 -                                                 - -                       

รายได้ทางการเงิน 135                   269                   7,973                6,761                

ต้นทุนทางการเงิน (29,592)            (35,101)            (20,890)            (23,928)            

ก าไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ 24,422              (3,431)              24,478              (2,786)              

ก าไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ (812)                 -                       61                    -                       

ก้าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (6,521)              76,119              (18,921)            8,124                

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 16 (4,357)              3,119                (4,542)              2,990                
ก้าไร (ขาดทุน) ส้าหรับงวด (10,878)            79,238              (23,463)            11,114              

ก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส้าหรับงวด (10,878)            79,238              (23,463)            11,114              

(หน่วย: บาท)
ก้าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 17
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน

   ก าไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (0.017) 0.125 (0.037) 0.018

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
ส้าหรับงวดหกเดือนสิ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

ก าไรขาดทุน
ทุนเรือนหุ้น ส่วนทุนจาก จัดสรรแล้ว - เบ็ดเสร็จอ่ืน - รวมองค์ประกอบ

ที่ออก ส่วนเกินมูลค่า การจ่ายโดยใช้ ส ารอง ส่วนเกินทุนจากการ อ่ืนของ
และช าระแล้ว หุ้นสามัญ หุ้นเป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร ตีราคาสินทรัพย์ ส่วนของผู้ถือหุ้น รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 632,753 412,310 12,657 32,346 31,096 645,372 645,372 1,766,534
ก าไรส าหรับงวด -                          -                          -                          -                          79,238                 -                            -                          79,238                 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                          -                          -                          -                          79,238                 -                            -                          79,238                 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 632,753 412,310 12,657 32,346 110,334 645,372 645,372 1,845,772

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - ตามที่รายงานไว้เดิม 632,753 412,310 12,657 32,346 118,482 645,372 645,372               1,853,920
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ
   การน ามาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ  (หมายเหตุ 2) -                          -                          -                          -                          (6,008)                 -                            -                          (6,008)                 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - หลังการปรับปรุง 632,753 412,310 12,657 32,346 112,474 645,372 645,372 1,847,912
ขาดทุนส าหรับงวด -                          -                          -                          -                          (10,878)                -                            -                          (10,878)                
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                          -                          -                          -                          (10,878)                -                            -                          (10,878)                
จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 19) -                          -                          -                          -                          (44,925)                -                            -                          (44,925)                
จัดสรรเงินส ารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 14) -                          -                          -                          2,473                   (2,473)                 -                            -                          -                          
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 632,753 412,310 12,657 34,819 54,198 645,372 645,372 1,792,109

-                          -                          -                          -                          -                      -                          -                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น
ก าไรสะสม



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 
ส้าหรับงวดหกเดือนสิ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก าไรขาดทุน
ทุนเรือนหุ้น ส่วนทุนจาก จัดสรรแล้ว - เบ็ดเสร็จอ่ืน - รวมองค์ประกอบ

ที่ออก ส่วนเกินมูลค่า การจ่ายโดยใช้ ส ารอง ส่วนเกินทุนจากการ อ่ืนของ
และช าระแล้ว หุ้นสามัญ หุ้นเป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร ตีราคาสินทรัพย์ ส่วนของผู้ถือหุ้น รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 632,753 412,310 12,657                32,346 41,891 644,058 644,058 1,776,015
ก าไรส าหรับงวด -                         -                         -                         -                         11,114                -                           -                         11,114
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                         -                         -                         -                         -                         -                           -                         -                         
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                         -                         -                         -                         11,114                -                           -                         11,114                
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 632,753 412,310 12,657 32,346 53,005 644,058 644,058 1,787,129

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - ตามที่รายงานไว้เดิม 632,753 412,310 12,657 32,346 89,134 644,058 644,058 1,823,258
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ
   การน ามาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ  (หมายเหตุ 2) -                         -                         -                         -                         (1,662)                 -                           -                         (1,662)                 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - หลังการปรับปรุง 632,753 412,310 12,657 32,346 87,472 644,058 644,058 1,821,596
ขาดทุนส าหรับงวด -                         -                         -                         -                         (23,463)               -                           -                         (23,463)               
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                         -                         -                         -                         -                         -                           -                         -                         
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                         -                         -                         -                         (23,463)               -                           -                         (23,463)               
จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 19) -                         -                         -                         -                         (44,925)               -                           -                         (44,925)               
จัดสรรเงินส ารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 14) -                         -                         -                         2,473                  (2,473)                 -                           -                         -                         
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 632,753 412,310 12,657 34,819 16,611 644,058 644,058 1,753,208

-                         -                         -                         -                         -                     -                         -                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น
ก าไรสะสม



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ส้าหรับงวดหกเดือนสิ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พันบาท)

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด้าเนินงาน

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (6,521)              76,119              (18,921)            8,124                

รายการปรับกระทบยอดก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้

   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน

   ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 97,024              101,954            71,215              77,864              

   การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ 139                   199                   139                   199                   

   ตัดจ าหน่ายต้นปาล์ม 284                   -                       284                   -                       

   ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 359                   (163)                 359                   (163)                 

   โอนกลับค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (28)                   (24)                   (28)                   (24)                   

   ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า (2,585)              -                       -                       -                       

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 2,923                13,725              2,359                12,580              

   ขาดทุน (ก าไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ (24,422)            3,431                (24,478) 2,786                

   ขาดทุน (ก าไร) จากการวัดมูลค่าอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 756                   -                       (116) -                       

   ขาดทุน (ก าไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (1,247)              (53)                   (1,247)              (53)                   

   ดอกเบี้ยรับ (135)                 (269)                 (7,973)              (6,761)              

   ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 29,592              35,101              20,890              23,928              

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์

   และหนี้สินด าเนินงาน 96,139              230,020            42,483              118,480            

สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง

   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน (16,684)            29,648              (80,183)            61,111              

   สินค้าคงเหลือ (371,049)          95,352              (348,700)          111,816            

   ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 7,568                (13,270)            10,027              (10,201)            

   สินทรัพย์ชีวภาพ 2,942                (2,539)              -                       -                       

   สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน (9,305)              6,087                (753)                 2,846                

หนี้สินด าเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)

   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 105,896            (33,608)            130,627            (15,838)            

   ภาษีมูลค่าเพ่ิมค้างจ่าย 7,479                (3,164)              1,842                (331)                 

   หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 14,185              3,661                700                   (369)                 

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (615)                 (615)                 (615)                 (615)                 

เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (163,444)          311,572            (244,572)          266,899            

   จ่ายภาษีเงินได้ -                       (713)                 -                       (535)                 

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด้าเนินงาน (163,444)          310,859            (244,572)          266,364            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส้าหรับงวดหกเดือนสิ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พันบาท)

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับดอกเบี้ย 135                   269                   332                   5,794                

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพ่ิมขึ้น) -                       -                       5,800                (22,100)            

เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในการร่วมค้า (4,410)              -                       (4,410)              -                       

เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในบริษัทย่อย -                       -                       -                       (1,250)              

เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า (567)                 -                       (273)                 -                       

ซื้ออาคารและอุปกรณ์ (29,111)            (36,043)            (20,315)            (28,935)            

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 572                   180                   572 180

พืชเพ่ือการให้ผลิตผลเพ่ิมขึ้น (696)                 (245)                 (696)                 (245)                 

ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน -                       (108)                 -                       (99)                   

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (34,077)            (35,947)            (18,990)            (46,655)            

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพ่ิมขึ้น (ลดลง) 190,000            (79,000)            160,000            (110,000)          

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว 250,000            -                       250,000            -                       

เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (145,850)          (136,300)          (78,850)            (69,300)            

เงินปันผลจ่าย (44,925)            -                       (44,925)            -                       

จ่ายดอกเบี้ย (30,667) (35,656) (21,756)            (24,207)            

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 218,558            (250,956)          264,469            (203,507)          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ นสุทธิ 21,037              23,956              907                   16,202              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 71,163              129,095            53,045              97,582              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 4) 92,200              153,051            53,952              113,784            

-                       -                       

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

   เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายช าระเพ่ิมขึ้น (ลดลง) (3,749)              914                   (1,535)              889                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 

1 

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาล 
ส้าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 

1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)  (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั งและมี
ภูมิล้าเนาในประเทศไทย โดยมีบริษัท ชุมพรโฮลดิ ง จ้ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั งในประเทศไทย
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการผลิตและจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์น ้ามันปาล์ม   ที่อยู่ตามที่จด
ทะเบียนของบริษัทฯซึ่งเป็นส้านักงานใหญ่อยู่ที่เลขที่ 296 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ต้าบลสลุย อ้าเภอท่าแซะ 
จังหวัดชุมพร สาขาตั งอยู่ที่เลขที่ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั น 30 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 ท้าให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมี
ผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าวอาจน้ามาซึ่งความไม่แน่นอนและ
ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการด้าเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทติดตามความคืบหน้าของ
สถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนี สิน
และหนี สินที่อาจเกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง ทั งนี ฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ 
เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง 

1.3 เกณฑ์ในการจัดท้าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

 ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี จัดท้าขึ นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยบริษัทฯเลือกน้าเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้แสดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และ
งบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจ้าปี  

 ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี จัดท้าขึ นเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ้าปีที่น้าเสนอครั งล่าสุด 
ดังนั นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่  ๆ เพื่อ
ไม่ให้ข้อมูลที่น้าเสนอซ ้าซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว ผู้ใช้งบการเงินควรใช้ข้อมูลทางการเงินระหว่าง
กาลนี ควบคู่ไปกับงบการเงินประจ้าปีล่าสุด 

  ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยนี  
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1.4 เกณฑ์ในการจัดท้าข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาล 

ข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลนี จัดท้าขึ นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม 
จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และได้จัดท้าขึ นโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมส้าหรับปีสิ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเกี่ยวกับบริษัทย่อยในระหว่างงวดปัจจุบัน 

1.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน  

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษัทได้น้ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบับใหม่ จ้านวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส้าหรับงบการเงิน
ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่  1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ นเพื่อให้มีเนื อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้
แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การน้ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี ไม่
มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส้าคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการส้าคัญ สามารถสรุปได้ดังนี    

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จ้านวน 5 ฉบับ ได้แก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

ฉบับที่ 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบัญช ี

ฉบับที่ 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบับที่ 19 การช้าระหนี สินทางการเงินด้วยตราสารทุน 
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น ก้าหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัด
มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจ้าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสาร
ทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการ
เกี่ยวกับวิธีการค้านวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล
เคร่ืองมือทางการเงิน  

 การน้ามาตรฐานกลุ่มนี มาถือปฏิบัติมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทจากรายการดังต่อไปนี  

- การรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิต - กลุ่มบริษัทต้องรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ นต่อ
สินทรัพย์ทางการเงินโดยไม่จ้าเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ นก่อน กลุ่ม
บริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ นตลอดอายุส้าหรับลูกหนี 
การค้า 

- การรับรู้รายการตราสารอนุพันธ์ - กลุ่มบริษัทต้องรับรู้รายการตราสารอนุพันธ์เมื่อเร่ิมแรกด้วยมูลค่า
ยุติธรรม ณ วันที่เข้าท้าสัญญา และวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ นรอบระยะเวลา
รายงาน การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์จะถูกรับรู้ผ่านก้าไรหรือขาดทุน 

กลุ่มบริษัทน้ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี มาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน้า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี มาถือปฏิบัติครั งแรกโดยปรับปรุงกับก้าไรสะสม ณ วันที่                     
1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการ
ตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี ได้ก้าหนดหลักการของการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การ
แสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และก้าหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี สินส้าหรับ
สัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั นมีมูลค่าต่้า 

 การบัญชีส้าหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส้าคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่า
ยังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด้าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน 

 กลุ่มบริษัทน้ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี มาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน้า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี มาถือปฏิบัติครั งแรกโดยปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี สิน
ตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อก้าไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่
ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ 

 ผลสะสมของเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 
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แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส้าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส้าหรับทางเลือก
เพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัส  โคโรนา 2019 
(COVID-19) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินบางฉบับ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชีในช่วงเวลาที่ยังมีความไม่แน่นอน
เกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 และมีผล
บังคับใช้ส้าหรับการจัดท้างบการเงินของกลุ่มบริษัทที่มีรอบระยะเวลารายงานสิ นสุดภายในช่วงเวลา
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563  

กลุ่มบริษัทเลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส้าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีดังต่อไปนี   

- เลือกที่จะไม่ต้องน้าข้อมูลที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้วัดมูลค่า
ของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ น ในกรณีที่กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการวัดมูลค่าของ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ น 

- เลือกที่จะไม่น้าข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 มาเป็นข้อมูลในการประมาณการความเพียงพอ
ของก้าไรทางภาษีที่จะเกิดขึ นในอนาคตเพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

- เลือกที่จะไม่น้าสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นข้อบ่งชี ของการด้อยค่า ตามมาตรฐานการบัญชี                 
ฉบับที่ 36 เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

1.6 นโยบายการบัญชีท่ีส้าคัญ  

 ข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลนี จัดท้าขึ นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการค้านวณเช่นเดียวกับที่ใช้
ในงบการเงินส้าหรับปีสิ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเร่ือง
เคร่ืองมือทางการเงินและสัญญาเช่า 

 1.6.1 เครื่องมือทางการเงิน 

  การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า 

  สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก้าไรหรือขาดทุน มูลค่า
ยุติธรรมผ่านก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือราคาทุนตัดจ้าหน่าย การจัดประเภทดังกล่าวจะขึ นอยู่กับ
โมเดลธุรกิจของกลุ่มบริษัทในการจัดการสินทรัพย์ และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของ
สินทรัพย์ทางการเงินนั น 

  สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุนวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก้าไรหรือขาดทุน  
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  หนี สินทางการเงินจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ้าหน่าย  

  ตราสารอนุพันธ์จัดประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก้าไรหรือขาดทุน  

  การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

  กลุ่มบริษัทรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ นต่อสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธี
ราคาทุนตัดจ้าหน่าย โดยไม่จ้าเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ นก่อน กลุ่ม
บริษัทพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินเป็นระดับ และ
ก้าหนดวิธีการวัดค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตและการค้านวณดอกเบี ยที่แท้จริงที่แตกต่างกันในแต่ละ
ระดับ โดยมีข้อยกเว้นส้าหรับลูกหนี การค้า ที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยส้าคัญ ซึ่ง
กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ นตลอดอายุ 

 1.6.2 สัญญาเช่า 

  สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

  กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผล สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วย
ราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของ
หนี สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจ้านวนเงินของหนี สินตาม
สัญญาเช่าจากการวัดมูลค่าเร่ิมแรก ต้นทุนทางตรงเร่ิมแรกที่เกิดขึ น จ้านวนเงินที่จ่ายช้าระตามสัญญา
เช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่
ได้รับ 

  หากกลุ่มบริษัทไม่มีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงจะถูกโอน
ให้แก่กลุ่มบริษัทเมื่อสิ นสุดอายุสัญญาเช่า สินทรัพย์สิทธิการใช้จะถูกคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรง
นับจากวันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวันสิ นสุดของอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์สิทธิการใช้
หรือวันสิ นสุดอายุสัญญาเช่าแล้วแต่วันใดจะเกิดขึ นก่อน 

  หนี้สินตามสัญญาเช่า 

  ณ วันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผล กลุ่มบริษัทรับรู้หนี สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจ้านวนเงินที่
ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า คิดลดด้วยอัตราดอกเบี ยตามนัยของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบี ยเงินกู้ยืมส่วน
เพิ่มของกลุ่มบริษัท หลังจากวันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี สินตามสัญญาเช่าจะ
เพิ่มขึ นโดยสะท้อนดอกเบี ยจากหนี สินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะท้อนการจ่ายช้าระตามสัญญา
เช่าที่จ่ายช้าระแล้ว นอกจากนี  มูลค่าตามบัญชีของหนี สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงหรือประเมินสัญญาเช่าใหม่ 
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  สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่่า 

  จ้านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั งแต่วันที่สัญญาเช่า
เร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่้า จะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอด
อายุสัญญาเช่า 

2. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการน้ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือ
ปฏิบัติ  

 ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินข้อ 1.5 กลุ่มบริษัทได้น้ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติในระหว่าง
งวดปัจจุบัน โดยกลุ่มบริษัทได้เลือกปรับผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงโดยปรับปรุงกับก้าไรสะสม ณ วันที่ 
1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินงวดก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ 

 ผลกระทบต่อก้าไรสะสมต้นงวดปี 2563 จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการน้ามาตรฐาน
เหล่านี มาถือปฏิบัติ แสดงได้ดังนี  

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

  ผลกระทบจาก  
 

31 ธันวาคม 2562 

มาตรฐานการ
รายงานทาง
การเงิน กลุ่ม
เครื่องมือทาง
การเงิน 

มาตรฐานการ
รายงานทาง
การเงิน                
ฉบับที่ 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน     
สินทรัพย ์     
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน     
สินทรัพย์สิทธิการใช ้ - - 8,963 8,963 
หนี สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น     
หนี สินหมุนเวียน     
ส่วนของหนี สินตามสัญญาเช่าที่ถึง
ก้าหนดช้าระภายในหนึง่ป ี - - 1,096 1,096 

หนี สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงนิ - 6,008 - 6,008 
หนี สินไม่หมนุเวียน     
หนี สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่
ถึงก้าหนดช้าระภายในหนึ่งป ี - - 7,867 7,867 

ส่วนของผูถ้ือหุ้น     
ก้าไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร 118,482 (6,008) - 112,474 
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(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธันวาคม 2562 

มาตรฐานการ
รายงานทาง
การเงิน กลุ่ม
เครื่องมือทาง
การเงิน 

มาตรฐานการ
รายงานทาง
การเงิน                
ฉบับที่ 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน     
สินทรัพย ์     
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน     
สินทรัพย์สิทธิการใช ้ - - 5,666 5,666 
หนี สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น     
หนี สินหมุนเวียน     
ส่วนของหนี สินตามสัญญาเช่าที่ถึง
ก้าหนดช้าระภายในหนึง่ป ี - - 849 849 

หนี สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงนิ - 1,662 - 1,662 
หนี สินไม่หมนุเวียน     
หนี สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่
ถึงก้าหนดช้าระภายในหนึ่งป ี - - 4,817 4,817 

ส่วนของผูถ้ือหุ้น     
ก้าไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร 89,134 (1,662) - 87,472 

2.1 เครื่องมือทางการเงิน 

 รายละเอียดผลกระทบที่มีต่อก้าไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 จากการน้ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบัติครั งแรก แสดงได้ดังนี  

  (หน่วย: พันบาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

การรับรู้รายการตราสารอนุพันธ์ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก้าไรหรือ
ขาดทุน (7,510) (2,077) 

ผลกระทบของภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 1,502 415 
ผลกระทบต่อก้าไรสะสมจากการน้ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบัติ (6,008) (1,662) 
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ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า และมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินตามที่
ก้าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และมูลค่าตามหลักการบัญชีเดิม แสดงได้ดังนี  

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 
 มูลค่าตามหลักการบัญชี

เดิม 

การจัดประเภทและวัดมูลค่าตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 

 

 

ราคาทุน 
ตัดจ้าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 71,163 71,163 71,163 
ลูกหนี การค้าและลูกหนี อืน่ 296,201 296,201 296,201 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 367,364 367,364 367,364 
 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

มูลค่าตามบัญชีเดิม 

การจัดประเภทและวัดมูลค่าตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 

 

 

ราคาทุน 
ตัดจ้าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 53,045 53,045 53,045 
ลูกหนี การค้าและลูกหนี อืน่ 314,764 314,764 314,764 
เงินให้กู้ยืมระยะสั นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 398,500 398,500 398,500 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 766,309 766,309 766,309 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษัทไม่ได้ก้าหนดให้หนี สินทางการเงินใดวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก้าไรหรือขาดทุน ยกเว้นหนี สินตราสารอนุพันธ์ซึ่งมีมูลค่ายุติธรรม 6.0 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 
1.7 ล้านบาท) 

2.2 สัญญาเช่า 

 การน้ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั งแรก กลุ่มบริษัทรับรู้หนี สินตามสัญญา
เช่าส้าหรับสัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าด้าเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบันของเงินจ่ายช้าระตาม
สัญญาเช่าที่เหลืออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบี ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท ณ วันที่  1 มกราคม 2563 
ส้าหรับสัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษัทรับรู้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และ
หนี สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าตามบัญชีเดิมก่อนวันที่น้ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือ
ปฏิบัติครั งแรก 
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  (หน่วย: พันบาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่เปิดเผย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 11,956 11,650 
หัก: สัญญาเช่าระยะสั นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่้า - (2,456) 
หัก: สัญญาที่พิจารณาเป็นสัญญาบริการ (611) (2,094) 
หัก: ดอกเบี ยจ่ายรอตดับัญชี (2,382) (1,434) 
หนี สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ นจากการน้ามาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน ฉบบัที่ 16 มาถือปฏิบตัิครั งแรก 

 
8,963 

 
5,666 

หนี สินสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - - 
หนี สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 8,963 5,666 

   
ประกอบด้วย   
หนี สินสัญญาเช่าหมุนเวียน 1,096 849 
หนี สินสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน 7,867 4,817 

 8,963 5,666 

 รายการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้ จากการน้ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติ
ครั งแรก ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 สรุปได้ดังนี  

  (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน 2,722 2,722 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 6,241 2,944 

รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้ 8,963 5,666 

3. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

 ลักษณะความสัมพันธ์ของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ความสัมพันธ์ 
บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ้ากัด บริษัทย่อย 
บริษัท ซีพีพี จ้ากัด บริษัทย่อย 
บริษัท ซีพีไอ เทรดดิ ง จ้ากัด บริษัทย่อย (จดทะเบียนเลิกบริษัทเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 

และอยู่ระหว่างการช้าระบัญชี) 
บริษัท ซีพีไอ กรีน จ้ากัด บริษัทย่อย (จดทะเบียนเลิกบริษัทเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 

และอยู่ระหว่างการช้าระบัญชี) 
บริษัท ซี เค เทรดดิ ง (1965) จ้ากัด การร่วมค้า 
บริษัท น ้าตาลครบุรี จ้ากัด (มหาชน) ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
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 ในระหว่างงวด บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่ส้าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าว
เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง
กันเหล่านั น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี   

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ส้าหรับงวดสามเดือน
สิ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

ส้าหรับงวดหกเดือน 
สิ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 

 2563 2562 2563 2562 นโยบายการก้าหนดราคา 

รายการธุรกิจกับบริษทัย่อย      
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)      
รายได้จากการขาย 58.0 31.3 68.6 70.9 ราคาตลาด 

รายได้ค่าเช่า 0.2 0.4 0.4 0.9 รายเดือนในอัตราเดือนละ                 
0.01 - 0.03 ล้านบาท (2562: 
0.01 - 0.13 ล้านบาท)               

ดอกเบี ยรบั 4.0 3.4 7.8 6.6 ร้อยละ 2.95 - 4.75 ต่อปี และ
อัตราดอกเบี ยเงินกู้เมื่อทวง
ถามจากธนาคารบวกร้อยละ 
0.5   ต่อป ี

ซื อผลปาล์มสด เมล็ดในปาล์ม  
และน ้ามันปาล์มดบิ 

292.8 218.5 334.2 448.8 ราคาตลาด 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ส้าหรับงวดสามเดือน
สิ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

ส้าหรับงวดหกเดือน 
สิ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 

 2563 2562 2563 2562 นโยบายการก้าหนดราคา 

รายการธุรกิจกับการร่วมค้า      
รายได้อื่น 1.4 - 2.4 - ตามสัญญา 
ค่าบริการจ่าย 5.2 - 10.5 - ตามสัญญา 
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 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 มี
รายละเอียดดังนี   

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562 

ลูกหนี การค้า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 5)     
บริษัทย่อย - - 95,539 30,129 

ลูกหนี อื่น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 5)     
บริษัทย่อย - - 9,959 9,702 

ดอกเบี ยค้างรับ - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 5)     
บริษัทย่อย - - 12,700 5,059 

เงินให้กู้ยืมระยะสั นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     
บริษัทย่อย - - 392,700 398,500 

เจ้าหนี การค้า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 12)     
บริษัทย่อย - - 42,900 14,442 
การร่วมค้า 10,500 - 10,500 - 

รวม 10,500 - 53,400 14,442 

เจ้าหนี อื่น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 12)     
บริษัทย่อย - - 1,224 1,509 

 เงินใหกู้้ยืมระยะสั นแกก่ิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

 ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ                
31 ธันวาคม 2562 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี  

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ               ยอดคงเหลือ                
 ณ วันที่ ในระหว่างงวด ณ วันที่ 

บริษัทย่อย 1 มกราคม 2563 เพิ่มขึ น ลดลง 30 มิถุนายน 2563 
บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ้ากัด 37,000 - (30,000) 7,000 
บริษัท ซีพีพี จ้ากัด 361,500 156,500 (132,300) 385,700 
รวม 398,500 156,500 (162,300) 392,700 

 เงินให้กู้ยืมข้างต้นเป็นเงินกู้ที่ไม่มีหลักประกันและมีก้าหนดช้าระคืนเมื่อทวงถาม โดยมีอัตราดอกเบี ยร้อยละ 
2.95 - 4.75 ต่อปี และอัตราดอกเบี ยเงินกู้เมื่อทวงถามจากธนาคารบวกร้อยละ 0.5 ต่อปี 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนสิ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี  

(หน่วย: พันบาท) 

 ส้าหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ผลประโยชน์ระยะสั น 5,234 4,392 4,801 4,006 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 213 394 172 363 
รวม 5,447 4,786 4,973 4,369 

(หน่วย: พันบาท) 

 ส้าหรับงวดหกเดือนสิ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ผลประโยชน์ระยะสั น 14,295 12,642 13,226 11,633 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 426 596 344 490 
รวม 14,721 13,238 13,570 12,123 

ภาระค ้าประกันกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

 บริษัทฯมีภาระจากการค ้าประกันให้กับบริษัทย่อยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20.5 ก) 

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2563 
31 ธันวาคม  

2562 
30 มิถุนายน 

2563 
31 ธันวาคม  

2562 
เงินสด 11,394 187 4,010 101 
เงินฝากธนาคาร 80,806 70,976 49,942 52,944 
รวม 92,200 71,163 53,952 53,045 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี ยร้อยละ 0.05 - 0.1 ต่อปี (31 ธันวาคม 2562:  
ร้อยละ 0.1 - 0.4 ต่อปี) 
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5. ลูกหนี การค้าและลูกหนี อื่น 
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2563 
31 ธันวาคม 

2562 
30 มิถุนายน 

2563 
31 ธันวาคม 

2562 
ลูกหนี การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     
อายุหนี คงค้างนับจากวันที่ถึงก้าหนดช้าระ     
ยังไม่ถึงก้าหนดช้าระ - - 599 30,129 
ค้างช้าระ     
   ไม่เกิน 1 เดือน - - 57,336 - 
   2 - 3 เดือน - - 37,604 - 
รวมลูกหนี การค้า - กิจการที่เก่ียวข้องกัน - - 95,539 30,129 
ลูกหนี การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน     
อายุหนี คงค้างนับจากวันที่ถึงก้าหนดช้าระ     
ยังไม่ถึงก้าหนดช้าระ 262,864 200,551 234,684 175,610 
ค้างช้าระ     
   ไม่เกิน 1 เดือน 40,219 89,882 40,219 88,670 
   2 - 3 เดือน 6,058 949 6,058 906 
   3 - 6 เดือน 1 910 1 910 
   6 - 12 เดือน 1,089 532 914 532 
   มากกว่า 12 เดือน 3,882 4,094 3,882 4,094 
รวม 314,113 296,918 285,758 270,722 
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ น (2,741) (2,769) (2,741) (2,769) 
รวมลูกหนี การค้า - กิจการที่ไม่เก่ียวข้องกัน - สุทธิ 311,372 294,149 283,017 267,953 
รวมลูกหนี การค้า - สุทธิ 311,372 294,149 378,556 298,082 
ลูกหนี อื่น     
ลูกหนี อื่น - กิจการที่เก่ียวข้องกัน - - 9,959 9,702 
ดอกเบี ยค้างรับ - กิจการที่เก่ียวข้องกัน - - 12,700 5,059 
ลูกหนี อื่น - กิจการที่ไม่เก่ียวข้องกัน 2,222 2,733 2,082 2,602 
รวม 2,222 2,733 24,741 17,363 
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ น (681) (681) (681) (681) 
รวมลูกหนี อื่น - สุทธิ 1,541 2,052 24,060 16,682 
รวมลูกหนี การค้าและลูกหนี อื่น - สุทธิ 312,913 296,201 402,616 314,764 
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6. ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ 

 รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือส้าหรับงวดหกเดือนสิ นสุดวันที่                   
30 มิถุนายน 2563 สรุปได้ดังนี  

 (หน่วย: พันบาท) 
  งบการเงินรวมและ              

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563  - 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือระหว่างงวด  139 
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 มิถุนายน 2563  139 

7. เงินลงทุนในการร่วมค้า  

 เงินลงทุนในการร่วมค้าตามที่แสดงในงบการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 มี
รายละเอียดดังต่อไปนี  
       (หน่วย: พันบาท) 
     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษัท ลักษณะธุรกิจ 
จัดตั งขึ น 
ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน 

มูลค่าตามบัญชี 
ตามวิธีส่วนได้เสีย 

มูลค่าตามบัญชี 
ตามวิธีราคาทุน 

   30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
   2563 2562 2563 2562 2563 2562 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

ถือหุ้นโดยบริษัทฯ        
บริษัท ซี เค เทรดดิ ง 

(1965) จ้ากัด 
ด้าเนินธุรกิจตัวแทน 
นายหน้า ในการขาย
สินค้าประเภทอุปโภค 
บริโภคทุกประเภท 

ไทย 49.00 49.00 7,457 462 4,900 490 

รวม     7,457 462 4,900 490 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั 

ส่วนแบ่งก้าไรจาก 
เงินลงทุนในการร่วมค้าส้าหรับ             

งวดสามเดือนสิ นสุดวันที ่30 มิถุนายน 
เงินปนัผลรบัส้าหรับ                                    

งวดสามเดือนสิ นสุดวันที ่30 มิถุนายน 
 2563 2562 2563 2562 

บริษทั ซี เค เทรดดิ ง (1965) จ้ากัด 1,369 - - - 
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(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั 

ส่วนแบ่งก้าไรจาก 
เงินลงทุนในการร่วมค้าส้าหรับ             

งวดหกเดือนสิ นสุดวันที ่30 มิถุนายน 
เงินปนัผลรบัส้าหรับ                                    

งวดหกเดือนสิ นสุดวันที ่30 มิถุนายน 
 2563 2562 2563 2562 

บริษทั ซี เค เทรดดิ ง (1965) จ้ากัด 2,585 - - - 

 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ซี เค เทรดดิ ง (1965) จ้ากัด (การร่วมค้า) ได้มี
มติเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยออกหุ้นสามัญจ้านวน 90,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิม 1 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ้านวน 10 ล้านบาท โดยบริษัทฯได้ลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนดังกล่าวในสัดส่วนเดิมร้อยละ 49 คิดเป็นมูลค่าการลงทุนจ้านวนเงิน 4.41 ล้านบาท โดยบริษัทฯได้
จ่ายเงินลงทุนดังกล่าวแล้วในระหว่างเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2563 

8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังต่อไปนี  
(หน่วย: พันบาท) 

บริษัท ทุนเรยีกช้าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทนุ ราคาทุน 
ค่าเผ่ือการลดลงของ
มูลค่าเงนิลงทุน เงินลงทนุ - สุทธิ 

เงินปันผลรบั                        
ในระหว่างงวด 

 30 
มิถุนายน 

2563 

31 
ธันวาคม 

2562 

30 
มิถุนายน 

2563 

31 
ธันวาคม 

2562 

30 
มิถุนายน 

2563 

31 
ธันวาคม 

2562 

30 
มิถุนายน 

2563 

31 
ธันวาคม 

2562 

30 
มิถุนายน 

2563 

31 
ธันวาคม 

2562 

30 
มิถุนายน 

2563 

30 
มิถุนายน 

2562 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)         
บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ้ากัด 15,000 15,000 100 100 15,000 15,000 (5,000) (5,000) 10,000 10,000 - - 
บริษัท ซีพีพ ีจ้ากัด 191,000 191,000 100 100 191,000 191,000 - - 191,000 191,000 - - 
บริษัท ซีพีไอ เทรดดิ ง จ้ากัด 1,300 1,300 100 100 1,300 1,300 - - 1,300 1,300 - - 
บริษัท ซีพีไอ กรนี จ้ากัด 12,500 12,500 100 100 12,500 12,500 - - 12,500 12,500 - - 
รวม     219,800 219,800 (5,000) (5,000) 214,800 214,800 - - 

 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั งที่ 1/2563 ของบริษัท ซีพีไอ เทรดดิ ง จ้ากัด               
(บริษัทย่อย) ได้อนุมัติให้มีการเลิกกิจการ และบริษัทย่อยได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว
เมื่อวันที ่18 มิถุนายน 2563 และในขณะนี บริษัทดังกล่าวอยู่ระหว่างการช้าระบัญชี 

 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั งที่ 1/2563 ของบริษัท ซีพีไอ กรีน จ้ากัด                  
(บริษัทย่อย) ได้อนุมัติให้มีการเลิกกิจการ และบริษัทย่อยได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว
เมื่อวันที ่18 มิถุนายน 2563 และในขณะนี บริษัทดังกล่าวอยู่ระหว่างการช้าระบัญชี 
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9. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ส้าหรับงวดหกเดือนสิ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
สรุปได้ดังนี  

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม             งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 2,732,091 1,600,554 
ซื อเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน 25,361 18,780 
จ้าหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุทธิตามบัญชี                      
ณ วันที่จ้าหน่าย (931) (931) 

ค่าเสื่อมราคาส้าหรับงวด (86,018) (60,530) 
มูลค่าสุทธิตามบัญช ีณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 2,670,503 1,557,873 

10. พืชเพื่อการให้ผลิตผล 

 รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีพืชเพื่อการให้ผลิตผลส้าหรับงวดหกเดือนสิ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 สรุป
ได้ดังนี  

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม             งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 392,547 390,009 
ซื อเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน 696 696 
ตัดจ้าหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุทธิตามบัญชี                    
ณ วันที่ตัดจ้าหน่าย (284) (284) 

ค่าตัดจ้าหน่ายส้าหรับงวด (9,525) (9,487) 
มูลค่าสุทธิตามบัญช ีณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 383,434 380,934 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ต้นปาล์มมูลค่าสุทธิตามบัญชีจ้านวนเงิน 5 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562: 6 ล้าน
บาท) อยู่บนที่ดินที่บริษัทฯมีเพียงสิทธิครอบครอง 

11. เงินกู้ยืมระยะสั นจากธนาคาร 
(หน่วย: พันบาท) 

 อัตราดอกเบี ย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ร้อยละต่อป)ี 30 มิถุนายน 

2563 
31 ธันวาคม 

2562 
30 มิถุนายน 

2563 
31 ธันวาคม 

2562 
เงินกู้ยืมระยะสั นจาก
ธนาคาร 

2.25 - 2.82 
(2562: 2.20 - 2.63) 1,389,000 1,199,000 1,250,000 1,090,000 

รวม  1,389,000 1,199,000 1,250,000 1,090,000 
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12. เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อื่น 
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2563 
31 ธันวาคม 

2562 
30 มิถุนายน 

2563 
31 ธันวาคม 

2562 
เจ้าหนี การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 10,500 - 53,400 14,442 
เจ้าหนี การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน  133,835 58,422 128,178 52,689 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 28,031 17,426 26,686 14,635 
เจ้าหนี อ่ืน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 1,224 1,509 
เจ้าหนี อ่ืน - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 57,918 52,943 21,316 18,795 
รวมเจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อ่ืน 230,284 128,791 230,804 102,070 

13. เงินกู้ยืมระยะยาว 
(หน่วย: พันบาท) 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

วงเงิน 
 อัตราดอกเบี ย
(ร้อยละต่อปี) เงื่อนไขการช้าระคืนเงินต้น 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธันวาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธันวาคม 
2562 

1) วงเงิน 204 ล้านบาท 
          ของบริษัทฯ  
     

MLR - 3 ปลอดช้าระเงินต้น 18 เดือนโดยจะเริ่ม
ช้าระตั งแต่เดือนมิถุนายน 2558 และ
ช้าระคืนเงินต้นทุก 3 เดือน งวดละไม่
น้อยกว่า 9.55 ล้านบาท และต้องช้าระ
ให้เสร็จสิ นภายในเดือนมีนาคม 2564 22,770 48,400 22,770 51,420 

2) วงเงิน 250 ล้านบาท 
          ของบริษัทฯ 

THBFIX + 2.32 ช้าระคืนเงินต้นเป็นรายเดือน โดย
ก้าหนดช้าระ 60 งวด งวดละ 4.2 ล้าน
บาท งวดสุดท้ายช้าระเงินต้นและ
ดอกเบี ยที่ยังคงค้างทั งหมด เริ่มตั งแต่
เดือนมกราคม 2559 ถึงเดือนธันวาคม
2563 23,200 51,420 23,200 48,400 

3) วงเงิน 250 ล้านบาท      
    ของบริษัทฯ 

THBFIX + 2.2 ช้าระคืนเงินต้นเป็นงวด 3 เดือน โดย
ก้าหนดช้าระ 20 งวด งวดละ 12.5 ล้าน
บาท งวดสุดท้ายช้าระเงินต้นและ
ดอกเบี ยคงค้างทั งหมด เริ่มตั งแต่เดือน
ตุลาคม 2560 ถึงเดือนกรกฎาคม 2565 112,500 137,500 112,500 137,500 

4) วงเงิน 250 ล้านบาท 
          ของบริษัทฯ 
 
  

MLR - 1.5 ปลอดช้าระเงินต้น 9 เดือน ช้าระคืนเงนิ
ต้นทุกสามเดือน 20 งวด งวดละ 12.5 
ล้านบาท งวดสุดท้ายช้าระเงินต้น และ
ดอกเบี ยที่ยังคงค้างทั งหมด เริ่มต้นแต่
เดือนมีนาคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 

    

  2568 250,000 - 250,000 - 
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(หน่วย: พันบาท) 
   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

วงเงิน 
 อัตราดอกเบี ย
(ร้อยละต่อปี) เงื่อนไขการช้าระคืนเงินต้น 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธันวาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธันวาคม 
2562 

5) วงเงิน 800 ล้านบาท 
          ของบริษัทย่อย 
 
  

AMLR - 2.90 ปลอดช้าระเงินต้น 18 เดือน ช้าระคืน
เงินต้นทุกหกเดือน 11 งวดแรกงวดละ 
67 ล้านบาท งวดสุดท้าย 63 ล้านบาท 
ระยะเวลาการช้าระเสร็จสิ นภายใน     

  เดือนสิงหาคม 2565 331,000 398,000 - - 

รวม   739,470 635,320 408,470 237,320 
หัก: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย  (598) - (598) - 

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ   738,872 635,320 407,872 237,320 
หัก: ส่วนที่ถึงก้าหนดช้าระภายในหนึ่งปี (254,861) (270,600) (120,861) (136,600) 

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก้าหนดช้าระภายในหนึ่งปี 484,011 364,720 287,011 100,720 

 การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวส้าหรับงวดหกเดือนสิ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 มี
รายละเอียดดังนี  

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม             งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 635,320 237,320 
บวก: กู้เพิ่ม 250,000 250,000 
หัก: จ่ายช้าระคืนเงินกู้ (145,850) (78,850) 
ค่าธรรมเนียมทางการเงินในการจัดหาเงินกู้ยืม (625) (625) 
ตัดจ้าหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 27 27 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 738,872 407,872 

 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 บริษัทฯได้ท้าสัญญากู้ยืมเงินวงเงินจ้านวน 250 ล้านบาทกับธนาคารในประเทศ
แห่งหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการด้าเนินงาน เงินกู้ยืมดังกล่าวมีระยะเวลาการจ่ายคืนภายในเดือน 
ธันวาคม 2568 

 วงเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทฯเป็นเงินกู้ยืมที่ปลอดภาระค ้าประกัน เงินกู้ยืมของบริษัทย่อยค ้าประกันโดย
บริษัทฯ ภายใต้สัญญาเงินกู้บริษัทฯและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุ
ในสัญญา เช่น การก่อภาระผูกพันในทรัพย์สิน การด้ารงอัตราส่วนหนี สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและอัตราส่วน
ความสามารถในการช้าระหนี ให้เป็นไปตามอัตราที่ก้าหนดในสัญญา เป็นต้น 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตาม
สัญญาเงนิกู้ที่ยังไม่ได้เบิกใช้คงเหลือ 
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 เพื่อบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี ยส้าหรับเงินกู้ยืมจากธนาคาร  บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ท้าสัญญา
แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี ยล่วงหน้ากับธนาคารสามแห่ง เพื่อแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี ยตามที่กล่าวไว้ใน             
หมายเหตุข้อ 21 ข) 

14. ส้ารองตามกฎหมาย 

 ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ้ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรร
ก้าไรสุทธิประจ้าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส้ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก้าไรสุทธิประจ้าปีหักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส้ารองนี จะมีจ้านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส้ารอง
ตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน้าไปจ่ายเงินปันผลได้  ในระหว่างงวดปัจจุบัน บริษัทฯได้จัดสรรส้ารอง
ตามกฎหมายจ้านวน 2.47 ล้านบาท 

 15. รายได้จากสัญญาที่ท้ากับลูกค้า  

(หน่วย: พันบาท) 
 ส้าหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวันที ่30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

ประเภทของสินค้าหรือบริการ     
ขายน ้ามันปาล์ม ต้นกล้า                         
และเมล็ดพันธ์ุปาล์ม 864,944 814,606 911,036 835,699 

ขายไฟฟ้า 47,974 38,968 10,780 7,385 
อื่น ๆ 620 - - - 

รวมรายได้จากสัญญาที่ท้ากับลูกค้า 913,538 853,574 921,816 843,084 

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได ้     
รับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 865,564 814,606 911,036 835,699 
รับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง 47,974 38,968 10,780 7,385 
รวมรายได้จากสัญญาที่ท้ากับลูกค้า 913,538 853,574 921,816 843,084 
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(หน่วย: พันบาท) 
 ส้าหรับงวดหกเดือนสิ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

ประเภทของสินค้าหรือบริการ     
ขายน ้ามันปาล์ม ต้นกล้า                         
และเมล็ดพันธ์ุปาล์ม 1,666,382 1,625,048 1,721,422 1,675,742 

ขายไฟฟ้า 81,139 80,715 12,850 15,356 
อื่น ๆ 853 - - - 
รวมรายได้จากสัญญาที่ท้ากับลูกค้า 1,748,374 1,705,763 1,734,272 1,691,098 

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได ้     
รับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 1,667,235 1,625,048 1,721,422 1,675,742 
รับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง 81,139 80,715 12,850 15,356 
รวมรายได้จากสัญญาที่ท้ากับลูกค้า 1,748,374 1,705,763 1,734,272 1,691,098 

การกระทบยอดระหว่างรายได้จากสัญญาที่ท้ากับลูกค้ากับข้อมูลทางการเงินจ้าแนกตามส่วนงานที่เปิดเผย
ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18 แสดงได้ดังนี  

(หน่วย: พันบาท) 
 ส้าหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวันที ่30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
รายได้จากลูกค้าภายนอก 913,538   853,574 863,864 811,544 
รายได้ระหว่างส่วนงาน 350,840 250,033 57,952 31,540 
 1,264,378 1,103,607 921,816 843,084 
รายการปรับปรุงและตัดรายการระหว่างกัน (350,840) (250,033) - - 
รวมรายได้จากสัญญาที่ท้ากับลูกค้า 913,538 853,574 921,816 843,084 

 

(หน่วย: พันบาท) 
 ส้าหรับงวดหกเดือนสิ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
รายได้จากลูกค้าภายนอก 1,748,374 1,705,763 1,665,682 1,619,939 
รายได้ระหว่างส่วนงาน 402,838 519,923 68,590 71,159 
 2,151,212 2,225,686 1,734,272 1,691,098 
รายการปรับปรุงและตัดรายการระหว่างกัน (402,838) (519,923) - - 
รวมรายได้จากสัญญาที่ท้ากับลูกค้า 1,748,374 1,705,763 1,734,272 1,691,098 
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16. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาลค้านวณขึ นจากก้าไรก่อนภาษีเงินได้ส้าหรับงวดคูณด้วยอัตราภาษีเฉลี่ยทั งปี
ที่ประมาณไว้ 

 ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ส้าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 
สรุปได้ดังนี  

(หน่วย: พันบาท) 
 ส้าหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาล - - - - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผล
แตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการผล
แตกต่างชั่วคราว 1,004 (2,466) 1,372 (2,190) 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน             
งบก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 1,004 (2,466) 1,372 (2,190) 

 

(หน่วย: พันบาท) 
 ส้าหรับงวดหกเดือนสิ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาล - - - - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผล
แตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการผล
แตกต่างชั่วคราว 4,357 (3,119) 4,542 (2,990) 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน                
งบก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 4,357 (3,119) 4,542 (2,990) 
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17.    ก้าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

ก้าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั นพื นฐานค้านวณโดยหารก้าไร (ขาดทุน) ส้าหรับงวดที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
(ไม่รวมก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจ้านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างงวด 

ก้าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั นพื นฐานส้าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 
2562 แสดงการค้านวณได้ดังนี  

 งบการเงินรวม 

 ส้าหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 
ก้าไรส้าหรับงวด 

จ้านวนหุ้นสามัญ                
ถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก ก้าไรต่อหุ้น 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

 (พันบาท) (พันบาท) (พันหุ้น) (พันหุ้น) (บาท) (บาท) 
ก้าไรต่อหุ้นขั นพื นฐาน       
ก้าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 29,934 64,058 632,753 632,753 0.047 0.101 

       
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ส้าหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 
ก้าไรส้าหรับงวด 

จ้านวนหุ้นสามัญ                
ถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก ก้าไรต่อหุ้น 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

 (พันบาท) (พันบาท) (พันหุ้น) (พันหุ้น) (บาท) (บาท) 
ก้าไรต่อหุ้นขั นพื นฐาน       
ก้าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 633 20,398 632,753 632,753 0.001 0.032 

 

 งบการเงินรวม 

 ส้าหรับงวดหกเดือนสิ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 ก้าไร (ขาดทุน)                       
ส้าหรับงวด 

จ้านวนหุ้นสามัญ                
ถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก ก้าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

 (พันบาท) (พันบาท) (พันหุ้น) (พันหุ้น) (บาท) (บาท) 
ก้าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั นพื นฐาน       
ก้าไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (10,878) 79,238 632,753 632,753 (0.017) 0.125 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ส้าหรับงวดหกเดือนสิ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 ก้าไร (ขาดทุน)                       
ส้าหรับงวด 

จ้านวนหุ้นสามัญ                
ถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก ก้าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

 (พันบาท) (พันบาท) (พันหุ้น) (พันหุ้น) (บาท) (บาท) 
ก้าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั นพื นฐาน       
ก้าไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (23,463) 11,114 632,753 632,753 (0.037) 0.018 

18. ส่วนงานด้าเนินงาน 

 กลุ่มบริษัทจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการในระหว่างงวด
ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด้าเนินงานที่รายงาน 

  ข้อมูลรายได้และก้าไรของส่วนงานของกลุ่มบริษัทส้าหรับงวดสามและหกเดือนเดือนสิ นสุดวันที่                         
30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดังต่อไปนี  

(หน่วย: ล้านบาท) 
 ส้าหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 

 

ส่วนงาน 

ส่วนงานเมล็ด
พันธุ์ปาล์ม              

ต้นกล้าปาล์มและ ส่วนงานผลิต รวมส่วนงาน 
รายการปรับปรุง
และตัดรายการ 

 
งบการเงิน 

 น ้ามันปาล์ม ต้นมะพร้าว กระแสไฟฟ้า ที่รายงาน ระหว่างกัน รวม 

รายได้จากการขายให้ลูกค้าภายนอก 854 11 48 913 - 913 
รายได้ระหว่างส่วนงาน 351 - - 351 (351) - 
รายได้ทางการเงิน 4 - - 4 (4) - 
ต้นทุนทางการเงิน 12 - 8 20 (4) 16 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ้าหน่าย 30 (2) 21 49 (1) 48 
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 2 - - 2 (1) 1 
ก้าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน (13) (3) 55 39 (9) 30 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 ส้าหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 

 

ส่วนงาน 

ส่วนงานเมล็ด
พันธุ์ปาล์ม              

ต้นกล้าปาล์มและ ส่วนงานผลิต รวมส่วนงาน 
รายการปรับปรุง
และตัดรายการ 

 
งบการเงิน 

 น ้ามันปาล์ม ต้นมะพร้าว กระแสไฟฟ้า ที่รายงาน ระหว่างกัน รวม 

รายได้จากการขายให้ลูกค้า       

   ภายนอก 811 4 39 854 - 854 
รายได้ระหว่างส่วนงาน 250 - - 250 (250) - 
ดอกเบี ยรับ 3 - - 3 (3) - 
ต้นทุนทางการเงิน 12 1 8 21 (4) 17 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ้าหน่าย 40 1 11 52 (1) 51 
รายไดภ้าษีเงินได้ (2) - - (2) - (2) 
ก้าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 51 (3) 19 67 (3) 64 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 
 ส้าหรับงวดหกเดือนสิ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 

 

ส่วนงาน 

ส่วนงานเมล็ด
พันธุ์ปาล์ม              

ต้นกล้าปาล์มและ ส่วนงานผลิต รวมส่วนงาน 
รายการปรับปรุง
และตัดรายการ 

 
งบการเงิน 

 น ้ามันปาล์ม ต้นมะพร้าว กระแสไฟฟ้า ที่รายงาน ระหว่างกัน รวม 

รายได้จากการขายให้ลูกค้าภายนอก 1,654 13 81 1,748 - 1,748 
รายได้ระหว่างส่วนงาน 403 - - 403 (403) - 
รายได้ทางการเงิน 8 - - 8 (8) - 
ต้นทุนทางการเงิน 21 1 16 38 (8) 30 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ้าหน่าย 64 1 33 98 (1) 97 
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 5 - - 5 (1) 4 
ก้าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน (40) (5) 32 (13) 2 (11) 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 ส้าหรับงวดหกเดือนสิ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 

 

ส่วนงาน 

ส่วนงานเมล็ด
พันธุ์ปาล์ม              

ต้นกล้าปาล์มและ ส่วนงานผลิต รวมส่วนงาน 
รายการปรับปรุง
และตัดรายการ 

 
งบการเงิน 

 น ้ามันปาล์ม ต้นมะพร้าว กระแสไฟฟ้า ที่รายงาน ระหว่างกัน รวม 

รายได้จากการขายให้ลูกค้าภายนอก 1,616 9 81 1,706 - 1,706 
รายได้ระหว่างส่วนงาน 520 - - 520 (520) - 
ดอกเบี ยรับ 7 - - 7 (7) - 
ต้นทุนทางการเงิน 24 1 17 42 (7) 35 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ้าหน่าย 73 2 28 103 (1) 102 
รายไดภ้าษีเงินได้ (3) - - (3) - (3) 
ก้าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 49 (7) 36 78 1 79 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนสิ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯมีรายได้จากการขายส่งออก
ต่างประเทศเป็นจ้านวนเงิน 24 ล้านบาท และ 33 ล้านบาท (2562: 90 ล้านบาท และ 181 ล้านบาท)  

 ในระหว่างงวดสามเดือนสิ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จ้านวนหนึ่งราย 
เป็นจ้านวนเงิน 153 ล้านบาท (2562: หนึ่งราย จ้านวนเงิน 106 ล้านบาท) ซึ่งมาจากส่วนงานน ้ามันปาล์ม 

 ในระหว่างงวดหกเดือนสิ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จ้านวนหนึ่งราย 
เป็นจ้านวนเงิน 298 ล้านบาท (2562: หนึ่งราย จ้านวนเงิน 176 ล้านบาท) ซึ่งมาจากส่วนงานน ้ามันปาล์ม 
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19. เงินปันผล 

เงินปนัผล อนุมัติโดย รวมเงินปนัผล เงินปนัผลต่อหุ้น 

  (ล้านบาท) (บาทต่อหุ้น) 
เงินปนัผลระหว่างกาลจากผลด้าเนินงาน
ปี 2562 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ
ครั งที่ 2/2563 เมื่อวันที ่

  

  13 เมษายน 2563 44.9 0.071 
รวมเงินปันผลจ่ายส้าหรับปี 2563 44.9 0.071 

20. ภาระผูกพันและหนี สินท่ีอาจเกิดขึ น 

20.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษัทมีรายจ่ายฝ่ายทุนจ้านวนเงิน 1 ล้านบาท และเฉพาะบริษัทฯจ้านวนเงิน 
1 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562: 1 ล้านบาท, เฉพาะบริษัทฯ: ไม่มี) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการซื อเคร่ืองจักรและ
อุปกรณ์ 

20.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการและสัญญาเช่าสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่้า 

 กลุ่มบริษัทได้ท้าสัญญาบริการและสัญญาเช่าสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่้าที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดิน และ
สัญญาจ้างบริการ มีอายุสัญญาประมาณ 1 - 4 ปี 

 กลุ่มบริษัทมีจ้านวนเงินขั นต้่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั งสิ นดังนี  
(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2563 
31 ธันวาคม 

2562 
30 มิถุนายน 

2563 
31 ธันวาคม 

2562 
จ่ายช้าระ     
ภายใน 1 ปี 2 1 2 1 
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1 1 1 1 

20.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาขายสินค้าล่วงหน้า 

 บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาขายสินค้าที่ตกลงจ้านวนและราคาไว้ล่วงหน้ากับลูกค้าในประเทศ โดย                
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯมีมูลค่าการขายจ้านวน 185 ล้านบาทที่ต้องน้าส่งสินค้าในระหว่างเดือน
กรกฎาคม - ธันวาคม 2563 (31 ธันวาคม 2562: มูลค่าการขายจ้านวน 148 ล้านบาท ที่ต้องน้าส่งสินค้าใน
ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2563) 
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20.4 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาซื อขายไฟฟ้า 

 กลุ่มบริษัทได้ท้าสัญญาขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามจ้านวนและราคาที่ก้าหนดไว้ในสัญญา ซึ่ง
มีรายละเอียดดังต่อไปนี  

 
บริษัท วันที่ท้าสัญญา อายุสัญญา  

วันเริ่มด้าเนินการ
เชิงพาณิชย ์

ปริมาณพลังไฟฟ้า       
ตามสัญญา (เมกะวัตต์) 

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรม
น ้ามันปาล์ม จ้ากัด 
(มหาชน) 

24 ธันวาคม 2556 5 ปี และต่ออายุครั งละ  
5 ปีโดยอัตโนมัติ 

29 กันยายน 2557 3 

บริษัท ซีพีพี จ้ากัด 10 ตุลาคม 2559 15 ปี 4 เดือน 27 เมษายน 2560 4 

20.5 การค ้าประกัน 

 ก) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯค ้าประกันวงเงินกู้และวงเงินสินเชื่อให้แก่
บริษัทย่อยในวงเงิน 1,026 ล้านบาท และ 27 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 

 ข) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีหนังสือค ้าประกันซึ่งออกโดยธนาคาร
ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซึ่งประกอบด้วย
หนังสือค ้าประกันดังต่อไปนี  

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม  30 มิถุนายน 31 ธันวาคม  
 2563 2562 2563 2562 
หนังสือค ้าประกันการใช้ไฟฟ้า 7 7 3 3 
หนังสือค ้าประกันการซื อขายไฟฟ้า 1 1 1 1 
หนังสือค ้าประกันการบริหารพื นที่ 1 - - - 
รวม 9 8 4 4 
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21. เครื่องมือทางการเงิน 

 ก) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทไม่มีสัญญาซื อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าคงเหลือ 

 ข) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี ย
ดังนี  

 งบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 
 จ้านวนเงนิต้น อัตราดอกเบี ยรบัตามสัญญา  

แลกเปลี่ยน 
อัตราดอกเบี ยจ่ายตามสัญญา  

แลกเปลี่ยน 
วันสิ นสุด
สัญญา 

1 204 ล้านบาท อัตราดอกเบี ยลอยตัว MLR  
   ลบร้อยละ 3 ต่อป ี

อัตราดอกเบี ยคงทีต่ามที่ระบุไว้
ในสัญญาแลกเปลี่ยน 

กันยายน 2563 

2 250 ล้านบาท 
 

อัตราดอกเบี ยลอยตัว THBFIX 
1 เดือนบวกร้อยละ 2.32 ต่อปี 

อัตราดอกเบี ยคงทีต่ามที่ระบุไว้
ในสัญญาแลกเปลี่ยน 

ธันวาคม 2563 

3 250 ล้านบาท อัตราดอกเบี ยลอยตัว THBFIX 
6 เดือนบวกร้อยละ 2.2 ต่อป ี

อัตราดอกเบี ยคงทีต่ามที่ระบุไว้
ในสัญญาแลกเปลี่ยน 

กรกฎาคม 2565 

4 800 ล้านบาท อัตราดอกเบี ยลอยตัว AMLR 
ลบร้อยละ 2.9 ต่อป ี

อัตราดอกเบี ยคงทีต่ามที่ระบุไว้
ในสัญญาแลกเปลี่ยน 

สิงหาคม 2565 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 
 จ้านวนเงนิต้น อัตราดอกเบี ยรบัตามสัญญา  

แลกเปลี่ยน 
อัตราดอกเบี ยจ่ายตามสัญญา  

แลกเปลี่ยน 
วันสิ นสุด
สัญญา 

1 204 ล้านบาท 
 

อัตราดอกเบี ยลอยตัว MLR ลบ
ร้อยละ 3 ต่อป ี

อัตราดอกเบี ยคงทีต่ามที่ระบุไว้
ในสัญญาแลกเปลี่ยน 

กันยายน 2563 

2 250 ล้านบาท 
 

อัตราดอกเบี ยลอยตัว THBFIX 
1 เดือนบวกร้อยละ 2.32 ต่อปี 

อัตราดอกเบี ยคงทีต่ามที่ระบุไว้
ในสัญญาแลกเปลี่ยน 

ธันวาคม 2563 

3 250 ล้านบาท อัตราดอกเบี ยลอยตัว THBFIX 
6 เดือนบวกร้อยละ 2.2 ต่อป ี

อัตราดอกเบี ยคงทีต่ามที่ระบุไว้
ในสัญญาแลกเปลี่ยน 

กรกฎาคม 2565 
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22. การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยก
แสดงตามล้าดับชั นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี   

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

หนี สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
ตราสารอนพุันธ ์     
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี ย - 8,266 - 8,266 

 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

หนี สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
ตราสารอนพุันธ ์     
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี ย - 1,961 - 1,961 

 เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลที่ใช้ส้าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 2 

 มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ค้านวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและแบบจ้าลอง
ตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึ่งข้อมูลที่น้ามาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่สามารถ
สังเกตได้ในตลาดที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราแลกเปลี่ยนทันที อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าของเงินตราต่างประเทศ 
และเส้นอัตราผลตอบแทนของอัตราดอกเบี ย เป็นต้น  

 ในระหว่างงวดปัจจุบันบริษัทฯไม่มีการโอนรายการระหว่างล้าดับชั นของมูลค่ายุติธรรม 
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23. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ้าปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯครั งที่ 1/2563 ได้มีมติ
รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส้าหรับปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.071 บาท คิดเป็น
จ้านวนเงิน 44.9 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วในเดือนพฤษภาคม 2563 และมีมติอนุมัติ
งดการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมส้าหรับผลประกอบการปี 2562 และมีมติอนุมัติการจัดสรรก้าไรเป็นทุนส้ารอง
ตามกฎหมายจ้านวนเงิน 2.47 ล้านบาท 

24. การอนุมัติข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาล 

  ข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลนี ได้ รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเมื่อวันที่                                    
13 สิงหาคม 2563 


