
 

 

 

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)  
และบริษัทย่อย 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหว่างกาล 
ส้าหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)  

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 งบก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดง  
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมส้าหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวันเดียวกัน และ          
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบย่อของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และ               
บริษัทย่อย และได้สอบทานข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด 
(มหาชน) ด้วยเช่นกัน ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท้าและน้าเสนอข้อมูลทางการเงิน      
ระหว่างกาลเหล่านี ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็น
ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า 

ขอบเขตการสอบทาน  

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

ข้อสรุป  

ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดท้าขึ นตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระส้าคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า 

รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516 

บริษัท ส้านักงาน อีวาย จ้ากัด 
กรุงเทพฯ: 10 พฤษภาคม 2561 



บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามนัปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที ่31 มนีาคม 2561

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 112,482                 96,319 81,226 62,697                   

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อ่ืน 3, 5 393,039                 485,192 378,104 464,907                 

เงินใหกู้ยื้มระยะสั้นแกก่จิการที่เกีย่วขอ้งกนั 3 -                             -                             209,620                 237,600                 

สินคา้คงเหลอื 6 425,996                 596,940                 399,248                 589,937                 

สินทรัพย์ชวีภาพ 61,902                   58,196                   28,644                   27,163                   

คา่ใชจ่้ายจ่ายลว่งหน้า 26,695                   6,819                     23,497                   6,760                     

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 39,552                   23,153                   25,814                   11,155                   

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 1,059,666              1,266,619              1,146,153              1,400,219              

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 7 -                             -                             213,062                 213,062                 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 2,711,461              2,722,564              1,528,142              1,530,813              

พืชเพ่ือการใหผ้ลติผล 9 393,090                 391,840                 388,990                 387,754                 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 5,679                     5,981                     5,246                     5,530                     

เงินจ่ายลว่งหน้าคา่ซื้อที่ดิน 124,008                 124,008                 124,008                 124,008

เงินมัดจ า 626                        626                        148                        148

รวมสินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 3,234,864              3,245,019              2,259,596              2,261,315              

รวมสินทรัพย์ 4,294,530              4,511,638              3,405,749              3,661,534              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามนัปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ่)

ณ วันที ่31 มนีาคม 2561

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนี สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หนี สินหมนุเวียน

เงินเบิกเกนิบัญชแีละเงินกูยื้มระยะสั้นจากธนาคาร 10 1,091,721              1,253,000              973,721                 1,200,000              

เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนี้อ่ืน 3, 11 180,678                 151,430                 138,137                 95,941                   

เงินกูยื้มระยะยาวส่วนที่ถงึก าหนด

   ช าระภายในหนึ่งปี 12 272,600                 282,150 138,600 148,150                 

ภาษีมูลคา่เพ่ิมคา้งจ่าย 16,074                   14,412                   6,577                     13,979

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 15,071                   3,917                     13,735                   2,890

รวมหนี สินหมนุเวียน 1,576,144              1,704,909              1,270,770              1,460,960              

หนี สินไมห่มนุเวียน

เงินกูยื้มระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถงึก าหนด

   ช าระภายในหนึ่งปี 12 806,270                 898,370                 341,270                 366,370                 

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 90,612                   89,026                   87,394                   85,492                   

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 42,018                   50,418                   38,137                   46,757                   

รวมหนี สินไมห่มนุเวียน 938,900                 1,037,814              466,801                 498,619                 

รวมหนี สิน 2,515,044              2,742,723              1,737,571              1,959,579              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามนัปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ่)

ณ วันที ่31 มนีาคม 2561

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามัญ 775,424,053 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 775,424                 775,424                 775,424                 775,424                 

   ทุนที่ออกและช าระแลว้

      หุน้สามัญ 632,752,650 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 632,753                 632,753                 632,753                 632,753                 

ส่วนเกนิมูลคา่หุน้สามัญ 412,310                 412,310                 412,310                 412,310                 

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 13 12,584                   12,437                   12,584                   12,437                   

ก าไรสะสม

   จัดสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 32,346                   32,346                   32,346                   32,346                   

   ยังไม่ได้จัดสรร 206,248                 195,824                 96,254                   130,178                 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถอืหุน้ 483,245                 483,245                 481,931                 481,931                 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,779,486              1,768,915              1,668,178              1,701,955              

รวมหนี สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 4,294,530              4,511,638              3,405,749              3,661,534              

-                             -                             -                             -                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

   กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแลว้ )

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามนัปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก้าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ

ส้าหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวันที ่31 มนีาคม 2561

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

ก้าไรขาดทนุ:

รายได้

รายได้จากการขาย 3 1,148,177         1,277,227         1,159,561         1,390,958         

รายได้จากการใหบ้ริการ 4,928                1,469                4,928                1,469                

ก าไรจากการเปลีย่นแปลงมูลคา่ยุติธรรมของสินทรัพย์ชวีภาพ -                        12,501              1,480                8,766                

รายได้อ่ืน 3 5,587                1,910                10,282              5,166                

รวมรายได้ 1,158,692         1,293,107         1,176,251         1,406,359         

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย 3 1,025,842         1,258,750         1,104,219         1,373,879         

ต้นทุนการใหบ้ริการ 3,322                1,307                3,322                1,307                

คา่ใชจ่้ายในการขาย 39,381              34,935              38,445              33,758              

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 59,924              61,849              50,965              54,051              

ขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงมูลคา่ยุติธรรมของสินทรัพย์ชวีภาพ 92                     -                        -                        -                        

รวมค่าใช้จ่าย 1,128,561         1,356,841         1,196,951         1,462,995         

ก้าไร (ขาดทนุ) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 30,131              (63,734)             (20,700)             (56,636)             

คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (18,120)             (12,696)             (11,323)             (12,610)             

ก้าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ 12,011              (76,430)             (32,023)             (69,246)             

รายได้ (คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 14 (1,587)               12,995              (1,901)               13,742              

ก้าไร (ขาดทนุ) ส้าหรับงวด 10,424              (63,435)             (33,924)             (55,504)             

ก้าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน :

ก้าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนส้าหรับงวด -                        -                        -                        -                        

ก้าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมส้าหรับงวด 10,424              (63,435)             (33,924)             (55,504)             

(หน่วย: บาท)
ก้าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้น 15

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขัน้พ้ืนฐาน

   ก าไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถอืหุน้ของบริษัทฯ 0.016 (0.100) (0.054) (0.088)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
ส้าหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

ก าไรขาดทุน
ทุนเรือนหุ้น ส่วนทุนจาก จัดสรรแล้ว - เบ็ดเสร็จอ่ืน - รวมองค์ประกอบ

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 632,753 412,310 11,061                 32,346 199,955 483,245 483,245               1,771,670
ขาดทุนส าหรับงวด -                           -                           -                           -                           (63,435)                -                            -                           (63,435)                
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                           -                            -                           -                           
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                           -                           -                           -                           (63,435)                -                            -                           (63,435)                
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 13 -                           -                           467                      -                           -                           -                            -                           467
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 632,753 412,310 11,528 32,346 136,520 483,245 483,245 1,708,702

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 632,753 412,310 12,437                 32,346 195,824 483,245 483,245 1,768,915
ก าไรส าหรับงวด -                           -                           -                           -                           10,424                 -                            -                           10,424                 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                           -                            -                           -                           
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                           -                           -                           -                           10,424                 -                            -                           10,424                 
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 13 -                           -                           147                      -                           -                           -                            -                           147                      
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 632,753 412,310 12,584 32,346 206,248 483,245 483,245 1,779,486

-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น
ก าไรสะสม



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 
ส้าหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก าไรขาดทุน
ทุนเรือนหุ้น ส่วนทุนจาก จัดสรรแล้ว - เบ็ดเสร็จอ่ืน - รวมองค์ประกอบ

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 632,753 412,310 11,061                32,346 232,561 481,931 481,931 1,802,962
ขาดทุนส าหรับงวด -                          -                          -                          -                          (55,504)               -                            -                          (55,504)               
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                          -                          -                          -                          (55,504)               -                            -                          (55,504)               
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 13 -                          -                          467                     -                          -                          -                            -                          467
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 632,753 412,310 11,528 32,346 177,057 481,931 481,931 1,747,925

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 632,753 412,310 12,437                32,346 130,178 481,931 481,931 1,701,955
ขาดทุนส าหรับงวด -                          -                          -                          -                          (33,924)               -                            -                          (33,924)               
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                          -                          -                          -                          (33,924)               -                            -                          (33,924)               
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 13 -                          -                          147                     -                          -                          -                            -                          147                     

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 632,753 412,310 12,584 32,346 96,254 481,931 481,931 1,668,178
-                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ก าไรสะสม
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแลว้ )

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามนัปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ส้าหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวันที ่31 มนีาคม 2561

(หน่วย: พันบาท)

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด้าเนินงาน

ก าไร (ขาดทุน) กอ่นภาษีเงินได้ 12,011              (76,430)             (32,023)             (69,246)             

รายการปรับกระทบยอดก าไร (ขาดทุน) กอ่นภาษีเงินได้

   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกจิกรรมด าเนินงาน

   คา่เสื่อมราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 52,972              47,820              41,144              44,766              

   ก าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (1)                      (118)                  (3,063)               (55)                    

   โอนกลบัคา่เผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (13)                    (12)                    (12)                    (12)                    

   การปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลอืเป็นมูลคา่สุทธิที่จะได้รับ 318                   5,105                318                   4,466                

   คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 1,457                1,123                1,237                980                   

   ขาดทุน (ก าไร) จากการเปลีย่นแปลงมูลคา่ยุติธรรมของสินทรัพย์ชวีภาพ 92                     (12,501)             (1,480)               (8,766)               

   ขาดทุน (ก าไร) จากอัตราแลกเปลีย่นที่ยังไม่เกดิขึน้จริง 392                   (518)                  392                   (518)                  

   คา่ใชจ่้ายที่เกดิจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 147                   467                   147                   467                   

   ดอกเบี้ยรับ (1)                      (2)                      (2,504)               (2,460)               

   คา่ใชจ่้ายดอกเบี้ย 18,120              12,696              11,323              12,610              

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานกอ่นการเปลีย่นแปลง

   ในสินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงาน 85,494              (22,370)             15,479              (17,768)             

สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง

   ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อ่ืน 91,957              (20,491)             86,585              (16,293)             

   สินคา้คงเหลอื 170,625            265,854            190,371            280,621            

   สินทรัพย์ชวีภาพ (3,798)               (3,807)               -                        -                        

   คา่ใชจ่้ายจ่ายลว่งหน้า (19,876)             (16,043)             (16,737)             (15,421)             

   สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน (15,742)             (6,257)               (14,179)             (958)                  

   เงินมัดจ า -                        12                     -                        -                        

หนี้สินด าเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)

   เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนี้อ่ืน 30,889              103,714            43,614              103,716            

   ภาษีมูลคา่เพ่ิมคา้งจ่าย 1,662                (2,469)               (7,402)               (8,343)               

   หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 11,063              (227)                  10,753              416                   

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (9,857)               -                        (9,857)               -                        

เงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 342,417            297,916            298,627            325,970            

   จ่ายภาษีเงินได้ (750)                  (302)                  (574)                  (299)                  

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด้าเนินงาน 341,667            297,614            298,053            325,671            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแลว้ )

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามนัปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ตอ่)

ส้าหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวันที ่31 มนีาคม 2561

(หน่วย: พันบาท)

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงินสดรับดอกเบี้ย 1                       2                       2,524                5,318                

เงินใหกู้ยื้มระยะสั้นแกก่จิการที่เกีย่วขอ้งกนัลดลง (เพ่ิมขึน้) -                        -                        27,980              (86,250)             

เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในบริษัทย่อย -                        -                        -                        (13,000)             

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย -                        -                        -                        12,500              

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (38,928)             (59,327)             (35,632)             (16,946)             

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 3                       598 3,065 454

พืชเพ่ือการใหผ้ลติผลเพ่ิมขึน้ (4,109)               (7,065)               (4,011)               (7,065)               

ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (74)                    (287)                  (74)                    (253)                  

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (43,107)             (66,079)             (6,148)               (105,242)           

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกนิบัญชแีละเงินกูยื้มระยะสั้นจากธนาคารลดลง (161,279)           (158,398)           (226,279)           (180,398)           

เงินสดรับจากเงินกูยื้มระยะยาว -                        28,206              -                        -                        

เงินสดจ่ายช าระคนืเงินกูยื้มระยะยาว (101,650)           (98,700) (34,650)             (31,700)             

จ่ายดอกเบี้ย (19,468) (20,867) (12,447)             (13,377)             

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (282,397)           (249,759)           (273,376)           (225,475)           

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดเพ่ิมขึ น (ลดลง) สุทธิ 16,163              (18,224)             18,529              (5,046)               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 96,319              73,603              62,697              53,916              

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดปลายงวด (หมายเหต ุ4) 112,482            55,379              81,226              48,870              

-                        -                        

ขอ้มลูกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเตมิ

รายการที่ไม่ใชเ่งินสด

   ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ -                        7,317                -                        -                        

   เจ้าหนี้คา่ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายช าระลดลง (เพ่ิมขึน้) 291                   (10,959)             291                   -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส้าหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561 

1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

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

1.2 เกณฑ์ในการจัดท้างบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลนี จัดท้าขึ นตามมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยบริษัทฯเลือกน้าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม  บริษัทฯได้แสดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจ้าปี  

 งบการเงินระหว่างกาลนี จัดท้าขึ นเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ้าปีที่น้าเสนอครั งล่าสุด 
ดังนั นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่  ๆ 
เพื่อไม่ให้ข้อมูลที่น้าเสนอซ ้าซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว ผู้ ใช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหว่างกาลนี ควบคู่ไปกับงบการเงินประจ้าปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยนี  

1.3 เกณฑใ์นการจัดท้างบการเงินรวม 

งบการเงินรวมระหว่างกาลนี จัดท้าขึ นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม 
จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และได้จัดท้าขึ นโดยใช้หลักเกณท์เดียวกับงบการเงินรวมส้าหรับปี
สิ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเกี่ยวกับบริษัทย่อยในระหว่างงวด
ปัจจุบัน 

 

 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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1.4  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

  ในระหว่างงวด บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น้ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ้านวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้
ส้าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ นเพื่อให้มีเนื อหาเท่า
เทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและ
อธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การน้ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส้าคัญต่องบการเงินของ
บริษัทฯและบริษัทย่อย 

 ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 

  ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง 
รายได้จากสัญญาที่ท้ากับลูกค้า ซึ่งมีผลบังคับใช้ส้าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 หลักการส้าคัญของมาตรฐานดังกล่าวสรุปได้ดังนี  

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท้ากับลูกค้า 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 เร่ือง สัญญา
ก่อสร้าง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เร่ือง รายได้ และการตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง 
กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี กับสัญญาที่ท้ากับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้น
สัญญาที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืน มาตรฐานฉบับนี ได้ก้าหนดหลักการ                  
5 ขั นตอนส้าหรับการรับรู้รายได้ที่เกิดขึ นจากสัญญาที่ท้ากับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ใน
จ้านวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือ
บริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และก้าหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริง
และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั นตอน  

  ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่อ                 
งบการเงินในปีที่เร่ิมน้ามาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติ  

2. นโยบายการบัญชีท่ีส้าคัญ 

 งบการเงินระหว่างกาลนี จัดท้าขึ นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการค้านวณเช่นเดียวกับที่ใช้ใน        
งบการเงินส้าหรับปีสิ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560  
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3. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

 ลักษณะความสัมพันธ์ของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ความสัมพันธ์ 

บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ้ากัด บริษัทย่อย 
บรษิัท ซีพีพี จ้ากัด บริษัทย่อย 
บริษัท ซีพีไอ เทรดดิ ง จ้ากัด บริษัทย่อย 
บริษัท ซีพีไอ โกลว์ จ้ากัด บริษัทย่อย  
บริษัท ซีพีไอ เอ็นเนอร์ยี่ จ้ากัด บริษัทย่อย 
บริษัท ซีพีไอ กรีน จ้ากัด บริษัทย่อย (ถือหุ้นโดยบริษัท ซีพีไอ โกลว์ จ้ากัด) 
บริษัท ออลล์ บลูม โคโคนัท จ้ากัด บริษัทย่อย (ถือหุ้นโดยบริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ้ากัด) 

 ในระหว่างงวด บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่ส้าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจ
ดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี   

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ส้าหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวันที ่
31 มีนาคม 

 

 2561 2560 นโยบายการก้าหนดราคา 

รายการธุรกิจกับบริษทัย่อย    
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)    
ขายผลปาล์มสด 49.2 124.6 ราคาตลาด 

รายได้ค่าเช่า 0.5 0.5 รายเดือนในอัตราเดือนละ                 
0.02 - 0.13 ล้านบาท                  
(2560: 0.03 - 0.13 ล้านบาท) 

ดอกเบี ยรบั 2.5 2.5 ร้อยละ 2.70 - 4.75 ต่อปี และ
อัตราดอกเบี ยเงินกู้เมื่อทวง
ถามจากธนาคารบวกร้อยละ 
0.5 ต่อป ี

ขายอุปกรณ์ 3.1 - ราคาตลาด 
ซื อผลปาล์มสด เมล็ดในปาล์ม                     
และน ้ามันปาล์มดบิ 

362.4 112.4 ราคาตลาด 
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 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 
มีรายละเอียดดังนี   

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 
ลูกหนี อื่น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 5)   
บริษัทย่อย 10,711 9,123 

เงินให้กู้ยืมระยะสั นแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน   
บริษัทย่อย 209,620 237,600 

ดอกเบี ยค้างรับ - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 5)   
บริษัทย่อย - 21 

เจ้าหนี การค้า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 11)   
บริษัทย่อย 13,179 - 

เจ้าหนี อื่น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 11)   
บริษัทย่อย 19,461 18,076 

 เงินใหกู้้ยืมระยะสั นแกก่ิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

 ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และ    
31 ธันวาคม 2560 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี  

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ               ยอดคงเหลือ                
 ณ วันที่ ในระหว่างงวด ณ วันที่ 

บริษัทย่อย 1 มกราคม 2561 เพิ่มขึ น ลดลง 31 มีนาคม 2561 
บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ้ากัด 28,000 - 28,000 - 
บริษัท ซีพีไอ เอ็นเนอร์ยี่ จ้ากัด - 20 - 20 
บริษัท ซีพีพี จ้ากัด 209,600 - - 209,600 
รวม 237,600 20 28,000 209,620 

 เงินให้กู้ยืมข้างต้นเป็นเงินกู้ที่ไม่มีหลักประกันและมีก้าหนดช้าระคืนเมื่อทวงถาม โดยมีอัตราดอกเบี ย
ร้อยละ 2.70 - 4.75  ต่อปี และอัตราดอกเบี ยเงินกู้เมื่อทวงถามจากธนาคารบวกร้อยละ 0.5  ต่อปี 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ในระหว่างงวดสามเดือนสิ นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี  

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ผลประโยชน์ระยะสั น 8,838 7,243 8,092 6,457 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 256 287 167 254 
ผลประโยชน์ที่จ่ายโดยใช้หุ้น
เป็นเกณฑ์ 34 107 34 107 

รวม 9,128 7,637 8,293 6,818 

ภาระค ้าประกันกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

 บริษัทฯมีภาระจากการค ้าประกันให้กับบริษัทย่อยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน       
ข้อ 16.6 ก) 

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2561 
31 ธันวาคม  

2560 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธันวาคม  

2560 
เงินสด 19,851 368 12,056 254 
เงินฝากธนาคาร 92,631 95,951 69,170 62,443 
รวม 112,482 96,319 81,226 62,697 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี ยร้อยละ 0.10 - 0.38 ต่อปี (31 ธันวาคม 
2560: ร้อยละ 0.10 - 0.38 ต่อปี) 
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5. ลูกหนี การค้าและลูกหนี อื่น 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2561 
31 ธันวาคม 

2560 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธันวาคม 

2560 
ลูกหนี การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน     
อายุหนี คงค้างนับจากวันที่ถึงก้าหนดช้าระ     
ยังไม่ถึงก้าหนดช้าระ 279,508 336,922 255,028 312,438 
ค้างช้าระ     
   ไม่เกิน 1 เดือน 103,624 141,332 103,515 138,192 
   2 - 3 เดือน 7,167 5,378 7,163 3,611 
   3 - 6 เดือน - 142 - 142 
   6 - 12 เดือน 850 870 - 870 
   มากกว่า 12 เดือน 3,707 3,256 3,652 3,194 
รวม 394,856 487,900 369,358 458,447 
หัก: ค่าเผื่อหนี สงสัยจะสูญ (2,884) (2,897) (2,849) (2,861) 
รวมลูกหนี การค้า - สุทธิ 391,972 485,003 366,509 455,586 
ลูกหนี อื่น     
ลูกหนี อื่น - กิจการที่เก่ียวข้องกัน - - 10,711 9,123 
ดอกเบี ยค้างรับ - กิจการที่เก่ียวข้องกัน - - - 21 
ลูกหนี อื่น - กิจการที่ไม่เก่ียวข้องกัน 1,748 870 1,565 858 
รวม 1,748 870 12,276 10,002 
หัก: ค่าเผื่อหนี สงสัยจะสูญ (681) (681) (681) (681) 
รวมลูกหนี อื่น - สุทธิ 1,067 189 11,595 9,321 
รวมลูกหนี การค้าและลูกหนี อื่น - สุทธิ 393,039 485,192 378,104 464,907 

6. ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ 

 รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือส้าหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวันที่ 
31 มีนาคม 2561 สรุปได้ดังนี  

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 2,020 2,020 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือระหว่างงวด 318 318 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 2,338 2,338 
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7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังต่อไปนี  

(หน่วย: พันบาท) 
บริษัท ทุนเรียกช้าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ้ากัด 15,000 15,000 100 100 15,000 15,000 
บริษัท ซีพีพี จ้ากัด 185,000 185,000 100 100 185,000 185,000 
บริษัท ซีพีไอ เทรดดิ ง จ้ากัด 50 50 100 100 50 50 
บริษัท ซีพีไอ โกลว์ จ้ากัด 13,000 13,000 100 100 13,000 13,000 
บริษัท ซีพีไอ เอ็นเนอร์ย่ี จ้ากัด 12 12 100 100 12 12 
รวม     213,062 213,062 

 ในระหว่างงวดสามเดือนสิ นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯไม่ได้รับเงินปันผลจาก
บริษัทย่อย 

8. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ส้าหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวันที่ 31 มีนาคม 
2561 สรุปได้ดังนี  

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม             งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 2,722,564 1,530,813 
ซื อเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน 38,637 35,341 
จ้าหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุทธิตามบัญชี                      
ณ วันที่จ้าหน่าย (2) (2) 

ค่าเสื่อมราคาส้าหรับงวด (49,738) (38,010) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 2,711,461 1,528,142 
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9. พืชเพื่อการให้ผลิตผล 

 รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีพืชเพื่อการให้ผลิตผลส้าหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวันที่ 31 มีนาคม 
2561 สรุปได้ดังนี  

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม             งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 391,840 387,754 
ซื อเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน 4,109 4,011 
ค่าตัดจ้าหน่ายส้าหรับงวด (2,859) (2,775) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 393,090 388,990 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ต้นปาล์มมูลค่าสุทธิตามบัญชีจ้านวนเงิน 7 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2560:              
7 ล้านบาท) อยู่บนที่ดินที่บริษัทฯมีเพียงสิทธิครอบครอง 

10. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั นจากธนาคาร 

(หน่วย: พันบาท) 

 อัตราดอกเบี ย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ร้อยละต่อป)ี 31 มีนาคม 

2561 
31 ธันวาคม 

2560 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธันวาคม 

2560 
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 7.13 3,721 - 3,721 - 
เงินกู้ยืมระยะสั นจาก
ธนาคาร 

2.20 - 2.48 
(2560: 2.20 - 2.45) 1,088,000 1,253,000 970,000 1,200,000 

รวม  1,091,721 1,253,000 973,721 1,200,000 

11. เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อื่น 
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2561 
31 ธันวาคม 

2560 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธันวาคม 

2560 
เจ้าหนี การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 13,179 - 
เจ้าหนี การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน  50,821 34,031 44,388 32,355 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 40,163 36,929 27,611 28,325 
เจ้าหนี อ่ืน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 19,461 18,076 
เจ้าหนี อ่ืน - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 89,694 80,470 33,498 17,185 
รวมเจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อ่ืน 180,678 151,430 138,137 95,941 
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12.     เงินกู้ยืมระยะยาว 
(หน่วย: พันบาท) 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

วงเงิน 
 อัตราดอกเบี ย
(ร้อยละต่อปี) เงื่อนไขการช้าระคืนเงินต้น 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธันวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธันวาคม 
2560 

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 

 
 
 
 

118,270 

 
 
 
 

127,820 

 
 
 
 

118,270 

 
 
 
 

127,820 
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 136,600 149,200 136,600 149,200 

3)  วงเงิน 250 ล้านบาท      
ของบริษัทฯ 

THBFIX + 2.2 ช้าระคืนเงินต้นเป็นงวด 3 เดือน โดย
ก้าหนดช้าระ 20 งวด งวดละ 12.5 ล้าน
บาท งวดสุดท้ายช้าระเงินต้นและ
ดอกเบี ยคงค้างทั งหมด เริ่มตั งแต่เดือน
ตุลาคม 2560 ถึงเดือนกรกฎาคม 2565 225,000 237,500 225,000 237,500 

4) วงเงิน 800 ล้านบาท 
          ของบริษัทย่อย 
 
  

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

    

  เดือนสิงหาคม 2565 599,000 666,000 - - 

รวม   1,078,870 1,180,520 479,870 514,520 
หัก: ส่วนที่ถึงก้าหนดช้าระภายในหนึ่งปี (272,600) (282,150) (138,600) (148,150) 

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก้าหนดช้าระภายในหนึ่งปี 806,270 898,370 341,270 366,370 

 การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวส้าหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 มี
รายละเอียดดังนี  

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม             งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 1,180,520 514,520 
หัก: จ่ายคืนเงินกู้ (101,650) (34,650) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 1,078,870 479,870 
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 วงเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทฯเป็นเงินกู้ยืมที่ปลอดภาระค ้าประกัน เงินกู้ยืมของบริษัทย่อยค ้าประกัน
โดยบริษัทฯ ภายใต้สัญญาเงินกู้ บริษัทฯและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการ
ตามที่ระบุในสัญญา เช่น การก่อภาระผูกพันในทรัพย์สิน การด้ารงอัตราส่วนหนี สินต่อส่วนของ                                                                                                                               
ผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนความสามารถในการช้าระหนี ให้เป็นไปตามอัตราที่ก้าหนดในสัญญา เป็นต้น 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตาม
สัญญาเงนิกู้ที่ยังไม่ได้เบิกใช้คงเหลือ 

 เพื่อบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี ยส้าหรับเงินกู้ยืมจากธนาคาร  บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ท้า
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี ยล่วงหน้ากับธนาคารสามแห่ง เพื่อแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี ยตามที่
กล่าวไว้ในหมายเหตุข้อ 18 ข) 

13. ใบส้าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื อหุ้น 

 ใบส้าคัญแสดงสิทธิ ESOP #1 

 ใบส้าคัญแสดงสิทธิที่จะซื อหุ้นสามัญของบริษัทฯซึ่งออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ
และบริษัทย่อยโครงการ 1 (ESOP #1) มีรายละเอียดดังนี  

 ชนิด : ระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ 
 ราคาเสนอขายต่อหน่วย : หน่วยละ 0 บาท  
 อายุของใบส้าคัญแสดงสิทธิ : 5 ปีนับแต่วันที่ออกใบส้าคัญแสดงสิทธิ 
 อัตราการใช้สิทธิซื อหุ้นสามัญ : ใบส้าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น 
 ราคาใช้สิทธิซื อหุ้นสามัญ : 2.75 บาทต่อหุ้น 
 วันที่ออกใบส้าคัญแสดงสิทธิ : 2 กรกฎาคม 2556 
 จ้านวนใบส้าคัญแสดงสิทธิ 
    ที่ออก : 28,000,000 หน่วย 

       เงื่อนไขและระยะเวลาการใช้สิทธิ : 1) ก้าหนดการใช้สิทธิทุก ๆ 6 เดือน นับแต่วันที่ออก
ใบส้าคัญแสดงสิทธิ โดยวันก้าหนดใช้สิทธิครั งแรก
คือวันที่ 30 ธันวาคม 2556 และสามารถใช้สิทธิครั ง
สุดท้ายในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 

    2) ผู้ถือใบส้าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิในการซื อหุ้น
สามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯในแต่ละครั งได้ร้อยละ 
10 ของจ้านวนใบส้าคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร 
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    3) ใบส้าคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูก
ใช้สิทธิในวันก้าหนดใช้สิทธิใด ๆ สามารถสะสมเพื่อ
น้าไปใช้สิทธิในวันก้าหนดใช้สิทธิครั งต่อไปตลอด
อายุของใบส้าคัญแสดงสิทธิ  

 เงื่อนไขอื่น : ในกรณีที่ผู้ถือใบส้าคัญแสดงสิทธิลาออกหรือพ้นสภาพ
จากการเป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯหรือ
บริษัทย่อย ผู้ ถือใบส้าคัญแสดงสิทธิจะต้องส่ง
ใบส้าคัญแสดงสิทธิที่ถืออยู่ทั งหมดคืนให้แก่บริษัทฯ 
และคณะกรรมการบริษัทฯสามารถน้าใบส้าคัญแสดง
สิทธิดังกล่าวมาจัดสรรให้แก่กรรมการหรือพนักงาน
รายอ่ืนต่อไปได้ 

มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของสิทธิซื อหุ้นแต่ละสิทธิ ณ วันที่ออกใบส้าคัญแสดงสิทธิเท่ากับ         
0.38 - 0.52 บาท ค้านวณโดยใช้แบบจ้าลองการก้าหนดราคาสิทธิตามแบบจ้าลองของ Black-Scholes-
Merton ข้อมูลน้าเข้าแบบจ้าลอง ได้แก่ ราคาหุ้น ณ วันที่ก้าหนดราคา ซึ่งเท่ากับ 2.32 บาท ราคา         
ใช้สิทธิเท่ากับ 2.75 บาท ความผันผวนที่คาดหวังร้อยละ 37.67 ความคาดหวังอัตราการจ่ายเงินปันผล
ร้อยละ 3.62 ระยะเวลาที่คาดว่าจะมีการใช้สิทธิ 2.75 - 5 ปี และอัตราดอกเบี ยปลอดความเสี่ยงร้อยละ 
2.97 - 3.41 

ในระหว่างงวดสามเดือนสิ นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทฯบันทึกค่าใช้จ่ายส้าหรับโครงการ 
ESOP #1 เป็นจ้านวน 0.1 ล้านบาท (2560: 0.5 ล้านบาท) ซึ่งแสดงเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
พร้อมกับรับรู้ “ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์” ในส่วนของผู้ถือหุ้นด้วยจ้านวนเดียวกัน 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ยอดคงเหลือของใบส้าคัญแสดงสิทธิ ESOP #1 ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิมีจ้านวน 
28,000,000 หน่วย (31 ธันวาคม 2560: 28,000,000 หน่วย) ซึ่งรวมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรจ้านวน
6,290,200 หน่วย (31 ธันวาคม 2560: 6,042,900 หน่วย) 
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14.     ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาลค้านวณขึ นจากก้าไรก่อนภาษีเงินได้ส้าหรับงวดคูณด้วยอัตราภาษี
เฉลี่ยทั งปีที่ประมาณไว้ 

 ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ส้าหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 สรุปได้
ดังนี  

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาล - - - - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิด     
ผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับ
รายการผลแตกต่างชั่วคราว 1,587 (12,995) 1,901 (13,742) 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดง      
อยู่ในงบก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 1,587 (12,995) 1,901 (13,742) 

15.    ก้าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

ก้าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั นพื นฐานค้านวณโดยหารก้าไร (ขาดทุน) ส้าหรับงวดที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ (ไม่รวมก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจ้านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ใน
ระหว่างงวด 

ก้าไรต่อหุ้นปรับลดค้านวณโดยหารก้าไรส้าหรับงวดที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก้าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยผลรวมของจ้านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่าง
งวดกับจ้านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามัญที่บริษัทฯอาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่า    
ปรับลดทั งสิ นให้เป็นหุ้นสามัญ  โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ  ณ  วันต้นงวดหรือ  ณ  วัน
ออกหุ้นสามัญเทียบเท่า 
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ก้าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั นพื นฐานส้าหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 แสดง
การค้านวณได้ดังนี  

 งบการเงินรวม 

 ก้าไร (ขาดทุน) 
ส้าหรับงวด 

จ้านวนหุ้นสามัญ                
ถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก ก้าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

 (พันบาท) (พันบาท) (พันหุ้น) (พันหุ้น) (บาท) (บาท) 
ก้าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั นพื นฐาน       
ก้าไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 10,424 (63,435) 632,753 632,753 0.016 (0.100) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
ขาดทุนส้าหรับงวด 

จ้านวนหุ้นสามัญ                
ถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก ขาดทุนต่อหุ้น 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

 (พันบาท) (พันบาท) (พันหุ้น) (พันหุ้น) (บาท) (บาท) 
ขาดทุนต่อหุ้นขั นพื นฐาน       
ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (33,924) (55,504) 632,753 632,753 (0.054) (0.088) 

 ไม่มีการแสดงก้าไรต่อหุ้นปรับลดที่เกิดจากใบส้าคัญแสดงสิทธิ ESOP #1 ในงบก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส้าหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 เนื่องจากราคาใช้สิทธิของใบส้าคัญ
แสดงสิทธิ ESOP #1 รวมกับมูลค่ายุติธรรมของสินค้าหรือบริการที่ให้แก่บริษัทฯและบริษัทย่อยใน
อนาคตของใบส้าคัญแสดงสิทธิ ESOP #1 มีราคาสูงกว่าราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุ้นสามัญของบริษัทฯ 

16. ภาระผูกพันและหนี สินท่ีอาจเกิดขึ น 

16.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีรายจ่ายฝ่ายทุน (31 ธันวาคม 2560: 4 ล้านบาท, 
เฉพาะของบริษัทฯ: 4 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการก่อสร้างอาคารและการซื อเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 
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16.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด้าเนินงาน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ท้าสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดิน และสัญญาจ้างบริการ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจ้านวนเงินขั นต่้าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั งสิ นภายใต้สัญญาเช่าด้าเนินงานและ
สัญญาบริการดังนี  

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2561 
31 ธันวาคม 

2560 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธันวาคม 

2560 
จ่ายช้าระภายใน     

1 ปี 4 5 2 2 
2 ถึง 5 ปี 4 4 4 4 
มากกว่า 5 ปี 7 7 7 7 

16.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาขายสินค้าล่วงหน้า 

 บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาขายสินค้าที่ตกลงจ้านวนและราคาไว้ล่วงหน้ากับลูกค้าในประเทศ โดย     
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทฯมีมูลค่าการขายจ้านวน 89 ล้านบาทที่ต้องน้าส่งสินค้าในระหว่าง
เดือนเมษายน - ธันวาคม 2561 (31 ธันวาคม 2560: 157 ล้านบาท ที่ต้องน้าส่งสินค้าในระหว่างเดือน
มกราคม - มีนาคม 2561) 

16.4 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาซื อขายไฟฟ้า 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ท้าสัญญาขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามจ้านวนและราคา               
ที่ก้าหนดไว้ในสัญญา ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี  

 
บริษัท วันที่ท้าสัญญา อายุสัญญา  

วันเริ่มด้าเนินการ
เชิงพาณิชย ์

ปริมาณพลังไฟฟ้า       
ตามสัญญา (เมกะวัตต์) 

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรม
น ้ามันปาล์ม 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 
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16.5 ภาระผูกพันเกี่ยวกับเงินลงทุนท่ียังไม่เรียกช้าระ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนของเงินลงทุนที่ยังไม่เรียกช้าระจากบริษัทดังนี  

(หน่วย: ล้านบาท) 
 31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 
บริษัท ซีพีไอ โกลว์ จ้ากัด 37.00 37.00 
บริษัท ซีพีไอ กรีน จ้ากัด 37.50 37.50 
บริษัท ซีพีไอ เอ็นเนอร์ยี่ จ้ากัด 0.04 0.04 
บริษัท ออลล์ บลูม โคโคนัท จ้ากัด 3.75 3.75 

16.6 การค ้าประกัน 

 ก) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯค ้าประกันวงเงินกู้และวงเงินสินเชื่อ
ให้แก่บริษัทย่อยในวงเงิน 1,026 ล้านบาท และ 27 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 

 ข) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนังสือค ้าประกันซึ่ง
ออกโดยธนาคารซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยหนังสือค ้าประกันดังต่อไปนี  

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2561 
31 ธันวาคม 

2560 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธันวาคม 

2560 
หนังสือค ้าประกันการใช้ไฟฟ้า 7 7 3 3 
หนังสือค ้าประกันการซื อขายไฟฟ้า 1 1 1 1 
รวม 8 8 4 4 

(หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) 
  งบการเงินรวมและ                  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   31 มีนาคม 

2561 
31 ธันวาคม 

2560 
หนังสือค ้าประกันส้าหรับซื อขายน ้ามันปาล์มดิบล่วงหน้า 0.77 - 
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17. ส่วนงานด้าเนินงาน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ    
ในระหว่างงวดปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของส่วนงาน
ด้าเนินงานที่รายงาน 

  ข้อมูลรายได้และก้าไรของส่วนงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยส้าหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวันที่                 
31 มีนาคม 2561 และ 2560 มีดังต่อไปนี  

(หน่วย: ล้านบาท) 
 ส้าหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 

 

ส่วนงาน 

ส่วนงานเมล็ด
พันธุ์ปาล์ม              
ต้นกล้าปาล์ม

และ ส่วนงานผลิต 

 

รวมส่วนงาน 
รายการปรับปรุง
และตัดรายการ 

 
งบการเงิน 

 น ้ามันปาล์ม ต้นมะพร้าว กระแสไฟฟ้า ส่วนงานอ่ืน ที่รายงาน ระหว่างกัน รวม 

รายได้จากการขายให้ลูกค้า        
   ภายนอก 1,105 2 41 - 1,148 - 1,148 
รายได้ระหว่างส่วนงาน 412 - - - 412 (412) - 
ดอกเบี ยรับ 3 - - - 3 (3) - 
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 12 - 9 - 21 (3) 18 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ้าหน่าย 37 1 15 - 53 - 53 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2 - - - 2 - 2 
ก้าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 1 (3) 15 (2) 11 (1) 10 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 ส้าหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 

 

ส่วนงาน 

ส่วนงานเมล็ด
พันธุ์ปาล์ม

และ 

 

รวมส่วนงาน 

รายการ
ปรับปรุงและ
ตัดรายการ 

 
งบการเงิน 

 น ้ามันปาล์ม ต้นกล้าปาล์ม ส่วนงานอื่น ที่รายงาน ระหว่างกัน รวม 

รายได้จากการขายให้ลูกค้า       
   ภายนอก 1,265 2 10 1,277 - 1,277 
รายได้ระหว่างส่วนงาน 236 - - 236 (236) - 
ดอกเบี ยรับ 3 - - 3 (3) - 
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 13 - - 13 (1) 12 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ้าหน่าย 43 1 4 48 - 48 
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ (14) 1 - (13) - (13) 
ก้าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน (66) (3) 6 (63) - (63) 

ในระหว่างงวดสามเดือนสิ นสุดวันที่  31 มีนาคม 2561 บริษัทฯมีรายได้จากการขายส่งออก
ต่างประเทศเป็นจ้านวนเงิน 143 ล้านบาท (2560: 122 ล้านบาท)  
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 ในระหว่างงวดสามเดือนสิ นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้จากลูกค้าราย
ใหญ่จ้านวน 2 ราย เป็นจ้านวนเงินประมาณ 278 ล้านบาท (2560: หนึ่งราย จ้านวนเงินประมาณ 133 
ล้านบาท) ซึ่งมาจากส่วนงานน ้ามันปาล์ม 

18. เครื่องมือทางการเงิน 

 ก) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสัญญาซื อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี  

งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 
  อัตราแลกเปลี่ยนตาม  

สกุลเงิน จ้านวนทีข่าย สัญญาของจ้านวนที่ขาย วันครบก้าหนดตามสัญญา 
 (พัน) (บาทต่อหน่วยเงินตรา

ต่างประเทศ) 
 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 2,027 30.95 - 32.43 14 พฤษภาคม 2561 - 24 กันยายน 2561 
 

งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

  อัตราแลกเปลี่ยนตาม  
สกุลเงิน จ้านวนทีข่าย สัญญาของจ้านวนที่ขาย วันครบก้าหนดตามสัญญา 

 (พัน) (บาทต่อหน่วยเงินตรา
ต่างประเทศ) 

 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 687 32.36 - 33.28 1 กุมภาพันธ์ 2561 - 28 มิถุนายน 2561 

 ข) ณ วันที่  31 มีนาคม 2561 และวันที่  31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสัญญา
แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี ยดังนี  

 งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 
 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 

กรกฎาคม 2565 

4 800 ล้านบาท อัตราดอกเบี ยลอยตัว AMLR 
ลบร้อยละ 2.9 

อัตราดอกเบี ยคงทีต่ามที่ระบุไว้
ในสัญญาแลกเปลี่ยน 

สิงหาคม 2565 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 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 

กรกฎาคม 2565 

ค) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี ย
คงเหลือ 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี ย 
(Cross Currency and Interest Rate Swap agreements) ดังนี  

งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สกุลเงินและอัตราดอกเบี ยรับตามสัญญา สกุลเงินและอัตราดอกเบี ยจ่ายตามสัญญา  

วันสิ นสุดสัญญา จ้านวนเงนิต้น อัตราดอกเบี ย จ้านวนเงนิต้น อัตราดอกเบี ย 
1.5 ล้านเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 
อัตราดอกเบี ยลอยตัว 

LIBOR 1 เดือน
บวกร้อยละ 1.02 

50.0 ล้านบาท อัตราดอกเบี ยคงที่
ตามที่ระบุไว้ใน
สัญญาแลกเปลี่ยน 

12 กุมภาพันธ์ 2561 

2.1 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

อัตราดอกเบี ยลอยตัว 
LIBOR 1 เดือน
บวกร้อยละ 1.02 

70.0 ล้านบาท อัตราดอกเบี ยคงที่
ตามที่ระบุไว้ใน
สัญญาแลกเปลี่ยน 

22 กุมภาพันธ์ 2561 

ง) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีสัญญาซื อขายน ้ามันปาล์มดิบล่วงหน้า
คงเหลือดังนี   

(หน่วย: ล้านริงกิตมาเลเซีย) 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 มูลค่าตาม

สัญญา 
มูลค่า 
ยุติธรรม 

มูลค่าตาม
สัญญา 

มูลค่า 
ยุติธรรม 

สัญญาซื อน ้ามันปาล์มดิบล่วงหน้า 12.37 12.13 - - 
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จ) มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี  

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2561 
31 ธันวาคม 

2560 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธันวาคม 

2560 

 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม 

 ก้าไร (ขาดทุน) ก้าไร (ขาดทุน) ก้าไร (ขาดทุน) ก้าไร (ขาดทุน) 
ตราสารอนพุันธ ์     
   สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี ย (11.9) (13.3) (6.9) (5.4) 
   สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี ย - (3.0) - (3.0) 
   สัญญาซื อน ้ามันปาล์มดิบล่วงหน้า (2.0) - (2.0) - 

19.  เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

1.  เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทซีพีพี จ้ากัด (บริษัทย่อย) ได้มีมติ
เพิ่มทุนจดทะเบียน โดยออกหุ้นสามัญจ้านวน 600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท จากทุน
จดทะเบียนเดิม 185 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ้านวน 191 ล้านบาท บริษัทย่อยได้           
จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 

2. เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ้าปีของบริษัทฯครั งที่ 1/2561 มีมติอนุมัติ
การจ่ายเงินปันผลส้าหรับผลการด้าเนินงานประจ้าปี 2560 ในอัตรา 0.04 บาทต่อหุ้น หรือจ้านวน
เงิน 25.31 ล้านบาท ซึ่งมีก้าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 

20. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

  งบการเงินระหว่างกาลนี ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 
2561 


