
 

 

 

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)  
และบริษัทย่อย 
รายงาน และ งบการเงินรวม 
31 ธันวาคม 2562 



 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จา้กัด (มหาชน)  

ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และ        
บริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562 งบก้าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส้าหรับปีสิ นสุดวันเดียวกัน 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส้าคัญ และได้ตรวจสอบ             
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน 

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการด้าเนินงานและกระแสเงินสด 
ส้าหรับปีสิ นสุดวันเดียวกันของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะ
ของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส้าคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจาก
กลุ่มบริษัทตามข้อก้าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก้าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก้าหนดด้านจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ตามที่ระบุใน
ข้อก้าหนดนั นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ใน
การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองส้าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส้าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน
การตรวจสอบงบการเงินส้าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น้าเร่ืองเหล่านี มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ                
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั งนี  ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส้าหรับ
เร่ืองเหล่านี   

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ      
งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเร่ืองเหล่านี ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้า      
ได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส้าคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบส้าหรับเร่ืองเหล่านี 
ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม 

ข้าพเจ้าได้ก้าหนดเร่ืองส้าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส้าหรับแต่ละเร่ืองดังต่อไปนี  

การรับรู้รายได้ 

เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีลูกค้าจ้านวนมากรายในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ เช่น กลุ่มค้าปลีก กลุ่มอุตสาหกรรม                 
กลุ่มพลังงานทดแทนประกอบกับรายได้เป็นตัวชี วัดหลักในแง่ผลการด้าเนินงานของธุรกิจซึ่งผู้ใช้งบการเงินให้ความ
สนใจ ดังนั นข้าพเจ้าจึงพิจารณาเร่ือง การรับรู้รายได้เป็นเร่ืองส้าคัญในการตรวจสอบโดยให้ความส้าคัญกับการ
เกิดขึ นจริงของรายได้และระยะในเวลาการรับรู้รายได้  

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัทโดยการ 

• ประเมินระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ 
ท้าความเข้าใจและเลือกสุ่มตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้  

• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ นรอบระยะเวลาบัญชี 

• สอบทานใบลดหนี ที่กลุ่มบริษัทออกภายหลังวันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี   

• วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) ตามรายกลุ่มลูกค้า                    
รายผลิตภัณฑ์ เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี  
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สินทรัพย์ชีวภาพ  

กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีสินทรัพย์ชีวภาพด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 5.5 และข้อ 11 ซึ่งข้อมูลประมาณการและสมมติฐานต่าง ๆ ที่ใช้ในการประเมินมูลค่า
ยุติธรรม ประกอบด้วยปริมาณที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวได้ และราคาขาย ณ แต่ละจุดเก็บเกี่ยว ข้อมูลดังกล่าวมาจาก
ข้อมูลการสุ่มตรวจนับ และดุลยพินิจเพิ่มเติมของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับเกณฑ์และข้อสมมติต่าง ๆ ซึ่งอาจท้าให้เกิด
ความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ชีวภาพ 

ข้าพเจ้าได้ท้าความเข้าใจ ประเมินและสอบทานการควบคุมภายในของกิจการที่เกี่ยวกับการประมาณมูลค่า
ยุติธรรมส้าหรับสินทรัพย์ชีวภาพ และได้ท้าการสุ่มตรวจนับสินทรัพย์ชีวภาพรวมถึงได้พิจารณาวิธีการจัดท้าข้อมูล
ประมาณการ การก้าหนดข้อสมมติฐาน ข้าพเจ้าได้สอบทานมูลค่ายุติธรรมโดยทดสอบความสมเหตุสมผลของ
ข้อมูลประมาณการและสมมติฐานต่าง ๆ ที่ใช้ในการค้านวณ โดยการสอบถามฝ่ายบริหาร วิเคราะห์เปรียบเทียบ
ข้อมูลที่กิจการใช้กับข้อมูลที่เกิดขึ นในอดีต พร้อมทั งทดสอบการค้านวณ นอกจากนั นข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูล    
ที่เปิดเผยเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ข้อมูลอื่น  

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจ้าปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั น) 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้              
ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอ่ืนนั น 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอ่ืนนั น         
มีความขัดแย้งที่มีสาระส้าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือ
ปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส้าคัญหรือไม่ หากในการปฏิบัติงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุป
ได้ว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส้าคัญแล้ว ข้าพเจ้าต้องรายงานข้อเท็จจริงนั น ทั งนี  ข้าพเจ้า          
ไม่พบว่ามีเร่ืองดังกล่าวที่ต้องรายงาน 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงิน 

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท้าและน้าเสนองบการเงินเหล่านี โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ้าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท้า 
งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส้าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด 
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ในการจัดท้างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด้าเนินงานต่อเนื่อง 
การเปิดเผยเร่ืองที่เกี่ยวกับการด้าเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเร่ืองดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีส้าหรับกิจการ
ที่ด้าเนินงานต่อเน่ืองเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด้าเนินงานหรือไม่สามารถ
ด้าเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได้ 

ผู้มีหน้าที่ในการก้ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท้ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท  

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส้าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่น
ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจ
พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส้าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส้าคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงิน
เหล่านี  

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง            
ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี ด้วย 

• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมกีารแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส้าคัญในงบการเงิน    
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเสี่ยงเหล่านั น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส้าคัญซึ่งเป็นผลมาจาก           
การทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด        
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตาม
ข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท้าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ      
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ
การควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท 
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• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ      
ทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท้า 

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส้าหรับกิจการที่ด้าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร
และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส้าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส้าคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการ
ด้าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส้าคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้
ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหาก
เห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้า
ขึ นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการด้าเนินงานต่อเน่ืองได้ 

• ประเมินการน้าเสนอ โครงสร้างและเนื อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการ
หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อ
การก้าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบ
แต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก้ากับดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส้าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส้าคัญในระบบการ
ควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ให้ค้ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก้ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก้าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก้ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั งหมดตลอดจนเร่ืองอื่นซึ่ง
ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่
ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ 
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จากเร่ืองทั งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก้ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ที่มีนัยส้าคัญที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและก้าหนดเป็นเร่ืองส้าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเร่ืองเหล่านี ไวใ้น
รายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์      
ที่ยากที่จะเกิดขึ น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเร่ืองดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระท้าดังกล่าว
สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะ
จะได้จากการสื่อสารดังกล่าว 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน้าเสนอรายงานฉบับนี  

อรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4807 

บริษัท ส้านักงาน อีวาย จ้ากัด 
กรุงเทพฯ: 17 กุมภาพันธ์ 2563 



บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

(หนว่ย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 8 71,163,423 129,095,278 53,044,879 97,581,910        

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน 7, 9 296,200,973 354,648,375 314,764,484 413,385,046      

เงินใหกู้ยื้มระยะสั้นแก่กิจการที่เกีย่วข้องกัน 7 -                          -                        398,500,000       294,000,000      

สนิค้าคงเหลือ 10 309,294,035        589,791,703      281,413,232       576,721,396      

สนิทรัพย์ชีวภาพ 11 41,601,095          54,326,335        22,303,234         27,064,287        

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหนา้ 21,347,612          12,811,789        21,347,612         12,781,236        

สนิทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 12 29,459,287          25,928,221        23,133,602         12,695,857        

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 769,066,425        1,166,601,701   1,114,507,043    1,434,229,732   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทนุในการร่วมค้า 13 461,789              -                        490,000              -                        

เงินลงทนุในบริษัทย่อย 14 -                          -                        214,799,938       219,049,950      

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 2,732,090,798     2,848,679,075   1,600,553,735    1,680,081,186   

พืชเพ่ือการใหผ้ลิตผล 16 392,547,361        403,358,818      390,008,600       399,517,431      

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 17 3,896,399            5,072,889          3,577,520           4,691,119          

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซื้อที่ดิน 18 124,007,750        124,007,750      124,007,750       124,007,750

เงินมัดจ า 684,688              684,688             206,688              206,688

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,253,688,785     3,381,803,220   2,333,644,231    2,427,554,124   

รวมสินทรัพย์ 4,022,755,210     4,548,404,921   3,448,151,274    3,861,783,856   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

(หนว่ย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

หนี สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี สินหมุนเวียน

เงินกูยื้มระยะสั้นจากธนาคาร 19 1,199,000,000 1,448,000,000 1,090,000,000 1,340,000,000   

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 7, 20 128,791,088 229,973,029 102,069,699 188,742,948      

เงินกูยื้มระยะยาวสว่นที่ถึงก าหนด

   ช าระภายในหนึ่งปี 21 270,600,000        282,150,000      136,600,000       148,150,000      

ภาษีมูลค่าเพ่ิมค้างจ่าย 12,221,762          18,643,864        10,887,297         11,304,917        

หนี้สนิหมุนเวียนอ่ืน 2,237,252            3,821,307          1,809,828           3,428,735

รวมหนี สินหมุนเวียน 1,612,850,102     1,982,588,200   1,341,366,824    1,691,626,600   

หนี สินไม่หมุนเวียน

เงินกูยื้มระยะยาว - สทุธิจากสว่นที่ถึงก าหนด

   ช าระภายในหนึ่งปี 21 364,720,000        625,770,000      100,720,000       227,770,000      

หนี้สนิภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี 27 132,248,647        130,621,458      130,938,194       128,022,413      

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 22 59,017,767          42,892,327        51,869,751         38,351,245        

รวมหนี สินไม่หมุนเวียน 555,986,414        799,283,785      283,527,945       394,143,658      

รวมหนี สิน 2,168,836,516     2,781,871,985   1,624,894,769    2,085,770,258   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

(หนว่ย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น

   ทนุจดทะเบยีน

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

   ทนุที่ออกและช าระแล้ว

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

สว่นเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 412,309,890        412,309,890      412,309,890       412,309,890      

สว่นทนุจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเปน็เกณฑ์ 12,656,762          12,656,762        12,656,762         12,656,762        

ก าไรสะสม

   จัดสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 23 32,345,939          32,345,939        32,345,939         32,345,939        

   ยังไม่ได้จัดสรร 118,481,811        31,096,053        89,133,622         41,890,715        

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ถือหุ้น 24 645,371,642        645,371,642      644,057,642       644,057,642      

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,853,918,694     1,766,532,936   1,823,256,505    1,776,013,598   

รวมหนี สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,022,755,210     4,548,404,921   3,448,151,274    3,861,783,856   

-                          -                        -                         -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก้าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ
ส้าหรับปีสิ นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
ก้าไรขาดทนุ:
รายได้
รายได้จากการขาย 25, 30 3,313,348,667   4,112,338,150   3,272,684,703   4,115,628,275
รายได้จากการให้บริการ -                        8,300,553          -                        8,300,553
ก าไรจากอัตราแลกเปล่ียน 16,434               -                        -                        -                        
เงินปนัผลรับ 14 -                        -                        49,659,992        212,009,967      
รายได้อ่ืน 22,888,900        10,935,838        35,187,855        22,387,206
รวมรายได้ 3,336,254,001   4,131,574,541   3,357,532,550   4,358,326,001   
ค่าใช้จ่าย
ต้นทนุขาย 2,814,701,865   3,760,080,273   2,934,181,708   3,986,390,032   
ต้นทนุการให้บริการ -                        4,830,147          -                        4,830,147          
คา่ใช้จ่ายในการขายและจัดจ าหน่าย 131,681,725      156,743,864      128,659,225      149,946,633      
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 219,018,590      226,562,421      185,393,605      186,797,549      
ขาดทนุจากสญัญาซื้อขายน้ ามนัปาล์มล่วงหน้า -                        46,985,304        -                        46,985,304        
ขาดทนุจากการด้อยคา่เงินลงทนุในบริษัทย่อย -                        -                        5,000,000          -                        
ขาดทนุจากการเปล่ียนแปลงมลูคา่ยุติธรรมของสนิทรัพย์ชีวภาพ 10,530,482        4,770,381          4,761,052          99,053               
ขาดทนุจากอัตราแลกเปล่ียน 1,373,880          97,510               1,373,880          97,511               
รวมค่าใช้จ่าย 3,177,306,542   4,200,069,900   3,259,369,470   4,375,146,229   
ก้าไร (ขาดทนุ) ก่อนสว่นแบ่งขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 158,947,459      (68,495,359)      98,163,080        (16,820,228)      
สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม (28,211)             -                        -                        -                        
ก้าไร (ขาดทนุ) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 158,919,248      (68,495,359)      98,163,080        (16,820,228)      
คา่ใช้จ่ายทางการเงิน (66,468,850)       (69,858,419)      (45,240,475)      (44,158,485)      
ก้าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ 92,450,398        (138,353,778)    52,922,605        (60,978,713)      
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 27.2 (2,314,679)         (1,064,066)        (3,468,565)        (1,998,331)        
ก้าไร (ขาดทนุ) ส้าหรับปี 90,135,719        (139,417,844)    49,454,040        (62,977,044)      

ก้าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการที่จะไมถู่กบนัทกึในสว่นของก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง
ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลัก
   คณิตศาสตร์ประกนัภัย 22 (3,437,451)         -                        (2,763,916)        -                        
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 27.3 687,490             -                        552,783             -                        

(2,749,961)         -                        (2,211,133)        -                        
การเปล่ียนแปลงในสว่นเกนิทนุจากการตีราคาสนิทรัพย์ -                        202,657,900      -                        202,657,900      
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ -                        (40,531,580)      -                        (40,531,580)      

-                        162,126,320      -                        162,126,320      
ก้าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนส้าหรับปี (2,749,961)         162,126,320      (2,211,133)        162,126,320      

ก้าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมส้าหรับปี 87,385,758        22,708,476        47,242,907        99,149,276        

ก้าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้น 29
ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้นขัน้พ้ืนฐาน
   ก าไร (ขาดทนุ) สว่นที่เปน็ของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 0.142 (0.220) 0.078 (0.100)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส้าหรับปีสิ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม

ก าไรขาดทุน
ทุนเรือนหุ้น ส่วนทุนจาก จัดสรรแล้ว - เบ็ดเสร็จอ่ืน - รวมองค์ประกอบ

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 632,752,650 412,309,890 12,437,309          32,345,939 195,824,003 483,245,322 483,245,322        1,768,915,113
ขาดทุนส าหรับปี -                          -                          -                          -                          (139,417,844)       -                             -                          (139,417,844)       
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                          -                          -                          -                          -                          162,126,320          162,126,320        162,126,320        
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                          -                          -                          -                          (139,417,844)       162,126,320          162,126,320        22,708,476          
เงินปันผลจ่าย 32 -                          -                          -                          -                          (25,310,106) -                             -                          (25,310,106)         
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ -                          -                          219,453               -                          -                          -                             -                          219,453               
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 632,752,650 412,309,890 12,656,762 32,345,939 31,096,053 645,371,642 645,371,642 1,766,532,936

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 632,752,650        412,309,890        12,656,762          32,345,939          31,096,053          645,371,642          645,371,642        1,766,532,936     
ก าไรส าหรับปี -                          -                          -                          -                          90,135,719          -                             -                          90,135,719          
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                          -                          -                          -                          (2,749,961)           -                             -                          (2,749,961)           
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                          -                          -                          -                          87,385,758          -                             -                          87,385,758          
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 632,752,650 412,309,890 12,656,762 32,345,939 118,481,811 645,371,642 645,371,642 1,853,918,694

-                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
-                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น
ก าไรสะสม



บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 
ส้าหรับปีสิ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก าไรขาดทุน
ทุนเรือนหุ้น ส่วนทุนจาก จัดสรรแล้ว - เบ็ดเสร็จอ่ืน - รวมองค์ประกอบ

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 632,752,650 412,309,890 12,437,309          32,345,939 130,177,865 481,931,322 481,931,322 1,701,954,975
ขาดทุนส าหรับปี -                          -                          -                          -                          (62,977,044)        -                            -                          (62,977,044)        
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                          -                          -                          -                          -                          162,126,320          162,126,320        162,126,320        
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                          -                          -                          -                          (62,977,044)        162,126,320          162,126,320        99,149,276          

เงินปันผลจ่าย 32 -                          -                          -                          -                          (25,310,106) -                            -                          (25,310,106)        
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ -                          -                          219,453               -                          -                          -                            -                          219,453               
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 632,752,650 412,309,890 12,656,762 32,345,939 41,890,715 644,057,642 644,057,642 1,776,013,598

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 632,752,650        412,309,890        12,656,762          32,345,939          41,890,715          644,057,642          644,057,642        1,776,013,598     
ก าไรส าหรับปี -                          -                          -                          -                          49,454,040          -                            -                          49,454,040          
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                          -                          -                          -                          (2,211,133)          -                            -                          (2,211,133)          
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                          -                          -                          -                          47,242,907          -                            -                          47,242,907          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 632,752,650 412,309,890 12,656,762 32,345,939 89,133,622 644,057,642 644,057,642 1,823,256,505

-                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
-                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น
ก าไรสะสม



บรษัิท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย

งบกระแสเงินสด

ส้าหรบัปีสิ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด้าเนินงาน

ก าไร (ขาดทุน) กอ่นภาษี 92,450,398            (138,353,778)    52,922,605        (60,978,713)      

รายการปรับกระทบยอดก าไร (ขาดทุน) กอ่นภาษี

   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกจิกรรมด าเนินงาน

   คา่เส่ือมราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 202,252,942          210,193,177     151,948,102     162,084,008

   ก าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (160,588)                (500,044)           (166,759)           (3,562,462)

   โอนกลับคา่เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (44,000)                  (83,700)             (44,000)             (48,000)

   โอนกลับการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือเป็นมูลคา่สุทธิท่ีจะได้รับ (58,465)                  (1,961,784)        (58,465)             (1,961,784)        

   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 28,211                   -                         -                         -                         

   การด้อยคา่เงินลงทุนในบริษัทย่อย -                             -                         5,000,000          -                         

   คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 16,787,674            5,611,787          14,854,275        4,731,031

   ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลคา่ยุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ 10,530,482            4,770,381          4,761,052          99,053

   ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไม่เกดิขึ้นจริง 1,770,099              261,840             1,770,099          261,840

   คา่ใช้จ่ายท่ีเกดิจากการจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์ -                             219,453             -                         219,453

   เงินปันผลรับ -                             -                         (49,659,992)      (212,009,967)

   ดอกเบ้ียรับ (411,562)                (1,191,576)        (13,678,706)      (9,653,767)

   คา่ใช้จ่ายดอกเบ้ีย 66,468,850            69,858,419        45,240,475        44,158,485

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานกอ่นการเปล่ียนแปลง

   ในสินทรัพย์และหน้ีสินด าเนินงาน 389,614,041          148,824,175     212,888,686     (76,660,823)      

สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 58,491,386            130,408,115     101,294,013     114,878,635     

   คา่ใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (8,535,822)             (5,992,385)        (8,566,375)        (6,021,079)        

   สินคา้คงเหลือ 280,556,134          9,110,512          295,366,629     15,177,211        

   สินทรัพย์ชีวภาพ 2,194,758              (900,682)           -                         -                         

   สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน (3,995,540)             (378,934)           (11,089,060)      384,108             

   เงินมัดจ า -                             (58,518)             -                         (58,518)             

   เงินปันผลคา้งรับ -                             -                         (61,119,990)      -                         

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)

   เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอ่ืน (99,440,784)          76,612,506        (85,359,483)      90,423,504        

   ภาษีมูลคา่เพ่ิมคา้งจ่าย (6,422,102)             4,231,535          (417,620)           (2,674,057)        

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (1,584,055)             67,600               (1,618,907)        701,470             

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (4,099,686)             (13,137,090)      (4,099,685)        (13,137,090)      

เงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 606,778,330          348,786,834     437,278,208     123,013,361     

   จ่ายภาษีเงินได้ (1,305,587)             (2,610,139)        (1,118,769)        (2,139,091)        

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด้าเนินงาน 605,472,743          346,176,695     436,159,439     120,874,270     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(หน่วย: บาท)

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ดอกเบ้ียรับ 411,562 1,191,576          11,049,239        7,245,331          

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแกก่จิการท่ีเกี่ยวขอ้งกนัเพ่ิมขึ้น -                             -                         (104,500,000)    (56,400,000)      

เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในการร่วมคา้ (490,000)                -                         (490,000)           -                         

เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพ่ิมขึ้น -                             -                         (749,988)           (5,987,508)        

ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (68,143,441)          (117,848,863)    (55,041,966)      (93,305,640)      

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 453,588                 545,852             188,054             3,608,273

พืชเพ่ือการให้ผลิตผลเพ่ิมขึ้น (6,359,463)             (23,242,718)      (7,319,190)        (23,144,372)

ซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (146,981)                (216,000)           (138,526)           (214,000)

เงินสดรับเงินปันผล -                             -                         110,779,982     150,889,977

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (74,274,735)          (139,570,153)    (46,222,395)      (17,307,939)      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคารเพ่ิมขึ้น (ลดลง) (249,000,000) 195,000,000 (250,000,000) 140,000,000

ช าระคนืเงินกู้ยืมระยะยาว (272,600,000)        (272,600,000)    (138,600,000)    (138,600,000)    

เงินปันผลจ่าย -                             (25,310,106)      -                         (25,310,106)      

จ่ายดอกเบ้ีย (67,529,863) (70,919,790) (45,874,075) (44,771,451)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (589,129,863)        (173,829,896)    (434,474,075)    (68,681,557)      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ น (ลดลง) สุทธิ (57,931,855)          32,776,646        (44,537,031)      34,884,774        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 129,095,278 96,318,632 97,581,910 62,697,136

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8) 71,163,423            129,095,278     53,044,879        97,581,910        

-                             -                         -                         -                         

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

   ท่ีดินเพ่ิมขึ้นจากการตีราคา -                             202,657,900 -                         202,657,900

   ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

      ประกนัภัย 3,437,451              -                         2,763,916          -                         

   รายการซ้ืออุปกรณ์ท่ียังไม่ได้จ่ายช าระเพ่ิมขึ้น (ลดลง) (680,167)                2,999,959          (680,167)           2,999,959          
   โอนสินทรัพย์ระหว่างติดต้ังไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 238,511                 403,212             238,511             403,212             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บรษัิท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส้าหรบัปีสิ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
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บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
ส้าหรับปีสิ นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

1. ข้อมูลทั่วไป 

 บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั งและมี
ภูมิล้าเนาในประเทศไทย โดยมีบริษัท ชุมพรโฮลดิ ง จ้ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั งใน  
ประเทศไทยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการผลิตและจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์น ้ามันปาล์ม   
ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯซึ่งเป็นส้านักงานใหญ่อยู่ที่ เลขที่  296 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม 
ต้าบลสลุย อ้าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร สาขาตั งอยู่ที่เลขที่ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั น 30 ถนน
พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในการจัดท้างบการเงิน 

2.1 งบการเงินนี จัดท้าขึ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก้าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อก้าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 
11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี  

 งบการเงินนี ได้จัดท้าขึ นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบาย         
การบัญชี 

2.2 เกณฑ์ในการจัดท้างบการเงินรวม 

 ก) งบการเงินรวมนี ได้จัดท้าขึ นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด 
(มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี เรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี เรียกว่า  “บริษัทย่อย”) 
ดังต่อไปนี  

  จัดตั งขึ น อัตราร้อยละ 
ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ ในประเทศ ของการถือหุ้น 

   2562 2561 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
บริษทั ซีพีไอ อะโกรเทค จ้ากัด ผลิตและจ้าหน่ายเมล็ดพันธุ ์ ไทย 100 100 
    ปาล์มและกล้าปาล์ม    
บริษทั ซีพีพี จ้ากัด ผลิตและจ้าหน่ายน ้ามันปาล์ม และผลิต

และจ้าหน่ายไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ 
ไทย 100 100 

     



 2   

  จัดตั งขึ น อัตราร้อยละ 
ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ ในประเทศ ของการถือหุ้น 

   2562 2561 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
บริษทั ซีพีไอ เทรดดิ ง จ้ากัด ซื อมาขายไปน ้ามันพืช ไทย 100 100 
บริษทั ซีพีไอ โกลว์ จ้ากัด     

(จดทะเบียนเสร็จการช้าระ
บัญชีเมื่อวันที่ 9 มกราคม 
2563)     

ผลิตและจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย  - 100 

บริษทั ซีพีไอ กรีน จ้ากัด      ผลิตและจ้าหน่ายน ้ามันไบโอดีเซล ไทย 100 100 

 ข)  บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับ
หรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อ้านาจในการสั่งการ
กิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส้าคัญต่อจ้านวนเงินผลตอบแทนนั นได้ 

 ค)  บริษัทฯน้างบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดท้างบการเงินรวมตั งแต่วันที่บริษัทฯมี
อ้านาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั น   

 ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท้าขึ นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่ส้าคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ 

 จ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัท รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระส้าคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงิน
รวมนี แล้ว 

2.3 บริษัทฯจัดท้างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าตามวิธีราคาทุน 

3.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้น้ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ จ้านวนหลายฉบับ ซึ่งมีผล
บังคับใช้ส้าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่  1 มกราคม 2562 มาถือ
ปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ นเพื่อให้มี
เนื อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ
อธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้
มาตรฐาน การน้ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส้าคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการส้าคัญ สามารถสรุปได้ดังนี    
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ท้ากับลูกค้า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐาน
การบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได้ 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31                    

(ปรับปรุง 2560) 
เร่ือง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ

บริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน                          
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน                          
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญาส้าหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย์ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน                       
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 

 กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ท้ากับลูกค้าทุกสัญญา 
ยกเว้นสัญญาที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืน มาตรฐานฉบับนี ได้ก้าหนด
หลักการ 5 ขั นตอนส้าหรับการรับรู้รายได้ที่เกิดขึ นจากสัญญาที่ท้ากับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้
รายได้ในจ้านวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยน
สินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และก้าหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณา
ข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั นตอน  

 กลุ่มบริษัทน้ามาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับนี มาถือปฏิบัติ ด้วยวิธีไม่ปรับย้อนหลังการแสดง
รายการของงบการเงินงวดก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ โดยเลือกใช้แนวทางปฏิบัติที่ผ่อนปรน
ต่อไปนี   

- ไม่ปรับปรุงย้อนหลังการแสดงรายการของสัญญาที่กิจการได้มีการโอนสินค้าหรือบริการ             
ทั งหมดแล้วตามนโยบายการบัญชีเดิม ซึ่งพิจารณาว่าเป็นสัญญาที่ เสร็จสมบูรณ์แล้ว                         
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 

 ผลกระทบเกี่ยวกับการแสดงรายการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่
ท้ากับลูกค้า อยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 
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ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส้าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ี
เร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2563 

 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ส้าหรับงบการเงินที่มีรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว
ได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ นเพื่อให้มีเนื อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการ
ให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน ยกเว้น มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่
ดังต่อไปนี ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการส้าคัญซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการ
ตีความมาตรฐาน จ้านวน 5 ฉบับ ได้แก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบับที่ 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบับที่ 19 การช้าระหนี สินทางการเงินด้วยตราสารทุน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น ก้าหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภท
และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจ้าหน่ายโดยพิจารณา
จากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของ
กิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการค้านวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน
โดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกัน
ความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินกลุ่มนี มีผลบังคับใช้ จะท้าให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการ
บัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป 
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 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทคาดว่าการน้ามาตรฐานฉบับนี มาใช้ จะมีผลกระทบจากรายการ
ดังต่อไปนี   

- การรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิต - กลุ่มบริษัทต้องรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ นต่อสินทรัพย์ทางการเงินโดยไม่จ้าเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต
เกิดขึ นก่อน กลุ่มบริษัทจะใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะ
เกิดขึ นตลอดอายุส้าหรับลูกหนี การค้า 

- การรับรู้รายการตราสารอนุพันธ์ - กลุ่มบริษัทต้องรับรู้รายการตราสารอนุพันธ์เมื่อเร่ิมแรก
ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่เข้าท้าสัญญา และวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ น
รอบระยะเวลารายงาน การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์จะถูกรับรู้ผ่าน
ก้าไรหรือขาดทุนทั งนี กลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาการน้าการบัญชีป้องกันความเสี่ยง
มาถือปฏิบัติส้าหรับบางรายการ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เร่ือง สัญญา
เช่า และการตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี ได้ก้าหนดหลักการของการรับรู้
รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และก้าหนดให้ผู้เช่า
รับรู้สินทรัพย์และหนี สินส้าหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน 
เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั นมีมูลค่าต่้า 

 การบัญชีส้าหรับผู้ให้เช่าภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างมีสาระส้าคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็น
สัญญาเช่าด้าเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงินโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 17 

กลุ่มบริษัทคาดว่าจะน้ามาตรฐานทางการเงินฉบับนี มาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของ
การน้ามาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับนี มาถือปฏิบัติใช้ครั งแรกโดยการปรับปรุงกับก้าไร
สะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ 

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯคาดว่าการน้ามาตรฐานการบัญชีดังกล่าวมาใช้ จะมีผลกระทบต่องบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 คือ สินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทมีจ้านวนเพิ่มขึ นรวมทั งสิ น
จ้านวนประมาณ 7 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: จ้านวนประมาณ 7 ล้านบาท) และหนี สินของ
กลุ่มบริษัทมีจ้านวนเพิ่มขึ นรวมทั งสิ นจ้านวนประมาณ 7 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: จ้านวน
ประมาณ 7 ล้านบาท) 
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4. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการน้ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ใหม่มาถือปฏิบัติ  

 ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 ก) กลุ่มบริษัทได้น้ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 15 มาถือปฏิบัติในระหว่างปีปัจจุบัน โดยกิจการไม่ปรับย้อนหลังเกี่ยวกับการแสดง
รายการของงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ 

 จ้านวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบต่อรายการในงบการเงินในงบก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส้าหรับปี 2562 แสดงได้ดังนี    

(หน่วย: ล้านบาท) 
 ส้าหรับปีสิ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 

ตามนโยบาย
การบัญชีเดิม ลดลง 

ตามมาตรฐาน
การรายงาน
ทางการเงิน 
ฉบับที่ 15 

ตามนโยบาย
การบัญชีเดิม ลดลง 

ตามมาตรฐาน
การรายงาน
ทางการเงิน 
ฉบับที่ 15 

งบก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ       
ก้าไรขาดทุน       
รายได้จากการขายสินค้า 3,323 (10) 3,313 3,283 (10) 3,273 
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ้าหน่าย 142 (10) 132 139 (10) 129 

รายการปรับปรุงข้างต้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี   

- จ้านวนเงินที่อาจต้องจ่ายให้กับลูกค้าตามธรรมเนียมปฏิบัติของธุรกิจ - กลุ่มบริษัทพิจารณาพบว่ามี
ข้อก้าหนดในสัญญาการค้าและธรรมเนียมปฏิบัติบางประการในการก้าหนดราคาขายกับลูกค้าที่อาจ
ส่งผลให้กลุ่มบริษัทจะต้องจ่ายหรือให้ส่วนลดพิเศษกับลูกค้าโดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มห้างสรรพสินค้า 
ทั งนี กลุ่มบริษัทต้องน้าจ้านวนเงินดังกล่าวมาแสดงสุทธิกับยอดขายในปีจากเดิมที่กลุ่มบริษัทจัด
ประเภทรายการเป็นค่าใช้จ่ายในการขาย 

5. นโยบายการบัญชีท่ีส้าคัญ 

5.1 การรับรู้รายได้ 

 ขายสินค้า 

 รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทได้โอนอ้านาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ 
เมื่อมีการส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับส้าหรับสินค้าที่
ได้ส่งมอบหลังจากหักสินค้ารับคืนและส่วนลดและค่าธรรมเนียมปฏิบัติของธุรกิ จ โดยไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
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 รายได้ค่าบริการ 

 รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อกิจการให้บริการเสร็จสิ น 

 ดอกเบี ยรับ 

 ดอกเบี ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค้านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง 

5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั นที่มี
สภาพคล่องสูง ซึ่งถึงก้าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มี
ข้อจ้ากัดในการเบิกใช้ 

5.3 ลูกหนี การค้าและลูกหนี อื่น 

 ลูกหนี การค้าและลูกหนี อ่ืนแสดงมูลค่าตามจ้านวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี 
สงสัยจะสูญส้าหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ นจากการเก็บเงินจากลูกหนี ไม่ได้ ซึ่ง
โดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี  

5.4 สินค้าคงเหลือ 

 สินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่
ราคาใดจะต่้ากว่า ราคาทุนดังกล่าววัดมูลค่าตามวิธีต้นทุนมาตรฐานซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนจริง และ
ประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าโสหุ้ยในการผลิต  วัตถุดิบ อะไหล่และวัสดุโรงงานจะถือ
เป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้ 

5.5 สินทรัพย์ชีวภาพ 

 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ชีวภาพเป็น ผลปาล์มสดที่อยู่บนต้นปาล์ม เมล็ดปาล์ม ต้นกล้าปาล์ม ซึ่งจะถูก
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ส่วนผลิตผลทางการเกษตรเป็นผลปาล์มสดที่เก็บ
เกี่ยวแล้ว 

 มูลค่ายุติธรรมของผลปาล์มสดที่อยู่บนต้น ค้านวณโดยใช้วิธีอ้างอิงจากราคาผลปาล์มสดที่ หน้า
โรงงานหักประมาณการค่าใช้จ่าย ณ จุดเก็บเกี่ยว ผลก้าไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงใน
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพบันทึกในส่วนของก้าไรหรือขาดทุน 

 มูลค่ายุติธรรมของเมล็ดปาล์ม ต้นกล้าปาล์ม ค้านวณโดยใช้วิธีอ้างอิงจากราคาขายในท้องตลาดหัก
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย ผลก้าไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์ชีวภาพบันทึกในส่วนของก้าไรหรือขาดทุน 
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 ในกรณีที่ไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ สินทรัพย์ชีวภาพต้องวัดด้วยราคาทุนหัก        
ค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม และในทันทีที่มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพนั น
สามารถวัดได้อย่างน่าเชื่อถือ กลุ่มบริษัทจะวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย 

 ผลิตผลทางการเกษตรจะแสดงเป็นส่วนหน่ึงของสินค้าคงเหลือ 

5.6 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในการร่วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย  

ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธี
ราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) 

5.7 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา 

 ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาที่ตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม 
และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)  

 กลุ่มบริษัทบันทึกมูลค่าเร่ิมแรกของที่ดินในราคาทุน ณ วันที่ได้สินทรัพย์มา หลังจากนั นกลุ่มบริษัท
จัดให้มีการประเมินราคาที่ดินโดยผู้ประเมินราคาอิสระและบันทึกสินทรัพย์ดังกล่าวในราคาที่ตีใหม่ 
ทั งนี กลุ่มบริษัทจัดให้มีการประเมินราคาสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นครั งคราวเพื่อมิให้ราคาตามบัญชี ณ วัน
สิ นรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระส้าคัญ 

 กลุ่มบริษัทบันทึกส่วนต่างซึ่งเกิดจากการตีราคาสินทรัพย์ดังต่อไปนี  

 - กลุ่มบริษัทบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ นจากการตีราคาใหม่ในก้าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนและรับรู้จ้านวนสะสมในบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ใน
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์นั นเคยตีราคาลดลงและ  กลุ่ม
บริษัทได้รับรู้ราคาที่ลดลงในส่วนของก้าไรหรือขาดทุนแล้ว ส่วนที่เพิ่มจากการตีราคาใหม่นี จะ
ถูกรับรู้เป็นรายได้ไม่เกินจ้านวนที่เคยลดลงซึ่งรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายปีก่อนแล้ว  

 - กลุ่มบริษัทรับรู้ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ในส่วนของก้าไรหรือ
ขาดทุน อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์นั นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ นและยังมียอดคงค้างของบัญชี 
“ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” อยู่ในองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนที่ลดลง
จากการตีราคาใหม่จะถูกรับรู้ในก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในจ้านวนที่ไม่เกินยอดคงเหลือของ
บัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” 
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 ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค้านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณดังนี    

สิ่งปรับปรุงที่ดิน -  5 - 40   ป ี
อาคาร -  10 - 40   ป ี
ส่วนปรับปรุงอาคาร -  10 ป ี
เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ -  5 - 40   ป ี
เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้โรงงาน -   5 - 30   ป ี
ยานพาหนะ -   5   ป ี
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช้ส้านักงาน -   5 - 10   ป ี

 ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค้านวณผลการด้าเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส้าหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตั งและก่อสร้าง 

 กลุ่มบริษัทตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชีเมื่อจ้าหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะ
ไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ้าหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก้าไรหรือ
ขาดทุนจากการจ้าหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของก้าไรหรือขาดทุนเมื่อกลุ่มบริษัทตัดรายการ
สินทรัพย์นั นออกจากบัญชี 

5.8 พืชเพื่อการให้ผลิตผล  

 พืชเพื่อการให้ผลิตผลคือต้นปาล์มและต้นมะพร้าว ประกอบด้วยค่าพันธุ์ ค่าล้มต้นเพื่อปรับพื นที่ และ
ค่าใช้จ่ายในการปลูกซึ่งเกิดขึ นก่อนที่จะให้ผลผลิต พืชเพื่อการให้ผลิตผลแสดงตามราคาทุนหักค่าตัด
จ้าหน่ายสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)  

 ค่าตัดจ้าหน่ายของพืชเพื่อการให้ผลิตผลค้านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์ตามอายุการให้ประโยชน์
ดังนี  

 ต้นปาล์ม  -    ตัดจ้าหน่ายโดยประมาณ 20 ป ีอย่างเป็นระบบตามช่วงอายุของต้นปาล์ม 

 ต้นมะพร้าว -    ตัดจ้าหน่ายโดยประมาณ 20 ป ีโดยใช้วิธีเส้นตรง 

 ค่าตัดจ้าหน่ายรวมอยู่ในการค้านวณผลการด้าเนินงาน 

 ไม่มีการตัดจ้าหน่ายส้าหรับพืชเพื่อการให้ผลิตผลที่ยังไม่พร้อมเก็บเกี่ยว 
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5.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจ้าหน่าย 

 กลุ่มบริษัทบันทึกต้นทุนเร่ิมแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการ
เร่ิมแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ้าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า
สะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั น 

 กลุ่มบริษัทตัดจ้าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ้ากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการ
ให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นั น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี ว่า
สินทรัพย์นั นเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจ้าหน่ายและวิธีการตัดจ้าหน่าย
ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจ้าหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของ
ก้าไรหรือขาดทุน 

 ค่าตัดจ้าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนค้านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการ
ให้ประโยชน์โดยประมาณ ดังนี  

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ -  5 ปีและ 10 ปี 

5.10 ต้นทุนการกู้ยืม 

 ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานาน
ในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกน้าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์
นั นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์  ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่
เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี ยและต้นทุนอ่ืนที่เกิดขึ นจากการกู้ยืมนั น 

5.11 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ้านาจควบคุมบริษัทฯ หรือ
ถูกบริษัทฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับ    
บริษัทฯ 

 นอกจากนี  บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งท้าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส้าคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารส้าคัญ กรรมการ
หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอ้านาจในการวางแผนและควบคุมการด้าเนินงานของบริษัทฯ 

5.12 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับ      
ผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าด้าเนินงาน จ้านวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าด้าเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วน
ของก้าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 
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5.13 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการ
ด้าเนินงานของบริษัทฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วย       
สกุลเงินที่ใช้ในการด้าเนินงานของแต่ละกิจการนั น 

 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน  ณ วันที่เกิดรายการ 
สินทรัพย์และหนี สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน 

 ก้าไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการค้านวณผลการ
ด้าเนินงาน 

5.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวันสิ นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะท้าการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
พืชเพื่อการให้ผลิตผลและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของกลุ่มบริษัทหากมีข้อบ่งชี ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจ
ด้อยค่า กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่้า
กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั น ทั งนี มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุน
ในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า 

 กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก้าไรหรือขาดทุน ยกเว้นในกรณีที่ที่ดิน
ซึ่งใช้วิธีการตีราคาใหม่และได้บันทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น ขาดทุน
จากการด้อยค่าจะรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกินไปกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่เคยบันทึกไว้ 

5.15 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะสั นของพนักงาน 

 กลุ่มบริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิด
รายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน  

 โครงการสมทบเงิน 

 กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั งกองทุนส้ารองเลี ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่าย
สะสมและเงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส้ารองเลี ยงชีพได้แยก
ออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท เงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบกองทุนส้ารองเลี ยงชีพบันทึกเป็น
ค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ 
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 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน  

 กลุ่มบริษัทมีภาระส้าหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน
และตามที่ตกลงกับพนักงาน ซึ่งกลุ่มบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลัง
ออกจากงานส้าหรับพนักงาน  

 กลุ่มบริษัทค้านวณหนี สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลด
แต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้  (Projected Unit Credit Method) โดยผู้ เชี่ยวชาญอิสระได้ท้าการ
ประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  

 ผลก้าไรหรือขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส้าหรับโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

5.16 ประมาณการหนี สิน 

 กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต
ได้เกิดขึ นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไป
เพื่อปลดเปลื องภาระผูกพันนั น และกลุ่มบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั นได้อย่าง
น่าเชื่อถือ  

5.17 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ท่ีช้าระด้วยตราสารทุน 

 บริษัทฯรับรู้โครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์เมื่อได้รับบริการจากพนักงานตามมูลค่ายุติธรรมของ
สิทธิซื อหุ้น ณ วันให้สิทธิ โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขของระยะเวลาการให้บริการของ
พนักงานที่ก้าหนดไว้ในโครงการพร้อมกับรับรู้ “ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์” ใน        
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

5.18 ภาษีเงินได้  

 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ้านวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ 
โดยค้านวณจากก้าไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก้าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของ
สินทรัพย์และหนี สิน ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี สินที่เกี่ยวข้อง
นั น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน  
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 กลุ่มบริษัทรับรู้หนี สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ             
แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส้าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั งผลขาดทุน
ทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจ้านวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีก้าไรทางภาษีใน
อนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยัง
ไม่ได้ใช้นั น 

 กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ นรอบระยะเวลา
รายงานและจะท้าการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัท
จะไม่มีก้าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน้าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั งหมดหรือบางส่วนมาใช้
ประโยชน ์

 กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ น
เกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น  

5.19 ตราสารอนุพันธ์ 

 สัญญาซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  

 ลูกหนี และเจ้าหนี ตามสัญญาซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน 
ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน ก้าไรและขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ นจริงจากการแปลงค่าเงินตรา
ต่างประเทศดังกล่าวจะถูกบันทึกในส่วนของก้าไรหรือขาดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดที่เกิดขึ นจากการ
ท้าสัญญาจะถูกตัดจ้าหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญา 

 สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี ย 

 บริษัทฯรับรู้จ้านวนสุทธิของดอกเบี ยที่ได้รับจาก/จ่ายให้แก่คู่สัญญาตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี ยเป็นรายได้/ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง  

5.20 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อ
โอนหนี สินให้ผู้อ่ืนโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื อและผู้ขาย            
(ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กลุ่มบริษัทใช้ราคาเสนอซื อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัด
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องก้าหนดให้ต้อง
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องส้าหรับสินทรัพย์หรือหนี สินที่มี
ลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้กลุ่มบริษัทจะ
ประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายาม
ใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั นให้มากที่สุด  
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 ล้าดับชั นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี สินใน          
งบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่น้ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี  

 ระดับ 1  ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื อขายของสินทรัพย์หรือหนี สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง 

 ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ
ทางอ้อม 

 ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณ
ขึ น  

 ทุกวันสิ นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจ้าเป็นในการโอนรายการระหว่างล้าดับ
ชั นของมูลค่ายุติธรรมส้าหรับสินทรัพย์และหนี สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัด
มูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ นประจ้า 

6. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส้าคัญ 

 ในการจัดท้างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ้าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ
การประมาณการในเร่ืองที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี 
ส่งผลกระทบต่อจ้านวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบ             
งบการเงิน ผลที่เกิดขึ นจริงอาจแตกต่างไปจากจ้านวนที่ประมาณการไว้  การใช้ดุลยพินิจและ                    
การประมาณการที่ส้าคัญมีดังนี  

 ค่าเผื่อหนี สงสัยจะสูญของลูกหนี  

 ในการประมาณค่าเผื่อหนี สงสัยจะสูญของลูกหนี  ฝ่ายบริหารจ้าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการ       
ประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ นจากลูกหนี แต่ละราย โดยค้านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงิน
ในอดีต อายุของหนี ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั น เป็นต้น  

 สินทรัพย์ชีวภาพ 

 กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าของสินทรัพย์ชีวภาพ ด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ซึ่งมูลค่ายุติธรรมนี 
ได้ค้านวณโดยใช้วิธีตามที่ระบุไว้ในข้อนโยบายการบัญชี การประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยข้อ
สมมติฐานและการประมาณการบางประการตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 
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 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

 ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินที่บันทึกในงบแสดงฐานะการเงิน  ที่ไม่มีการ
ซื อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจ้าลองการประเมิน
มูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจ้าลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยค้านึงถึง
ความเสี่ยงทางด้านเครดิต สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของ
เคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการ
ค้านวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยล้าดับ
ชั นของมูลค่ายุติธรรม 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา 

 ในการค้านวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารต้องประมาณอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องท้าการทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ น 

 กลุ่มบริษัทแสดงมูลค่าของที่ดินด้วยราคาที่ตีใหม่ ซึ่งราคาที่ตีใหม่นี ได้ประเมินโดยผู้ประเมินราคา
อิสระ โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ซึ่งการประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยข้อสมมติฐานและ              
การประมาณการบางประการ 

 นอกจากนี  ฝ่ายบริหารจ้าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่้ากว่ามูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์นั น ในการนี ฝ่ายบริหารจ้าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และ
ค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั น 

 พืชเพื่อการให้ผลิตผลและค่าตัดจ้าหน่าย 

 ในการค้านวณค่าตัดจ้าหน่ายของพืชเพื่อการให้ผลิตผล ฝ่ายบริหารต้องประมาณอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของพืชเพื่อการให้ผลิตผลและต้องท้าการทบทวนอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ น 

 นอกจากนี  ฝ่ายบริหารจ้าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของพืชเพื่อการให้ผลิตผลในแต่ละช่วงเวลาและ
บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่้ากว่ามูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์นั น ในการนี ฝ่ายบริหารจ้าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และ
ค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั น 
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 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส้าหรับผลแตกต่างชั่วคราว  ณ วันสิ นรอบ
ระยะเวลารายงานระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนี สินกับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หรือ
หนี สินนั น เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีก้าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้
ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้นั น ในการนี ฝ่ายบริหารจ้าเป็นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริษัทควร
รับรู้จ้านวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจ้านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ้านวนก้าไรทาง
ภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

 หนี สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ นตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ น
เงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจ้านวนพนักงาน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม 
ผลประโยชน์หลังการเลิกจ้างงานที่เกิดขึ นจริงนั นอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว้ 

7. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

 ลักษณะความสัมพันธ์ของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ความสัมพันธ์ 

บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ้ากัด บริษัทย่อย 
บริษัท ซีพีพี จ้ากัด บริษัทย่อย 
บริษัท ซีพีไอ เทรดดิ ง จ้ากัด บริษัทย่อย 
บริษัท ซีพีไอ โกลว์ จ้ากัด บริษัทย่อย (จดทะเบียนเลิกกิจการแล้วเมื่อวันที่      

30 กันยายน 2562 และจดทะเบียนเสร็จการช้าระ
บัญชีเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563)      

บริษัท ซีพีไอ กรีน จ้ากัด บริษัทย่อย 
บริษัท ซี เค เทรดดิ ง (1965) จ้ากัด การร่วมค้า 
บริษัท น ้าตาลครบุรี จ้ากัด (มหาชน) ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
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 ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่ส้าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  รายการธุรกิจ
ดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี   

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2562 2561 นโยบายการก้าหนดราคา 

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย    
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)    
รายได้จากการขาย 136 208 ราคาตลาด 
รายได้ค่าเช่า 1 2 รายเดือนในอัตราเดือนละ 0.03 - 

0.13 ล้านบาท 
ดอกเบี ยรับ 14 9 ร้อยละ 2.70 - 4.75 ต่อปี และอัตรา

ดอกเบี ยเงินกู้เมื่อทวงถามจาก
ธนาคารบวกร้อยละ 0.5 ต่อปี 

เงินปันผลรับ 50 212 ตามที่ประกาศจ่าย 
ซื อวัตถุดิบ 736 1,285 ราคาตลาด 
ซื อทรัพย์สิน 3 - ราคาตลาด 
ขายอุปกรณ์ - 3 ราคาตลาด 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2562 2561 2562 2561 นโยบายการก้าหนดราคา 
รายการธุรกิจกับบริษทัที่เกี่ยวข้องกัน     
ซื อสินค้าส้าเร็จรูป 1 - - - ราคาตลาด 
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 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่ เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มี
รายละเอียดดังนี   

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 

ลูกหนี การค้า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)   
บริษัทย่อย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว) 30,129 14,174 

ลูกหนี อื่น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)   
บริษัทย่อย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว) 9,702 9,690 

เงินปันผลค้างรับ - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)   
บริษัทย่อย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว) - 61,120 

เงินให้กู้ยืมระยะสั นแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน   
บริษัทย่อย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว) 398,500 294,000 

ดอกเบี ยค้างรับ - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)   
บริษัทย่อย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว) 5,059 2,429 

เจ้าหนี การค้า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 20)   
บริษัทย่อย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว) 14,442 25,996 

เจ้าหนี อื่น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 20)   
บริษัทย่อย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว) 1,509 3,643 

 เงินให้กู้ยืมแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

 ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 
2561 และการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี  

 (หน่วย: พันบาท) 

  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  ยอดคงเหลือ               ยอดคงเหลือ                
 ลักษณะ ณ วันที่ ในระหว่างปี ณ วันที่ 

เงินใหกู้้ยืม ความสัมพันธ์ 1 มกราคม 2562 เพิ่มขึ น ลดลง 31 ธันวาคม 2562 

บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ้ากัด บริษัทย่อย 30,000 34,000 (27,000) 37,000 
บริษัท ซีพีพี จ้ากัด บริษัทย่อย 264,000 282,500 (185,000) 361,500 

รวม  294,000 316,500 (212,000) 398,500 
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 เงินให้กู้ยืมข้างต้นเป็นเงินกู้ที่ไม่มีหลักประกันและมีก้าหนดช้าระคืนเมื่อทวงถาม โดยมีอัตราดอกเบี ย
ร้อยละ 2.73 - 4.75 ต่อปี และอัตราดอกเบี ยเงินกู้เมื่อทวงถามจากธนาคารบวกร้อยละ 0.50 ต่อปี  

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ในระหว่างปีสิ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่
ให้แก่กรรมการและผู้บริหารที่บันทึกในส่วนของก้าไรหรือขาดทุน ดังต่อไปนี  

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะสั น 22,421 22,470 20,628 19,462 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
และเลิกจ้าง 1,385 897 1,215 537 

ผลประโยชน์ที่จ่ายโดยใช้หุ้น
เป็นเกณฑ์ - 50 - 50 

รวม 23,806 23,417 21,843 20,049 

 ภาระค ้าประกันกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

 บริษัทฯมีภาระจากการค ้าประกันให้กับบริษัทย่อยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน       
ข้อ 33.4 ก) 

8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

เงินสด 187 20,847 101 11,860 
เงินฝากธนาคาร 70,976 108,248 52,944 85,722 
รวม 71,163 129,095 53,045 97,582 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี ยร้อยละ 0.1 - 0.4 ต่อปี (2561: ร้อยละ    
0.10 - 0.38 ต่อปี) 

  



 20   

9. ลูกหนี การค้าและลูกหนี อื่น 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

ลูกหนี การค้า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     
อายุหนี คงค้างนับจากวันที่ถึงก้าหนดช้าระ     
ยังไม่ถึงก้าหนดช้าระ - - 30,129 14,174 
รวมลูกหนี การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  - - 30,129 14,174 

ลูกหนี การค้า - กิจการท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน     
อายุหนี คงค้างนับจากวันที่ถึงก้าหนดช้าระ     
ยังไม่ถึงก้าหนดช้าระ 200,551 283,651 175,610 256,271 
ค้างช้าระ     
 ไม่เกิน 1 เดือน 89,882 59,840 88,670 59,423 
 1 - 3 เดือน 949 6,944 906 6,444 
 3 - 6 เดือน 910 1,379 910 1,379 
 6 - 12 เดือน 532 410 532 160 
 มากกว่า 12 เดือน 4,094 3,256 4,094 3,256 
รวม 296,918 355,480 270,722 326,933 
หัก: ค่าเผื่อหนี สงสัยจะสูญ (2,769) (2,813) (2,769) (2,813) 
รวมลูกหนี การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 

- สุทธิ 294,149 352,667 267,953 324,120 
รวมลูกหนี การค้า - สุทธ ิ 294,149 352,667 298,082 338,294 

ลูกหนี อื่น     
ลูกหนี อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 9,702 9,690 
เงินปันผลค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - - 61,120 
ดอกเบี ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 5,059 2,429 
ลูกหนี อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 2,733 2,662 2,602 2,533 

รวม 2,733 2,662 17,363 75,772 
หัก: ค่าเผื่อหนี สงสัยจะสูญ (681) (681) (681) (681) 

รวมลูกหนี อื่น - สุทธ ิ 2,052 1,981 16,682 75,091 
รวมลูกหนี การค้าและลูกหนี อื่น - สุทธิ 296,201 354,648 314,764 413,385 
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10. สินค้าคงเหลือ 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 
  รายการปรับลดราคาทนุให ้  
 ราคาทุน เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
สินค้าส้าเร็จรูป 138,297 215,098 - (58) 138,297 215,040 
วัตถุดิบ 111,580 330,622 - - 111,580 330,622 
งานระหว่างท้า 96 25,281 - - 96 25,281 
อะไหล่และวัสดุโรงงาน 59,321 18,849 - - 59,321 18,849 
รวม 309,294 589,850 - (58) 309,294 589,792 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  รายการปรับลดราคาทนุให ้  
 ราคาทุน เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
สินค้าส้าเร็จรูป 138,297 215,098 - (58) 138,297 215,040 
วัตถุดิบ 109,421 329,866 - - 109,421 329,866 
งานระหว่างท้า 96 96 - - 96 96 
อะไหล่และวัสดุโรงงาน 33,599 31,719 - - 33,599 31,719 
รวม 281,413 576,779 - (58) 281,413 576,721 

 ในปี 2562 และ 2561 การเปลี่ยนแปลงของรายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของ
สินค้าคงเหลือซึ่งแสดงเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนขาย มีดังนี  

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี 58 2,020 58 2,020 
บวก: โอนกลับค่าเผื่อการลดลง     
 ของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ระหว่างปี  (58) (1,962) (58) (1,962) 
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ นปี - 58 - 58 
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11. สินทรัพย์ชีวภาพ 

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์ชีวภาพส้าหรับปีสิ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 
สรุปได้ดังนี  

  (หน่วย: พันบาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 
ผลปาล์ม          
บนต้น 

เมล็ดปาล์ม    
และ                   

ต้นกล้าปาล์ม รวม 
ผลปาล์ม          
บนต้น 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 27,163 31,033 58,196 27,163 
ผลก้าไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า

ยุติธรรมหักต้นทุนในการขาย 159,139 24,734 183,873 159,139 
ลดลงเนื่องจากการขาย - (28,505) (28,505) - 

ลดลงเนื่องจากการเก็บเกี่ยว (159,238) - (159,238) (159,238) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 27,064 27,262 54,326 27,064 
ผลก้าไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า

ยุติธรรมหักต้นทุนในการขาย 135,884 5,827 141,711 135,884 
ลดลงเนื่องจากการขาย - (13,791) (13,791) - 

ลดลงเนื่องจากการเก็บเกี่ยว (140,645) - (140,645) (140,645) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 22,303 19,298 41,601 22,303 

ประมาณการและสมมติฐานที่ส้าคัญในการค้านวณมูลค่ายุติธรรม ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี  

 ผลปาล์มบนต้น 

ราคาผลปาล์มสด ณ จุดเก็บเกี่ยว ประมาณการโดยอ้างอิงจากราคาซื อผลปาล์มสดที่หน้าโรงงานของ
บริษัทฯหักด้วยประมาณการต้นทุนการปลูก ต้นทุนการเก็บเกี่ยวและค่าขนส่งจากพื นที่ปลูก  

 น ้าหนักของผลปาล์มสดบนต้นมาจากข้อมูลการสุ่มตรวจนับ และประมาณการโดยอ้างอิงจากน ้าหนัก
เฉลี่ยในการเก็บเกี่ยวแต่ละช่วงอายุของผลปาล์มสด ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์ในอดีต รวมถึงการ
คาดการณ์ส่วนเสียจากการปลูก  

เมล็ดปาล์ม และต้นกล้าปาล์ม 

ราคาเมล็ดปาล์ม และต้นกล้าปาล์ม ประมาณการโดยอ้างอิงจากราคาขายหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่าย
ในการขาย เช่น ค่าขนส่ง  

 จ้านวนของเมล็ดปาล์ม และต้นกล้าปาล์ม รวมการคาดการณ์ส่วนสูญเสียจากการปลูกซึ่งพิจารณาจาก
ประสบการณ์ในอดีต 
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 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่ส้าคัญต่อมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ ณ วันที่                
31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี  

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2562 2561 

 เพิ่มขึ น 10% ลดลง 10% เพิ่มขึ น 10% ลดลง 10% 
ราคาผลปาล์มสด ณ จุดเก็บเกี่ยว 2 (2) 3 (3) 
น ้าหนักของผลปาล์มสด 2 (2) 3 (3) 
ราคาเมล็ดปาล์มและต้นกล้าปาล์ม 1 (1) 3 (3) 
จ้านวนเมล็ดปาล์มและต้นกล้าปาล์ม 1 (1) 3 (3) 

 
   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 

 เพิ่มขึ น 10% ลดลง 10% เพิ่มขึ น 10% ลดลง 10% 
ราคาผลปาล์มสด ณ จุดเก็บเกี่ยว 2 (2) 3 (3) 
น ้าหนักของผลปาล์มสด 2 (2) 3 (3) 

12. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
เงินวางเพื่อการซื อขายน ้ามัน     
   ปาล์มล่วงหน้า 14,736 5,207 14,736 5,207 
อ่ืน ๆ 14,723 20,721 8,398 7,489 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน  29,459 25,928 23,134 12,696 
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13. เงินลงทุนในการร่วมค้า  

 เงินลงทุนในการร่วมค้าตามที่แสดงในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี  
       (หน่วย: พันบาท) 

     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษัท ลักษณะธุรกิจ 
จัดตั งขึ น 
ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน 

มูลค่าตามบัญชี 
ตามวิธีส่วนได้เสีย 

มูลค่าตามบัญชี 
ตามวิธีราคาทุน 

   2562 2561 2562 2561 2562 2561 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
ถือหุ้นโดยบริษัทฯ        

บริษัท ซี เค เทรดดิ ง 
(1965) จ้ากัด 

ด้าเนินธุรกิจตัวแทน 
นายหน้า ในการขาย
สินค้าประเภท
อุปโภค บริโภคทุก
ประเภท 

ไทย 49.00 - 462 - 490 - 

รวม     462 - 490 - 

 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติการร่วมลงทุนกับ                 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งหนึ่ง (“ผู้ร่วมลงทุน”) โดยจัดตั งบริษัทใหม่ชื่อ บริษัท ซี เค 
เทรดดิ ง (1965) จ้ากัด เพื่อด้าเนินธุรกิจตัวแทน นายหน้า ในการขายสินค้าประเภทอุปโภค บริโภคทุก
ประเภท รวมทั งให้บริการด้านการตลาด การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าให้แก่
บุคคล และนิติบุคคลทุกประเภท บริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่                    
2 กันยายน 2562 โดยมีทุนจดทะเบียนจ้านวนเงิน 1,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 100 บาท) โดยผู้ร่วมทุนทั งสองรายลงทุนในสัดส่วนที่เท่ากันคือร้อยละ 49 

14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 
2561 มีรายละเอียดดังต่อไปนี  

(หน่วย: พันบาท) 

บริษัท ทุนเรยีกช้าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทนุ ราคาทุน 
ค่าเผ่ือการลดลงของ
มูลค่าเงนิลงทุน เงินลงทนุ - สุทธิ 

เงินปันผลรบั                        
ในระหว่างป ี

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)         
บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ้ากัด 15,000 15,000 100 100 15,000 15,000 (5,000) - 10,000 15,000 - - 
บริษัท ซีพีพ ีจ้ากัด 191,000 191,000 100 100 191,000 191,000 - - 191,000 191,000 49,660 212,010 
บริษัท ซีพีไอ เทรดดิ ง จ้ากัด 1,300 50 100 100 1,300 50 - - 1,300 50 - - 
บริษัท ซีพีไอ โกลว์ จ้ากัด - 13,000 - 100 - 13,000 - - - 13,000 - - 
บริษัท ซีพีไอ กรนี จ้ากัด 12,500 - 100 - 12,500 - - - 12,500 - - - 
รวม     219,800 219,050 (5,000) - 214,800 219,050 49,660 212,010 



 25   

  ในเดือนเมษายน 2562 บริษัท ซีพีไอ เทรดดิ ง จ้ากัด ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ้านวน 500,000 หุ้น เพื่อ
เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในราคาหุ้นละ 10 บาท โดยเรียกช้าระค่าหุ้นร้อยละ 25 คิดเป็น
จ้านวนเงิน 1.25 ล้านบาท บริษัทฯได้ซื อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นจ้านวนเงิน 1.25 ล้าน
บาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัทดังกล่าว  

 เมือ่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีพีพี จ้ากัด มีมติให้เสนอการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลจากก้าไรสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 2.60 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น
จ้านวน 19,100,000 หุ้น รวมเป็นจ้านวนเงิน 49.66 ล้านบาท 

 เมื่อวันที่  9 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั งที่  3/2562 มีมติอนุมัติการปรับ
โครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย โดยให้บริษัท ซีพีไอ โกลว์ จ้ากัดโอนขายหุ้นที่ถือในบริษัท              
ซีพีไอ กรีน จ้ากัด จ้านวน 4,999,995 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เรียกช้าระแล้วหุ้นละ 2.5 บาท 
ให้กับบริษัทฯ ในราคาหุ้นละ 2.5 บาท รวมมูลค่า 12.5 ล้านบาท บริษัทฯจ่ายช้าระค่าหุ้นแล้ว 

 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีพีไอ โกลว์ จ้ากัด ได้อนุมัติให้มี               
การเลิกกิจการ โดยบริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนเลิกกิจการแล้วเมื่อวันที่  30 กันยายน 2562 และได้จด
ทะเบียนเสร็จการช้าระบัญชีเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 โดยบริษัทฯรับรู้ผลขาดทุนจากการเลิกกิจการ
ของบริษัทย่อยดังกล่าวจ้านวน 0.4 ล้านบาท ในงบก้าไรขาดทุน 
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15. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 
 สินทรัพย์ซ่ึง    
 แสดงมูลค่าตาม    
 ราคาที่ตีใหม่ สินทรัพย์ซ่ึงแสดงมูลค่าตามราคาทุน  
   อาคารและ  เคร่ืองมือและ  เคร่ืองตกแต่ง สินทรัพย์  
  ส่ิงปรับปรุง ส่วนปรับปรุง เคร่ืองจักร เคร่ืองใช ้  และเคร่ืองใช ้ ระหว่างติดตั ง  
 ท่ีดิน ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โรงงาน ยานพาหนะ ส้านักงาน และก่อสร้าง รวม 
ราคาทุน / ราคาที่ตีใหม่          
 1 มกราคม 2561 705,574 390,101 694,094 2,679,533 62,446 165,676 112,062 31,715 4,841,201 
 ซื อเพิ่ม - 385 - 25,502 1,994 21,046 9,117 62,805 120,849 
 จ้าหน่าย - - - (1,111) (197) (15,399) (110) - (16,817) 
 โอนเข้า (ออก) - 5,395 2,319 13,957 2,131 10,061 39 (33,902) - 
 โอนไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตวัตน - - - - - - - (403) (403) 
 ตีราคาเพิ่มขึ น 202,658 - - - - - - - 202,658 
 31 ธันวาคม 2561 908,232 395,881 696,413 2,717,881 66,374 181,384 121,108 60,215 5,147,488 
 ซื อเพิ่ม - 85 361 13,513 1,589 2,723 3,227 45,966 67,464 
 จ้าหน่าย - - - (9) (121) (3,978) (931) - (5,039) 
 โอนเข้า (ออก) - 15,207 6,827 35,985 1,983 6,707 1,319 (68,028) - 
 โอนไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตวัตน - - - - - - - (239) (239) 
 31 ธันวาคม 2562 908,232 411,173 703,601 2,767,370 69,825 186,836 124,723 37,914 5,209,674 
ค่าเสื่อมราคาสะสม           
 1 มกราคม 2561 - 135,562 300,878 1,424,348 39,816 133,920 84,113 - 2,118,637 
 ค่าเส่ือมราคาส้าหรับปี - 15,456 24,158 130,817 5,287 14,175 7,053 - 196,946 
 ค่าเส่ือมราคาส้าหรับส่วนท่ีจ้าหน่าย - - - (1,106) (188) (15,399) (81) - (16,774) 
 31 ธันวาคม 2561 - 151,018 325,036 1,554,059 44,915 132,696 91,085 - 2,298,809 
 ค่าเส่ือมราคาส้าหรับปี - 15,711 23,892 119,107 5,135 12,272 7,403 - 183,520 
 ค่าเส่ือมราคาส้าหรับส่วนท่ีจ้าหน่าย - - - (9) (115) (3,754) (868) - (4,746) 
 31 ธันวาคม 2562 - 166,729 348,928 1,673,157 49,935 141,214 97,620 - 2,477,583 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี           
 31 ธันวาคม 2561 908,232 244,863 371,377 1,163,822 21,459 48,688 30,023 60,215 2,848,679 

 31 ธันวาคม 2562 908,232 244,444 354,673 1,094,213 19,890 45,622 27,103 37,914 2,732,091 
ค่าเสื่อมราคาส้าหรับป ี         
 2561 (จ้านวนเงิน 184 ล้านบาทรวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)    196,946 

 2562 (จ้านวนเงิน 160 ล้านบาทรวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)    183,520 
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(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สินทรัพย์ซ่ึง    
 แสดงมูลค่าตาม    
 ราคาที่ตีใหม่ สินทรัพย์ซ่ึงแสดงมูลค่าตามราคาทุน  
   อาคารและ  เคร่ืองมือและ  เคร่ืองตกแต่ง สินทรัพย์  
  ส่ิงปรับปรุง ส่วนปรับปรุง เคร่ืองจักร เคร่ืองใช ้  และเคร่ืองใช ้ ระหว่างติดตั ง  
 ท่ีดิน ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โรงงาน ยานพาหนะ ส้านักงาน และก่อสร้าง รวม 
ราคาทุน / ราคาที่ตีใหม่          
 1 มกราคม 2561 702,381 270,708 442,481 1,843,427 48,459 140,256 97,602 37,728 3,583,042 
 ซื อเพิ่ม - - - 24,550 1,276 18,993 8,829 42,656 96,304 
 จ้าหน่าย - - - (1,111) (197) (15,399) (110) - (16,817) 
 โอนเข้า (ออก) - 5,395 1,906 12,485 1,926 10,061 39 (31,812) - 
 โอนไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตวัตน - - - - - - - (403) (403) 
 ตีราคา 202,658 - - - - - - - 202,658 
 31 ธันวาคม 2561 905,039 276,103 444,387 1,879,351 51,464 153,911 106,360 48,169 3,864,784 
 ซื อเพิ่ม - - 110 7,073 999 2,723 2,309 41,149 54,363 
 จ้าหน่าย - - - - - (1,843) (773) - (2,616) 
 โอนเข้า (ออก) - 15,207 6,473 35,622 1,983 6,707 1,319 (67,311) - 
 โอนไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตวัตน - - - - - - - (239) (239) 
 31 ธันวาคม 2562 905,039 291,310 450,970 1,922,046 54,446 161,498 109,215 21,768 3,916,292 
ค่าเสื่อมราคาสะสม           
 1 มกราคม 2561 - 133,395 291,970 1,391,738 36,270 120,173 78,683 - 2,052,229 
 ค่าเส่ือมราคาส้าหรับปี - 12,371 16,838 100,496 3,588 10,412 5,544 - 149,249 
 ค่าเส่ือมราคาส้าหรับส่วนท่ีจ้าหน่าย - - - (1,106) (189) (15,399) (81) - (16,775) 
 31 ธันวาคม 2561 - 145,766 308,808 1,491,128 39,669 115,186 84,146 - 2,184,703 
 ค่าเส่ือมราคาส้าหรับปี - 12,613 16,539 86,674 3,432 8,443 5,929 - 133,630 
 ค่าเส่ือมราคาส้าหรับส่วนท่ีจ้าหน่าย - - - - - (1,843)_ (752) - (2,595) 
 31 ธันวาคม 2562 - 158,379 325,347 1,577,802 43,101 121,786 89,323 - 2,315,738 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี           
 31 ธันวาคม 2561 905,039 130,337 135,579 388,223 11,795 38,725 22,214 48,169 1,680,081 

 31 ธันวาคม 2562 905,039 132,931 125,623 344,244 11,345 39,712 19,892 21,768 1,600,554 
ค่าเสื่อมราคาส้าหรับป ี         
 2561 (จ้านวนเงิน 141 ล้านบาทรวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)    149,249 

 2562 (จ้านวนเงิน 116 ล้านบาทรวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)    133,630 
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 ในปี 2561 บริษัทฯจัดให้มีการประเมินราคาที่ดินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคา
ตลาด (Market Approach) ซึ่งผลของการประเมินราคาใหม่แสดงมูลค่าที่ดินเพิ่มขึ นจากมูลค่าตามบัญชี
ของการประเมินครั งก่อนจ้านวนเงิน 203 ล้านบาท บริษัทฯบันทึกส่วนที่เพิ่มขึ นของมูลค่าที่ดิน
ดังกล่าวไว้ใน “องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น” ในส่วนของผู้ถือหุ้น 

 รายละเอียดของที่ดินที่แสดงตามราคาที่ตีใหม่มีดังนี  
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ท่ีดิน     
ราคาทุนเดิม 101,517 101,517 99,967 99,967 
ส่วนเพิ่มจากการตีราคา 806,715 806,715 805,072 805,072 
ราคาที่ตีใหม่ 908,232 908,232 905,039 905,039 
กรณีแสดงด้วยราคาทุน     
มูลค่าสุทธิตามบัญชี 101,517 101,517 99,967 99,967 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีอาคารและอุปกรณ์จ้านวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว        
แต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ้านวนเงิน 1,434 
ล้านบาท (2561: 1,245 ล้านบาท) 

16. พืชเพื่อการให้ผลิตผล 
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 
 ต้นปาล์มที่ ต้นปาล์มที่ยัง ต้นมะพร้าว  
 พร้อมเก็บ

เกี่ยว 
ไม่พร้อมเก็บ

เกี่ยว 
ที่ยังไม่พร้อม
เก็บเกี่ยว 

 
รวม 

ราคาทุน     
1 มกราคม 2561 311,205 115,892 313 427,410 
ซื อเพิ่ม - 23,144 98 23,242 
31 ธันวาคม 2561 311,205 139,036 411 450,652 
ซื อเพิ่ม - 6,227 132 6,359 
โอนเข้า (ออก) 138,751 (138,751) - - 
31 ธันวาคม 2562 449,956 6,512 543 457,011 
ค่าตัดจ้าหน่ายสะสม     
1 มกราคม 2561 35,570 - - 35,570 
ค่าตัดจ้าหน่ายส้าหรับปี 11,723 - - 11,723 
31 ธันวาคม 2561 47,293 - - 47,293 
ค่าตัดจ้าหน่ายส้าหรับปี 17,171 - - 17,171 
31 ธันวาคม 2562 64,464 - - 64,464 
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(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ต้นปาล์มที่ ต้นปาล์มที่ยัง ต้นมะพร้าว  
 พร้อมเก็บ

เกี่ยว 
ไม่พร้อมเก็บ

เกี่ยว 
ที่ยังไม่พร้อม
เก็บเกี่ยว 

 
รวม 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี      
31 ธันวาคม 2561 263,912 139,036 411 403,359 
31 ธันวาคม 2562 385,492 6,512 543 392,547 
ค่าตัดจ้าหน่ายส้าหรับปี (รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต)   
2561    11,723 
2562    17,171 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ต้นปาล์มที่ ต้นปาล์มที่ยัง  
 พร้อมเก็บเกี่ยว ไม่พร้อมเก็บเกี่ยว รวม 
ราคาทุน    
1 มกราคม 2561 306,543 115,892 422,435 
ซื อเพิ่ม - 23,144 23,144 
31 ธันวาคม 2561 306,543 139,036 445,579 
ซื อเพิ่ม - 7,319 7,319 
โอนเข้า (ออก) 137,312 (137,312) - 
31 ธันวาคม 2562 443,855 9,043 452,898 
ค่าตัดจ้าหน่ายสะสม    
1 มกราคม 2561 34,681 - 34,681 
ค่าตัดจ้าหน่ายส้าหรับปี 11,381 - 11,381 
31 ธันวาคม 2561 46,062 - 46,062 
ค่าตัดจ้าหน่ายส้าหรับปี 16,827 - 16,827 
31 ธันวาคม 2562 62,889 - 62,889 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี     
31 ธันวาคม 2561 260,481 139,036 399,517 
31 ธันวาคม 2562 380,966 9,043 390,009 
ค่าตัดจ้าหน่ายส้าหรับปี (รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต)   
2561   11,381 
2562   16,827 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ต้นปาล์มซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจ้านวน 6 ล้านบาท (2561: 6 ล้านบาท) 
อยู่บนที่ดินที่บริษัทฯมีเพียงสิทธิครอบครอง 
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17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 
2561 แสดงได้ดังนี  

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ราคาทุน 23,844 23,459 23,274 22,896 
หัก: ค่าตัดจ้าหน่ายสะสม (19,948) (18,386) (19,696) (18,205) 
มูลค่าตามบัญชี - สุทธ ิ 3,896 5,073 3,578 4,691 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส้าหรับปี 2562 และ 2561 แสดงได้ดังนี  

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
มูลค่าตามบัญชีต้นปี 5,072 5,981 4,691 5,530 
ซื อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 147 215 139 214 
รับโอนจากสินทรัพย์ระหว่าง     
   ติดตั ง 239 403 239 403 
จ้าหน่าย - มูลค่าสุทธ ิ     
   ตามบัญชี ณ วันที่จ้าหน่าย - (3) - (3) 
ค่าตัดจ้าหน่ายส้าหรับปี (1,562) (1,523) (1,491) (1,453) 
มูลค่าตามบัญชีปลายปี 3,896 5,073 3,578 4,691 

 ค่าตัดจ้าหน่ายรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหารในส่วนของก้าไรหรือขาดทุน 

18. เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื อที่ดิน 

 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 บริษัทฯได้ท้าสัญญาจะซื อจะขายที่ดินกับบริษัทแห่งหนึ่งในประเทศไทย
เพื่อซื อที่ดินจ้านวนเงิน 124 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯได้จ่ายเงิน
ล่วงหน้าค่าซื อที่ดินดังกล่าวแล้วทั งจ้านวน ปัจจุบันบริษัทฯอยู่ระหว่างประเมินทางเลือกในการใช้
ประโยชน์จากที่ดินดังกล่าวจึงยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ  
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19.     เงินกู้ยืมระยะสั นจากธนาคาร 

(หน่วย: พันบาท) 

 อัตราดอกเบี ย 
(ร้อยละต่อป)ี งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2562 2561 2562 2561 
เงินกู้ยืมระยะสั นจาก
ธนาคาร 

2.20 - 2.63 
(2561: 2.20 - 2.78) 1,199,000 1,448,000 1,090,000 1,340,000 

รวม   1,199,000 1,448,000 1,090,000 1,340,000 

20. เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อื่น 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
เจ้าหนี การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 14,442 25,996 
เจ้าหนี การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 58,422 107,951 52,689 104,513 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 17,426 34,037 14,635 25,164 
เจ้าหนี อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 1,509 3,643 
เจ้าหนี อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 52,943 87,985 18,795 29,427 
รวมเจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อื่น 128,791 229,973 102,070 188,743 

21. เงินกู้ยืมระยะยาว 

(หน่วย: พันบาท) 
 อัตราดอกเบี ย  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

วงเงิน  (ร้อยละต่อปี) เงื่อนไขการช้าระคืนเงินต้น 2562 2561 2562 2561 

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 

 
 
 
 

51,420 

 
 
 
 

89,620 

 
 
 
 

51,420 

 
 
 
 

89,620 
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(หน่วย: พันบาท) 
 อัตราดอกเบี ย  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

วงเงิน  (ร้อยละต่อปี) เงื่อนไขการช้าระคืนเงินต้น 2562 2561 2562 2561 

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 48,400 98,800 48,400 98,800 

3)  วงเงิน 250 ล้านบาท      
ของบริษัทฯ 

THBFIX + 2.2 ช้าระคืนเงินต้นเป็นงวด 3 เดือน โดย
ก้าหนดช้าระ 20 งวด งวดละ 12.5 
ล้านบาท งวดสุดท้ายช้าระเงินต้นและ
ดอกเบี ยคงค้างทั งหมด เริ่มตั งแต่เดือน
ตุลาคม 2560 ถึงเดือนกรกฎาคม 2565 137,500 187,500 137,500 187,500 

4) วงเงิน 800 ล้านบาท 
          ของบริษัทย่อย 
 
  

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

    

  เดือนสิงหาคม 2565 398,000 532,000 - - 

รวม   635,320 907,920 237,320 375,920 
หัก: ส่วนที่ถึงก้าหนดช้าระภายในหนึ่งปี (270,600) (282,150) (136,600) (148,150) 

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก้าหนดช้าระภายในหนึ่งปี 364,720 625,770 100,720 227,770 

 การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะยาวส้าหรับปี 2562 มีรายละเอียดดังนี  
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 907,920 375,920 
หัก: จ่ายคืนเงินกู้ (272,600) (138,600) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 635,320 237,320 

 วงเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทฯเป็นเงินกู้ยืมที่ปลอดภาระค ้าประกัน เงินกู้ยืมของบริษัทย่อย                      
ค ้าประกันโดยบริษัทฯ ภายใต้สัญญาเงินกู้ กลุ่มบริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการ
ตามที่ระบุในสัญญา เช่น การก่อภาระผูกพันในทรัพย์สิน  การด้ารงอัตราส่วนหนี สินต่อส่วนของ                          
ผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนความสามารถในการช้าระหนี ให้เป็นไปตามอัตราที่ก้าหนดในสัญญา เป็นต้น 
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 ในปี 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในการด้ารงอัตราส่วนทางการเงิน
ตามที่ก้าหนดในสัญญาเงินกู้ได้ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทได้รับการผ่อนปรนการผิดเงื่อนไขเร่ืองการ
ด้ารงอัตราส่วนทางการเงินจากธนาคารแล้วภายในปี 2562 และ 2561  ดังนั น การจัดประเภทเงินกู้ยืม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จึงเป็นไปตามเงื่อนไขการช้าระคืนตามปกติที่ระบุไว้ในสัญญา
เงินกู้ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทไม่มีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ที่ยังไม่ได้
เบิกใช้คงเหลือ  

 เพื่อบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี ยส้าหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร บริษัทฯและ             
บริษัทย่อยได้ท้าสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี ยล่วงหน้ากับธนาคารสามแห่ง  เพื่อแลกเปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี ยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุข้อ 35 

22. ส้ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จ้านวนเงินส้ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน
แสดงได้ดังนี  

  (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ส้ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 42,892 50,418 38,351 46,757 
ส่วนที่รับรู้ในก้าไรหรือขาดทุน:     
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน  4,197 4,246 3,293 3,469 
ต้นทุนดอกเบี ย 1,405 1,365 1,254 1,262 
ต้นทุนบริการในอดีตจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายแรงงาน 11,187 - 10,308 - 

ส่วนที่รับรู้ในก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:     
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย     

- ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน  3,437 - 2,764 - 
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี (4,100) (13,137) (4,100) (13,137) 

ส้ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 59,018 42,892 51,870 38,351 
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 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงในราช
กิจจานุเบกษา ซึ่งได้ก้าหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง ส้าหรับลูกจ้างซึ่งท้างาน
ติดต่อกันครบ 20 ปีขึ นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน กฎหมาย
ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการ
แก้ไขโครงการส้าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้กลุ่มบริษัทมี
หนี สินส้ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ น 11 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ 10 ล้าน
บาท) กลุ่มบริษัทบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็น
ค่าใช้จ่ายทันทีในงบก้าไรขาดทุนของปีปัจจุบัน 

 กลุ่มบริษัทคาดว่าจะจ่ายช้าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจ้านวนเงิน 
3 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จ้านวน 3 ล้านบาท) (2561: จ้านวน 8 ล้านบาท  (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ: จ้านวน 8 ล้านบาท)) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักในการจ่ายช้าระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงานของกลุ่มบริษัทประมาณ 13 - 19 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 13 ปี) (2561: 13 - 19 ปี                  
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 13 ปี)) 

 สมมติฐานที่ส้าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี  

(หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
อัตราคิดลด 1.9 - 2.0 2.7 - 3.0 1.9 - 2.0  2.7 - 3.0 
อัตราการขึ นเงินเดือนในอนาคต  3.5 3.5 3.5 3.5 
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ้านวนพนักงาน      
   (ขึ นกับช่วงอายุ) 0.0 - 30.0 0.0 - 30.0 0.0 - 30.0 0.0 - 30.0 

 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่ส้าคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์
ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี  

  (หน่วย: ล้านบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ่มขึ น 0.5% ลดลง 0.5% เพิ่มขึ น 0.5% ลดลง 0.5% 
อัตราคิดลด (2.14) 2.39 (1.79) 1.99 
อัตราการขึ นเงนิเดือน  (2.83) (2.56) (2.37) (2.16) 

 

 



 35   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 เพิ่มขึ น 10% ลดลง 10% เพิ่มขึ น 10% ลดลง 10% 
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ้านวน
พนักงาน (2.35) 2.10 (2.13) 1.90 

 

  (หน่วย: ล้านบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ่มขึ น 0.5% ลดลง 0.5% เพิ่มขึ น 0.5% ลดลง 0.5% 
อัตราคิดลด (1.86) 2.01 (1.59) 1.71 
อัตราการขึ นเงนิเดือน  2.22 (2.11) 1.90 (1.82) 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 เพิ่มขึ น 10% ลดลง 10% เพิ่มขึ น 10% ลดลง 10% 
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ้านวน
พนักงาน (1.58) 1.75 (1.45) 1.61 

23. ส้ารองตามกฎหมาย 

 ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ้ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้อง
จัดสรรก้าไรสุทธิประจ้าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส้ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก้าไรสุทธิประจ้าปีหัก
ด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส้ารองนี จะมีจ้านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ           
ทุนจดทะเบียน ส้ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน้าไปจ่ายเงินปันผลได้  

24. องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 

 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น คือ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน โดยส่วนเกินทุนจากการตี
ราคาที่ดินดังกล่าวไม่สามารถน้ามาหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้ 

25. รายได้จากสัญญาท่ีท้ากับลูกค้า  

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

ประเภทของสินค้าหรือบริการ     
ขายน ้ามันปาล์ม ต้นกล้าและเมลด็พันธ์ุปาล์ม 3,153,439 3,944,801 3,249,814 4,087,843 
ขายไฟฟ้า 159,910 167,537 22,871 27,785 
รับจ้างกลั่นน ้ามันปาล์ม - 8,301 - 8,301 

รวมรายได้จากสัญญาที่ท้ากับลูกค้า 3,313,349 4,120,639 3,272,685 4,123,929 
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(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได ้     
รับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 3,153,439 3,944,801 3,249,814 4,087,843 
รับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง 159,910 175,838 22,871 36,086 

รวมรายได้จากสัญญาที่ท้ากับลูกค้า 3,313,349 4,120,639 3,272,685 4,123,929 

 การกระทบยอดระหว่างรายได้จากสัญญาที่ท้ากับลูกค้ากับข้อมูลทางการเงินจ้าแนกตามส่วนงานที่
เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 30 แสดงได้ดังนี  

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

รายได้จากลูกค้าภายนอก 3,313,349 4,120,639 3,136,564 3,915,711 
รายได้ระหว่างส่วนงาน 872,683 208,010 136,121 208,218 
รวม 4,186,032 4,328,649 3,272,685 4,123,929 
รายการปรับปรุงและตัดรายการระหว่างกัน (872,683) (208,010) - - 
รวมรายได้จากสัญญาที่ท้ากับลูกค้า 3,313,349 4,120,639 3,272,685 4,123,929 

26. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

 รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส้าคัญดังต่อไปนี  
 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่น     
   ของพนักงาน 353,211 360,190 307,269 307,864 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ้าหน่าย 202,253 210,193 151,948 162,084 
วัตถุดิบและวัสดุสิ นเปลืองใช้ไป 2,993,955 4,545,575 2,411,990 3,457,947 
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส้าเร็จรูป (76,743) (7,975) (76,743) (7,975) 
ค่าเชื อเพลิงและพลังงาน 78,815 73,867 59,525 52,971 
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27. ภาษีเงินได้ 

27.1 สินทรัพย์/หนี สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี  

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ส้ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 10,449 7,612 10,374 7,670 
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ - 12 - 12 
ขาดทนุทางภาษทีี่ยังไม่ได้ใช ้ 24,163 30,723 24,163 30,723 
รวม 34,612 38,347 34,537 38,405 
หนี สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
สินทรัพย์ชีวภาพ 5,518 7,625 4,461 5,413 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน 161,343 161,343 161,014 161,014 
รวม 166,861 168,968 165,475 166,427 
หนี สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธ ิ 132,349 130,621 130,938 128,022 

27.2 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส้าหรับปีสิ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี  

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินได้นิติบุคคลส้าหรับปี - - - - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิด     
ผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับ
รายการผลแตกต่างชั่วคราว 2,315 1,064 3,469 1,998 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ใน               
งบก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2,315 1,064 3,469 1,998 

  

  



 38   

 รายการกระทบยอดระหว่างก้าไร (ขาดทุน) ทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี  

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
ก้าไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงนิได้            

นิติบคุคล 92,465 (138,354) 52,923 (60,979) 

อัตราภาษีเงินไดน้ิติบคุคล 20% 20% 20% 20% 
ก้าไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงนิได้            

นิติบคุคลคูณอัตราภาษี 18,493 (27,671) 10,585 (12,195) 
ผลกระทบทางภาษีส้าหรับ:     
   การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 28) (23,228) (27,638) - - 
   ค่าใช้จ่ายต้องห้าม 3,696 1,359 2,899 1,259 
   ค่าใช้จ่ายที่มีสทิธิหักได้เพิ่มขึ น (161) (365) (10,075) (42,746) 
   อื่น ๆ 835 (698) 60 316 
ผลขาดทนุทางภาษทีี่คาดว่าจะไมไ่ด้รับ

ประโยชน ์ 2,680 56,077 - 55,364 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ใน                           

งบก้าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ 2,315 1,064 3,469 1,998 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่
ยังไม่ได้ใช้จ้านวน 333 ล้านบาท (2561: 317 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 297 ล้านบาท (2561: 
297 ล้านบาท)) ซึ่งไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่ายังมี
ความไม่แน่นอนที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีดังกล่าว และอาจไม่มีก้าไรทาง
ภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะน้าขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ข้างต้นมาใช้ประโยชน์ได้  ผลขาดทุนทาง
ภาษีดังกล่าวจะทยอยสิ นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี 2566 

  



 39   

27.3 ภาษีเงินได้ส่วนที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 จ้านวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส้าหรับปี
สิ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี  

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
ผลขาดทุนจากการประมาณการตาม
 หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 688 - 553 - 

 การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจาก
 การตีราคาสินทรัพย์ - (40,531) - (40,531) 

 688 (40,531) 553 (40,531) 

28. การส่งเสริมการลงทุน 

 กลุ่มบริษัทได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีอากรจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ ที่ก้าหนดไว้ กลุ่มบริษัทได้รับสิทธิประโยชน์
ทางด้านภาษีอากรที่มีสาระส้าคัญดังต่อไปนี  
รายละเอียด 

บริษัทฯ บริษัทฯ บริษัทฯ 

บริษัท ซีพีไอ 
อะโกรเทค 
จ้ากัด 

บริษัท ซีพีพี 
จ้ากัด 

บริษัท ซีพีพี 
จ้ากัด 

1. บัตรส่งเสริมเลขที่ 
2. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ 

1025(2)/2548 
ผลิตน ้ามันพืช
บริสุทธิ ์

1702(1)/2556 
ผลิตก๊าซชีวภาพ 

2644(1)/2556 
ผลิตไฟฟ้าจาก
ก๊าซชีวภาพ 

2390(5)/2554 
ผลิตเมล็ดพันธุ์
ปาล์มหรือต้น
กล้าปาล์ม 

2548(2)/2557 
ผลิตน ้ามันปาล์ม
ดิบและน ้ามัน
เมล็ดในปาล์ม 

59-1178-1-00-1-0 
ผลิตไฟฟ้าจาก
เชื อเพลิงชีวมวล 

3. สิทธิประโยชน์ส้าคัญที่ได้รับ       
 3.1 ได้ รับยก เ ว้นภาษี เ งิ นได้นิ ติ
บุคคลส้าหรับก้าไรสุทธิที่ได้จาก
การประกอบกิจการที่ได้รับการ
ส่งเสริม และได้รับยกเว้นไม่ต้องน้า
เงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการ
ส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลไปรวมค้านวณเพ่ือเสีย
ภาษีเงินได้ 

8 ปี                  
(สิ นสุดแล้ว) 

8 ปี 
 

8 ปี 8 ปี 8 ปี 8 ปี 

 3.2 ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติ
บุคคลส้าหรับก้าไรสุทธิที่ได้จาก
การลงทุนในอัตราร้อยละห้าสิบของ
อัตราปกติมีก้าหนดเวลาห้าปี นับ
จาก วันที่ พ้นก้ าหนดระยะ เวลา           
ในข้อ 3.1 

ไม่ได้รับ ได้รับ ได้รับ ไม่ได้รับ ไม่ได้รับ ไม่ได้รับ 
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รายละเอียด 

บริษัทฯ บริษัทฯ บริษัทฯ 

บริษัท ซีพีไอ 
อะโกรเทค 
จ้ากัด 

บริษัท ซีพีพี 
จ้ากัด 

บริษัท ซีพีพี 
จ้ากัด 

3.3 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส้าหรับ
เครื่องจักรตามที่คณะกรรมการ
พิจารณาอนุมัต ิ

ได้รับ ได้รับ 
 

ได้รับ 
 

ได้รับ 
 

ได้รับ 
 

ได้รับ 
 

4. วันที่อนุมัติให้การส่งเสริม 20 ตุลาคม 
2547 

19 กุมภาพันธ์ 
2556 

14 ตุลาคม   
2556 

20 กันยายน 
2554 

2 กรกฎาคม 
2556 

13 กรกฎาคม 
2559 

5. วั น ที่ เ ริ่ ม มี ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร
ประกอบกิจการ 

3 พฤศจิกายน 
2548 

ยังไม่เปิด
ด้าเนินการ 

29 กันยายน 
2557 

1 สิงหาคม 
2556 

2 มีนาคม  
2560 

27 เมษายน          
2560 

 รายได้ของกลุ่มบริษัทจ้าแนกตามกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการ
ลงทุนส้าหรับปีสิ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี  

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 
 กิจการที่ได้รับ กิจการที่ไม่ได้รับ  
 การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการลงทุน รวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
รายได้จากการขาย       
   ขายในประเทศ 166,071 221,317 2,920,135 3,542,901 3,086,206 3,764,218 
   ขายส่งออก - - 227,143 348,120 227,143 348,120 

รวม 166,071 221,317 3,147,278 3,891,021 3,313,349 4,112,338 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 กิจการที่ได้รับ กิจการที่ไม่ได้รับ  
 การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการลงทุน รวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
รายได้จากการขาย       
   ขายในประเทศ 21,249 22,614 3,024,293 3,744,894 3,045,542 3,767,508 
   ขายส่งออก - - 227,143 348,120 227,143 348,120 

รวม 21,249 22,614 3,251,436 4,093,014 3,272,685 4,115,628 
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29. ก้าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

 ก้าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั นพื นฐานค้านวณโดยหารก้าไร (ขาดทุน) ส้าหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ (ไม่รวมก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจ้านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ใน
ระหว่างปี 

 ก้าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั นพื นฐานแสดงการค้านวณได้ดังนี  

 งบการเงินรวม 

 
ก้าไร (ขาดทุน) ส้าหรับปี 

จ้านวนหุ้นสามัญ                
ถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก ก้าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

 (พันบาท) (พันบาท) (พันหุ้น) (พันหุ้น) (บาท) (บาท) 
ก้าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั นพื นฐาน       
ก้าไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ 

 
90,136 

 
(139,418) 

 
632,753 

 
632,753 

 
0.142 

 
(0.220) 

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
ก้าไร (ขาดทุน) ส้าหรับปี 

จ้านวนหุ้นสามัญ                
ถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก ก้าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

 (พันบาท) (พันบาท) (พันหุ้น) (พันหุ้น) (บาท) (บาท) 
ก้าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั นพื นฐาน       
ก้าไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ 49,454 (62,977) 632,753 632,753 0.078 (0.100) 

30. ข้อมูลทางการเงินจ้าแนกตามส่วนงาน 

 ข้อมูลส่วนงานด้าเนินงานที่น้าเสนอนี สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผู้มีอ้านาจตัดสินใจ
สูงสุดด้านการด้าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่้าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรร
ทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการด้าเนินงานของส่วนงาน  

 เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษัทจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ
ผลิตภัณฑ์และบริการ กลุ่มบริษัทมีส่วนงานหลักที่รายงานทั งสิ น 3 ส่วนงาน ดังนี   

 - ส่วนงานน ้ามันปาล์ม เป็นส่วนงานผลิตและจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์น ้ามันปาล์มและผลพลอยได้ 

 - ส่วนงานเมล็ดพันธุ์ปาล์ม ต้นกล้าปาล์มและต้นกล้ามะพร้าว เป็นส่วนงานผลิตและจ้าหน่าย
ผลิตภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ปาล์ม ต้นกล้าปาล์มและต้นกล้ามะพร้าว 

 - ส่วนงานผลิตกระแสไฟฟ้า 

 กลุ่มบริษัทไม่มีการรวมส่วนงานด้าเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น 
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 ผู้มี อ้านาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการด้าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กลุ่ม
บริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก้าไรหรือขาดทุนจากการด้าเนินงานซึ่ง
วัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดก้าไรหรือขาดทุนจากการด้าเนินงานในงบการเงิน 

 การบันทึกบัญชีส้าหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชี
ส้าหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก 

 ข้อมูลรายได้และก้าไร (ขาดทุน) ของส่วนงานของกลุ่มบริษัทส้าหรับปีสิ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
และ 2561 มีดังต่อไปนี   

  (หน่วย: ล้านบาท) 
 ส้าหรับปีสิ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

 

ส่วนงานเมล็ด
พันธุ์ปาล์ม        
ต้นกล้าปาล์ม   

รายการ
ปรับปรุงและ 

 
 

 ส่วนงาน และต้นกล้า ส่วนงานผลิต รวมส่วนงาน ตัดรายการ  
 น ้ามันปาล์ม มะพร้าว กระแสไฟฟ้า ที่รายงาน ระหว่างกัน งบการเงินรวม 
รายได้จากการขายให้ลูกค้า       
   ภายนอก 3,133 20 160 3,313 - 3,313 
รายได้ระหว่างส่วนงาน 872 1 - 873 (873) - 
ดอกเบี ยรับ 14 - - 14 (14) - 
ดอกเบี ยจ่าย 45 1 34 80 (14) 66 
ค่าเสื่อมราคาและ       
   ค่าตัดจ้าหน่าย 150 3 49 202 (2) 200 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3 - - 3 (1) 2 
ก้าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 73 (13) 78 138 (48) 90 

 

  (หน่วย: ล้านบาท) 
 ส้าหรับปีสิ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 

 

ส่วนงานเมล็ด
พันธุ์ปาล์ม        
ต้นกล้าปาล์ม   

รายการ
ปรับปรุงและ 

 
 

 ส่วนงาน และต้นกล้า ส่วนงานผลิต รวมส่วนงาน ตัดรายการ  
 น ้ามันปาล์ม มะพร้าว กระแสไฟฟ้า ที่รายงาน ระหว่างกัน งบการเงินรวม 
รายได้จากการขายให้ลูกค้า       
   ภายนอก 3,917 35 168 4,120 - 4,120 
รายได้ระหว่างส่วนงาน 208 - - 208 (208) - 
ดอกเบี ยรับ 9 - - 9 (9) - 
ดอกเบี ยจ่าย 44 1 34 79 (9) 70 
ค่าเสื่อมราคาและ       
   ค่าตัดจ้าหน่าย 145 3 63 211 (1) 210 
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 2 (1) - 1 - 1 
ก้าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน (199) (4) 69 (134) (5) (139) 

  



 43   

 ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์  

 กลุ่มบริษัทด้าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือประเทศไทย ดังนั นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่
ในงบการเงินจึงถือเป็นรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว 

 รายได้จากลูกค้าภายนอกก้าหนดขึ นตามสถานที่ตั งของลูกค้ามีรายละเอียดดังนี  

(หน่วย: พันบาท) 

   งบการเงินรวม 
   2562 2561 
รายได้จากลูกค้าภายนอก      
   ประเทศไทย   3,086,206 3,764,218 
   ประเทศสิงคโปร์   197,359 302,950 
   ประเทศอ่ืน ๆ   29,784 45,170 
รวม   3,313,349 4,112,338 

 ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่ 

 ในปี 2562 บริษัทฯมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จ้านวน 1 ราย เป็นจ้านวนเงินประมาณ 338 ล้านบาท 
(2561: ลูกค้ารายใหญ่จ้านวน 1 ราย เป็นจ้านวนเงินประมาณ 421 ล้านบาท) ซึ่งมาจากส่วนงาน                     
น ้ามันปาล์ม  

31. กองทุนส้ารองเลี ยงชีพ 

 กลุ่มบริษัทและพนักงานบริษัทฯได้ร่วมกันจัดตั งกองทุนส้ารองเลี ยงชีพขึ นตามพระราชบัญญัติ
กองทุนส้ารองเลี ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษัทและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือน
ในอัตราร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือน กองทุนส้ารองเลี ยงชีพนี บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ทิสโก้ จ้ากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วย
กองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2562 กลุ่มบริษัทรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจ้านวนเงิน 4 
ล้านบาท (2561: 6 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯจ้านวนเงิน 4 ล้านบาท (2561: 5 ล้านบาท)) 

32.  เงินปันผลจ่าย 

เงินปนัผล อนุมัติโดย เงินปนัผลจ่าย เงินปนัผลจ่ายต่อหุน้ 

  (พันบาท) (บาท) 
เงินปันผลประจ้าปี 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น   
   เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 25,310 0.04 
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33. ภาระผูกพันและหนี สินท่ีอาจเกิดขึ น 

33.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีรายจ่ายฝ่ายทุนจ้านวนเงิน 1 ล้านบาท (2561: 5 ล้านบาท) 
เฉพาะของบริษัทฯ: ไม่มีภาระผูกพันที่เกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน (2561: 1 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวข้องกับ             
การซื อเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 

33.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด้าเนินงาน 

 กลุ่มบริษัทได้ท้าสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดิน และสัญญาจ้างบริการ 

 กลุ่มบริษัทมีจ้านวนเงินขั นต่้าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั งสิ นภายใต้สัญญาเช่าด้าเนินงานและสัญญา
บริการดังนี  

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
จ่ายช้าระภายใน     

1 ปี 2 4 2 2 
2 ถึง 5 ปี 5 4 5 3 
มากกว่า 5 ปี 5 6 5 6 

33.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาซื อขายไฟฟ้า 

 กลุ่มบริษัทได้ท้าสัญญาขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามจ้านวนและราคาที่ก้าหนดไว้ใน
สัญญา ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี  

 
บริษัท วันที่ท้าสัญญา อายุสัญญา  

วันเริ่มด้าเนินการ
เชิงพาณิชย ์

ปริมาณพลังไฟฟ้า       
ตามสัญญา (เมกะวัตต์) 

บริษัท ชุมพร
อุตสาหกรรมน ้ามัน
ปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) 

24 ธันวาคม 2556 5 ปี ต่อเนื่อง     
ครั งละ 5 ปีโดย

อัตโนมัติ 

29 กันยายน 2557 3 

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

33.4 หนังสือค ้าประกันธนาคาร 

 ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯค ้าประกันวงเงินกู้และวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัทย่อย
ในวงเงิน 1,026 ล้านบาท และ 27 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 
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 ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีหนังสือค ้าประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนาม
บริษัทฯซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ  
ประกอบด้วยหนังสือค ้าประกันดังต่อไปนี  

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
หนังสือค ้าประกันการใช้ไฟฟ้า 7 7 3 3 
หนังสือค ้าประกันการซื อขายไฟฟ้า 1 1 1 1 
รวม 8 8 4 4 

33.5  ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาขายสินค้าล่วงหน้า 

 บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาขายสินค้าที่ตกลงจ้านวนและราคาไว้ล่วงหน้ากับลูกค้าในประเทศ โดย      
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีมูลค่าการขายจ้านวน 148 ล้านบาทที่ต้องน้าส่งสินค้าในระหว่าง
เดือนมกราคม - มีนาคม 2563 (2561: 110 ล้านบาท ที่ต้องน้าส่งสินค้าในระหว่างเดือนมกราคม 2562 - 
มีนาคม 2562) 

33.6 ภาระผูกพันเกี่ยวกับเงินลงทุนท่ียังไม่เรียกช้าระ 

 กลุ่มบริษัทมีส่วนของเงินลงทุนที่ยังไม่เรียกช้าระจากบริษัทย่อยดังนี  

(หน่วย: ล้านบาท) 
 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 
บริษัท ซีพีไอ โกลว์ จ้ากัด - 37.00 
บริษัท ซีพีไอ กรีน จ้ากัด 37.50 37.50 
บริษัท ซีพีไอ เทรดดิ ง จ้ากัด 3.75 - 

34. ล้าดับชั นของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผย
มูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามล้าดับชั นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี  

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 
สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  
สินทรัพย์ชีวภาพ - - 42 42 
ที่ดิน - 908 - 908 
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(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 
หนี สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม  
ตราสารอนุพันธ์     
 สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี ย - 8 - 8 

 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 
สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  
สินทรัพย์ชีวภาพ - - 22 22 
ที่ดิน - 905 - 905 
หนี สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม  
ตราสารอนุพันธ์     
 สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี ย - 2 - 2 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผย
มูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามล้าดับชั นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี  

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 
สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  
สินทรัพย์ชีวภาพ - - 54 54 
ที่ดิน - 908 - 908 
หนี สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม  
ตราสารอนุพันธ์     
 สัญญาซื อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า - 0.1 - 0.1 
 สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี ย - 6 - 6 

 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 
สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  
สินทรัพย์ชีวภาพ - - 27 27 
ที่ดิน - 905 - 905 
หนี สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม  
ตราสารอนุพันธ์     
 สัญญาซื อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า - 0.1 - 0.1 
 สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี ย - 2 - 2 
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35. เครื่องมือทางการเงิน 

35.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

 เคร่ืองมือทางการเงินที่ส้าคัญของกลุ่มบริษัทตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่  107                    
“การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลส้าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบด้วยเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี การค้าและลูกหนี อ่ืน เงินวางเพื่อการซื อขายน ้ามันปาล์มล่วงหน้า       
เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืม และเจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อ่ืน กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
เคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี  

 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 

 กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี การค้าและเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี โดยการก้าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุม
สินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั นกลุ่มบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระส้าคัญจากการให้
สินเชื่อ นอกจากนี  การให้สินเชื่อของกลุ่มบริษัทไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากกลุ่มบริษัทมีฐานของ
ลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จ้านวนมากราย จ้านวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้
สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี การค้าและเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่แสดงอยู่ในงบ
แสดงฐานะการเงิน 

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

 กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี ยที่ส้าคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคารเงินให้กู้ยืมและ                
เงินกู้ยืมจากธนาคารที่มีดอกเบี ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี สินทางการเงินส่วนใหญ่มี
อัตราดอกเบี ยที่ปรับขึ นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาด                       
ในปัจจุบัน  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สินทรัพย์และหนี สินทางการเงินที่ส้าคัญสามารถจัดตามประเภท
อัตราดอกเบี ย และส้าหรับสินทรัพย์และหนี สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี ยคงที่สามารถแยกตาม
วันที่ครบก้าหนด หรือวันที่มีการก้าหนดอัตราดอกเบี ยใหม่ (หากวันที่มีการก้าหนดอัตราดอกเบี ยใหม่
ถึงก่อน) ได้ดังนี  
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 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2562 

 อัตราดอกเบี ยคงที่ อัตราดอกเบี ย    

 ภายใน มากกว่า 1 มากกว่า ปรับขึ นลงตาม ไม่มีอัตรา  อัตรา 
 1 ปี ถึง 5 ป ี 5 ปี อัตราตลาด ดอกเบี ย รวม ดอกเบี ย 

  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 71 - 71 หมายเหตุ 8 
ลูกหนี การค้าและลูกหนี อื่น - - - - 296 296 - 
เงินวางเพื่อการซื อขายน ้ามันปาล์ม        
 ล่วงหน้า - - - - 15 15 - 
หนี สินทางการเงิน        
เงินกู้ยืมระยะสั นจากธนาคาร 1,199 - - - - 1,199 หมายเหตุ 19 
เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อื่น - - - - 129 129 - 
เงินกู้ยืมระยะยาว - - - 635 - 635 หมายเหตุ 21 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2562 

 อัตราดอกเบี ยคงที่ อัตราดอกเบี ย    

 ภายใน มากกว่า 1 มากกว่า ปรับขึ นลงตาม ไม่มีอัตรา  อัตรา 
 1 ปี ถึง 5 ป ี 5 ปี อัตราตลาด ดอกเบี ย รวม ดอกเบี ย 

  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 53 - 53 หมายเหตุ 8 
ลูกหนี การค้าและลูกหนี อื่น - - - - 315 315 - 
เงินใหกู้้ยืมระยะสั นแกก่ิจการ        
   ทีเ่กี่ยวข้องกัน 399 - - - - 399 หมายเหตุ 7 
เงินวางเพื่อการซื อขายน ้ามันปาล์ม        
   ล่วงหน้า - - - - 15 15 - 
หนี สินทางการเงิน        
เงินกู้ยืมระยะสั นจากธนาคาร 1,090 - - - - 1,090 หมายเหตุ 19 
เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อื่น - - - - 102 102 - 
เงินกู้ยืมระยะยาว - - - 237 - 237 หมายเหตุ 21 
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(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2561 

 อัตราดอกเบี ยคงที่ อัตราดอกเบี ย    

 ภายใน มากกว่า 1 มากกว่า ปรับขึ นลงตาม ไม่มีอัตรา  อัตรา 
 1 ปี ถึง 5 ป ี 5 ปี อัตราตลาด ดอกเบี ย รวม ดอกเบี ย 

  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 108 21 129 หมายเหตุ 8 
ลูกหนี การค้าและลูกหนี อื่น - - - - 355 355 - 
เงินวางเพื่อการซื อขายน ้ามันปาล์ม        
 ล่วงหน้า - - - - 5 5 - 
หนี สินทางการเงิน        
เงินกู้ยืมระยะสั นจากธนาคาร 1,448 - - - - 1,448 หมายเหตุ 19 
เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อื่น - - - - 230 230 - 
เงินกู้ยืมระยะยาว - - - 908 - 908 หมายเหตุ 21 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561 

 อัตราดอกเบี ยคงที่ อัตราดอกเบี ย    

 ภายใน มากกว่า 1 มากกว่า ปรับขึ นลงตาม ไม่มีอัตรา  อัตรา 
 1 ปี ถึง 5 ป ี 5 ปี อัตราตลาด ดอกเบี ย รวม ดอกเบี ย 

  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 86 12 98 หมายเหตุ 8 
ลูกหนี การค้าและลูกหนี อื่น - - - - 413 413 - 
เงินใหกู้้ยืมระยะสั นแกก่ิจการ        
   ทีเ่กี่ยวข้องกัน 294 - - - - 294 หมายเหตุ 7 
เงินวางเพื่อการซื อขายน ้ามันปาล์ม        
   ล่วงหน้า - - - - 5 5 - 
หนี สินทางการเงิน        
เงินกู้ยืมระยะสั นจากธนาคาร 1,340 - - - - 1,340 หมายเหตุ 19 
เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อื่น - - - - 189 189 - 
เงินกู้ยืมระยะยาว - - - 376 - 376 หมายเหตุ 21 
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 สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี ย (Interest Rate Swap agreements)  

 กลุ่มบริษัทท้าสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี ยล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราดอกเบี ย
ของเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารโดยรายละเอียดของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี ยที่ยังคงมีผล
บังคับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี  

 งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 
 จ้านวนเงนิต้น อัตราดอกเบี ยรบัตามสัญญา  

แลกเปลี่ยน 
อัตราดอกเบี ยจ่ายตามสัญญา  

แลกเปลี่ยน 
วันสิ นสุด
สัญญา 

1 204 ล้านบาท อัตราดอกเบี ยลอยตัว MLR  
   ลบร้อยละ 3 

อัตราดอกเบี ยคงทีต่ามที่ระบุไว้
ในสัญญาแลกเปลี่ยน 

กันยายน 2563 

2 250 ล้านบาท 
 

อัตราดอกเบี ยลอยตัว THBFIX 
1 เดือนบวกร้อยละ 2.32 

อัตราดอกเบี ยคงทีต่ามที่ระบุไว้
ในสัญญาแลกเปลี่ยน 

ธันวาคม 2563 

3 250 ล้านบาท 
 

อัตราดอกเบี ยลอยตัว THBFIX 
6 เดือนบวกร้อยละ 2.2 

อัตราดอกเบี ยคงทีต่ามที่ระบุไว้
ในสัญญาแลกเปลี่ยน 

กรกฏาคม 2565 

4 800 ล้านบาท อัตราดอกเบี ยลอยตัว AMLR 
ลบร้อยละ 2.9 

อัตราดอกเบี ยคงทีต่ามที่ระบุไว้
ในสัญญาแลกเปลี่ยน 

สิงหาคม 2565 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 
 จ้านวนเงนิต้น อัตราดอกเบี ยรบัตามสัญญา  

แลกเปลี่ยน 
อัตราดอกเบี ยจ่ายตามสัญญา  

แลกเปลี่ยน 
วันสิ นสุด
สัญญา 

1 204 ล้านบาท 
 

อัตราดอกเบี ยลอยตัว MLR   
ลบร้อยละ 3 

อัตราดอกเบี ยคงทีต่ามที่ระบุไว้
ในสัญญาแลกเปลี่ยน 

กันยายน 2563 

2 250 ล้านบาท 
 

อัตราดอกเบี ยลอยตัว THBFIX 
1 เดือนบวกร้อยละ 2.32 

อัตราดอกเบี ยคงทีต่ามที่ระบุไว้
ในสัญญาแลกเปลี่ยน 

ธันวาคม 2563 

3 250 ล้านบาท 
 

อัตราดอกเบี ยลอยตัว THBFIX 
6 เดือนบวกร้อยละ 2.2 

อัตราดอกเบี ยคงทีต่ามที่ระบุไว้
ในสัญญาแลกเปลี่ยน 

กรกฏาคม 2565 

 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ส้าคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื อและขายสินค้าเป็น
เงินตราต่างประเทศ บริษัทฯได้ตกลงท้าสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุ
สัญญาไม่เกินหน่ึงปีเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยง 
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี สินทางการเงินที่
เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดังนี  

สกุลเงิน สินทรัพย์ทางการเงนิ  หนี สินทางการเงิน         อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย                             

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
 (พัน) (พัน) (พัน) (พัน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 493 328 14 19 30.9582 32.4498 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทไม่มีสัญญาซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ 

งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
  อัตราแลกเปลี่ยนตาม  

สกุลเงิน จ้านวนทีข่าย สัญญาของจ้านวนที่ขาย วันครบก้าหนดตามสัญญา 

 (พัน) (บาทต่อหน่วยเงินตรา
ต่างประเทศ) 

 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 325 32.86 20 กุมภาพันธ์ 2562 

35.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั น เงินให้กู้ยืมและเงิน
กู้ยืมมีอัตราดอกเบี ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี ยในตลาด กลุ่มบริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของ
เคร่ืองมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

 มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี  

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม 

 ก้าไร (ขาดทุน) ก้าไร (ขาดทุน) ก้าไร (ขาดทุน) ก้าไร (ขาดทุน) 
ตราสารอนพุันธ ์     
   สัญญาซื อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า - (0.1) - (0.1) 
   สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี ย (7.5) (6.1) (2.1) (2.0) 

 กลุ่มบริษัทมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี  

ก) สินทรัพย์และหนี สินทางการเงินที่จะครบก้าหนดในระยะเวลาอันสั น ได้แก่ เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลูกหนี และเงินให้กู้ยืมระยะสั น เจ้าหนี และเงินกู้ยืมระยะสั น แสดงมูลค่ายุติธรรม
โดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 



 52   

ข) เงินกู้ยืมระยะยาวที่จ่ายดอกเบี ยในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี ยในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรม
โดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ค) ตราสารอนุพันธ์ แสดงมูลค่ายุติธรรมซึ่งค้านวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต
และแบบจ้าลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึ่งข้อมูลที่น้ามาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วน
ใหญ่เป็นข้อมูลที่สามารถสัง เกตได้ในตลาดที่ เกี่ ยวข้อง  เช่น อัตราแลกเปลี่ ยนทันที                          
อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าของเงินตราต่างประเทศ เส้นอัตราผลตอบแทนของอัตราดอกเบี ย และ
เส้นราคาล่วงหน้าของสินค้าโภคภัณฑ์ เป็นต้น กลุ่มบริษัทได้ค้านึงถึงผลกระทบของความเสี่ยง
ด้านเครดิตของคู่สัญญาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ 

 ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างล้าดับชั นของมูลค่ายุติธรรม 

36. การบริหารจัดการทุน 

 วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่ส้าคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสม
เพื่อสนับสนุนการด้าเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น  ณ วันที่        
31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี สินต่อทุนเท่ากับ 1.16:1 (2561: 1.57:1) และ                              
เฉพาะบริษัทฯมีอัตราส่วนหนี สินต่อทุนเท่ากับ 0.88:1 (2561: 1.17:1) 

37. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ซี เค เทรดดิ ง (1965) จ้ากัด (การร่วม
ค้า) ได้มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยออกหุ้นสามัญจ้านวน 90,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 
จากทุนจดทะเบียนเดิม 1 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ้านวน 10 ล้านบาท โดยบริษัทฯได้ลงทุน
ในหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวในสัดส่วนเดิมร้อยละ 49 คิดเป็นมูลค่าการลงทุนจ้านวนเงิน 4.41 ล้านบาท โดย
บริษัทฯได้จ่ายเงินลงทุนดังกล่าวแล้วในระหว่างเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2563 

 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมกรรมการบริษัทฯมีมติให้เสนอการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือ
หุ้นในอัตราหุ้นละ 0.071 บาท คิดเป็นจ้านวนเงิน 44.93 ล้านบาท และจัดสรรทุนส้ารองตามกฎหมาย
เป็นจ้านวนเงิน 2.47 ล้านบาท ทั งนี  การเสนอดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ          
บริษัทฯ 

38. การอนุมัติงบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมนี ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 

 


