
 

 

 

 

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
รายงานการสอบทาน และ ข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาล 
สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)  

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
สามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม
สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลแบบย่อของบริษัท              
ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และได้สอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 
เฉพาะกิจการของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน (รวมเรียกว่า “ข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาล”) ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการให้
ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า 

ขอบเขตการสอบทาน  

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เร่ือง การสอบทานข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถาม
บุคลากร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น 
การสอบทานนี้มีขอบเขตจำกัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทำให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้        
ความเชื่อมั่นว่าจะพบเร่ืองที่มีนัยสำคัญทั้งหมดซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ได้แสดง
ความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน 

ข้อสรุป  

ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสำคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า 

อรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4807 

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 
กรุงเทพฯ: 10 พฤศจิกายน 2565 



บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ 30 กันยายน 2565 31 ธันวาคม 2564 30 กันยายน 2565 31 ธันวาคม 2564

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)

แต่สอบทานแล้ว) แต่สอบทานแล้ว)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 98,376                109,368 59,531 80,219

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 2, 3 367,355              541,053 480,132 624,007

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 2 -                         -                         227,000              297,800              

สินค้าคงเหลือ 4 966,871              616,787              917,317              578,366              

สินทรัพย์ชีวภาพ 89,627                61,268                68,387                47,259                

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 3,275                  2,011                  2,310                  155                     

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์หมุนเวียน 14.1 1,600                  23                       1,600                  23                       

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 77,877                36,927                74,666                33,615                

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,604,981           1,367,437           1,830,943           1,661,444           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในการร่วมค้า 4,854                  3,160                  4,900                  4,900                  

เงินลงทุนในบริษัทย่อย -                         -                         206,000              206,000              

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 128,431              128,431              128,431              128,431              

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 5 2,458,979           2,533,235           1,443,066           1,485,845           

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 4,576                  5,482                  1,300                  1,960                  

พืชเพ่ือการให้ผลิตผล 6 337,206              355,127              335,584              353,247              

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2,700                  2,035                  2,499                  1,832                  

เงินมัดจ า 639                     669                     177                     207                     

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,937,385           3,028,139           2,121,957           2,182,422           

รวมสินทรัพย์ 4,542,366           4,395,576           3,952,900           3,843,866           

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ 30 กันยายน 2565 31 ธันวาคม 2564 30 กันยายน 2565 31 ธันวาคม 2564

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)

แต่สอบทานแล้ว) แต่สอบทานแล้ว)

หนี สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคาร 7 1,316,000           1,124,000 1,090,000 910,000

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 2, 8 217,720              293,214 230,197 309,651

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร

   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 9 136,466              284,071              136,466              154,071              

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่า

   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 718                     1,323                  252                     871                     

ภาษีมูลค่าเพ่ิมค้างจ่าย 25,172                31,058                13,921                19,901                

หน้ีสินตราสารอนุพันธ์หมุนเวียน 14.1 2,919                  2,729                  2,919                  261                     

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 15,099                5,560                  4,524                  2,842                  

รวมหนี สินหมุนเวียน 1,714,094           1,741,955           1,478,279           1,397,597           

หนี สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนท่ีถึง

   ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 9 252,244              266,324              252,244              266,324              

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด

   ช าระภายในหน่ึงปี 3,973                  4,375                  1,123                  1,173                  

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 61,268                58,891                58,006                55,619                

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 165,500              137,550              161,205              135,310              

รวมหนี สินไม่หมุนเวียน 482,985              467,140              472,578              458,426              

รวมหนี สิน 2,197,079           2,209,095           1,950,857           1,856,023           

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565

(หน่วย: พันบาท)

30 กันยายน 2565 31 ธันวาคม 2564 30 กันยายน 2565 31 ธันวาคม 2564

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)

แต่สอบทานแล้ว) แต่สอบทานแล้ว)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน

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

   ทุนท่ีออกและช าระแล้ว

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

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

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

ก าไรสะสม

   จัดสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 48,951                48,951                48,951                48,951                

   ยังไม่ได้จัดสรร 592,286              434,438              250,356              237,114              

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 646,330              645,372              645,016              644,058              

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,345,287           2,186,481           2,002,043           1,987,843           

รวมหนี สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,542,366           4,395,576           3,952,900           3,843,866           

-                         -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

   กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส้าหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

ก้าไรขาดทุน:

รายได้

รายได้จากการขาย 1,542,886         1,320,821         1,623,021         1,326,026         

รายได้จากการให้บริการ -                       2,991                -                       2,991                

รายได้อ่ืน 2,260                3,093                2,224                3,115                

ก าไรจากอัตราแลกเปล่ียน -                       1,159                -                       1,159                

รวมรายได้ 1,545,146         1,328,064         1,625,245         1,333,291         

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย 1,402,454         1,193,957         1,533,247         1,235,523         

ต้นทุนการให้บริการ -                       1,453                -                       1,453                

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ าหน่าย 33,558              23,459              32,588              22,906              

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 54,071              52,216              47,343              45,665              

ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน 1,203                -                       1,203                -                       

รวมค่าใช้จ่าย 1,491,286         1,271,085         1,614,381         1,305,547         

ก้าไรจากการด้าเนินงาน 53,860              56,979              10,864              27,744              

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า 527 (589) -                       -                       

รายได้ทางการเงิน 29 10 2,470                3,217                

ต้นทุนทางการเงิน (12,736)             (12,170)             (10,715)             (9,337)               

ก าไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ (1,613)               10,505              (157)                  15,855              

ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ 1,931                3,415                1,687                2,655                

ก้าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 41,998              58,150              4,149                40,134              

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 10 (1,670)               (2,565)               (1,913)               (3,483)               

ก้าไรส้าหรับงวด 40,328              55,585              2,236                36,651              

ก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ก าไร (ขาดทุน) จากการป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสด 1,198                (1,652)               1,198                (1,652)               
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 10 (240)                  330                   (240)                  330                   
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 958                   (1,322)               958                   (1,322)               
ก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส้าหรับงวด 958                   (1,322)               958                   (1,322)               

ก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส้าหรับงวด 41,286              54,263              3,194                35,329              

(หน่วย: บาท)
ก้าไรต่อหุ้น 

ก าไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน

   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 0.064 0.088 0.004 0.058

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส้าหรับงวดเก้าเดือนสิ นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

ก้าไรขาดทุน:

รายได้

รายได้จากการขาย 5,745,897         4,064,812         6,008,967         4,163,960         

รายได้จากการให้บริการ -                       2,991                -                       2,991                

รายได้อ่ืน 9,489                8,427                8,440                7,756                

ก าไรจากอัตราแลกเปล่ียน 1,069                2,820                1,069                2,820                

รวมรายได้ 5,756,455         4,079,050         6,018,476         4,177,527         

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย 5,151,209         3,563,767         5,585,264         3,796,964         

ต้นทุนการให้บริการ -                       1,453                -                       1,453                

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ าหน่าย 95,728              73,665              93,367              72,125              

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 196,079            191,049            175,791            171,780            

รวมค่าใช้จ่าย 5,443,016         3,829,934         5,854,422         4,042,322         

ก้าไรจากการด้าเนินงาน 313,439            249,116            164,054            135,205            

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 1,693                568 -                       -                       

รายได้ทางการเงิน 217 169 7,955                10,497              

ต้นทุนทางการเงิน (38,840)             (36,230)             (31,883)             (27,393)             

ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ 28,937              23,489              21,127              20,411              

ก าไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ 188                   2,999                (2,280)               413                   

ก้าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 305,634            240,111            158,973            139,133            

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 10 (27,710)             (4,610)               (25,655)             (3,477)               

ก้าไรส้าหรับงวด 277,924            235,501            133,318            135,656            

ก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ก าไรจากการป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสด 1,198                -                       1,198                -                       
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 10 (240)                  -                       (240)                  -                       
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 958                   -                       958                   -                       
ก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส้าหรับงวด 958                   -                       958                   -                       

ก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส้าหรับงวด 278,882            235,501            134,276            135,656            

(หน่วย: บาท)
ก้าไรต่อหุ้น 

ก าไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน

   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 0.439 0.372 0.211 0.214

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส้าหรับงวดเก้าเดือนสิ นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

ส่วนทุนจาก ส ารองส าหรับ รวม รวม
ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่า การจ่ายโดยใช้ จัดสรรแล้ว - ส่วนเกินทุนจาก การป้องกันความเส่ียง องค์ประกอบอ่ืนของ ส่วนของ

หมายเหตุ ท่ีออกและช าระแล้ว หุ้นสามัญ หุ้นเป็นเกณฑ์ ส ารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร การตีราคาสินทรัพย์ ในกระแสเงินสด ส่วนของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 632,753 412,310 12,657                 40,530 220,199 645,372 -                             645,372                 1,963,821
ก าไรส าหรับงวด -                           -                           -                           -                           235,501               -                             -                             -                             235,501               
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                           -                             -                             -                             -                           
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                           -                           -                           -                           235,501               -                             -                             -                             235,501               
เงินปันผลจ่าย 12 -                           -                           -                           -                           (69,603)                -                             -                             -                             (69,603)                
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 632,753 412,310 12,657 40,530 386,097 645,372 -                             645,372 2,129,719

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2565 632,753 412,310 12,657 48,951 434,438 645,372 -                             645,372 2,186,481
ก าไรส าหรับงวด -                           -                           -                           -                           277,924               -                             -                             -                             277,924               
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                           -                             958                        958                        958                      
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                           -                           -                           -                           277,924               -                             958                        958                        278,882               
เงินปันผลจ่าย 12 -                           -                           -                           -                           (120,076)              -                             -                             -                             (120,076)              
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 632,753 412,310 12,657 48,951 592,286 645,372 958                        646,330 2,345,287

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ก าไรสะสม



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 
ส้าหรับงวดเก้าเดือนสิ นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565

(หน่วย: พันบาท)

ส่วนทุนจาก ส ารองส าหรับ รวม รวม
ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่า การจ่ายโดยใช้ จัดสรรแล้ว - ส่วนเกินทุนจาก การป้องกันความเส่ียง องค์ประกอบอ่ืนของ ส่วนของ

หมายเหตุ ท่ีออกและช าระแล้ว หุ้นสามัญ หุ้นเป็นเกณฑ์ ส ารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร การตีราคาสินทรัพย์ ในกระแสเงินสด ส่วนของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 632,753 412,310 12,657                40,530 146,707 644,058 -                            644,058 1,889,015
ก าไรส าหรับงวด -                          -                          -                          -                          135,656              -                            -                            -                            135,656              
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                            -                            -                          
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                          -                          -                          -                          135,656              -                            -                            -                            135,656              
เงินปันผลจ่าย 12 -                          -                          -                          -                          (69,603)               -                            -                            -                            (69,603)               
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 632,753 412,310 12,657 40,530 212,760 644,058 -                            644,058 1,955,068

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2565 632,753 412,310 12,657 48,951 237,114 644,058 -                            644,058 1,987,843
ก าไรส าหรับงวด -                          -                          -                          -                          133,318              -                            -                            -                            133,318              
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                          -                          -                          -                          -                          -                            958                       958                       958                     
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                          -                          -                          -                          133,318              -                            958                       958                       134,276              
เงินปันผลจ่าย 12 -                          -                          -                          -                          (120,076)             -                            -                            -                            (120,076)             
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 632,753 412,310 12,657 48,951 250,356 644,058 958                       645,016 2,002,043

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก าไรสะสม



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว )

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ส้าหรับงวดเก้าเดือนสิ นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565

(หน่วย: พันบาท)

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด้าเนินงาน

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 305,634            240,111            158,973            139,133            

รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเงินได้

   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน

   ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 130,287            131,880            93,904              93,946              

   การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ 940                   64                     940                   64                     

   ตัดจ าหน่ายพืชเพ่ือการให้ผลิตผล 2,116                1,424                2,116                1,424                

   ตัดจ าหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 90                     82                     90                     82                     

   ก าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (55)                    (1,323)               (55)                    (1,452)               

   โอนกลับค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (829)                  (160)                  (829)                  (160)                  

   ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า (1,693)               (568)                  -                        -                        

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 3,867                3,897                3,466                3,494                

   ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ (28,937)             (23,489)             (21,127)             (20,411)             

   ขาดทุน (ก าไร) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ (188)                  (2,999)               2,280                (413)                  

   ก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไม่เกิดข้ึนจริง (1,201)               (2,815)               (1,201)               (2,815)               

   รายได้ทางการเงิน (217)                  (169)                  (7,955)               (10,497)             

   ต้นทุนทางการเงิน 38,840              36,230              31,883              27,393              

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

   ในสินทรัพย์และหน้ีสินด าเนินงาน 448,654            382,165            262,485            229,788            

สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

   ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 174,573            (82,077)             139,327            (97,664)             

   สินค้าคงเหลือ (351,024)           47,136              (339,891)           43,775              

   สินทรัพย์ชีวภาพ 579                   916                   -                        -                        

   ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (1,264)               (13,881)             (2,155)               (13,056)             

   เงินมัดจ า 30                     (2,489)               30                     -                        

   สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน (36,279)             (8,723)               (36,562)             (6,937)               

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

   เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน (74,157)             30,227              (78,944)             76,367              

   ภาษีมูลค่าเพ่ิมค้างจ่าย (5,886)               25                     (5,980)               (6,627)               

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 9,539                6,625                1,682                929                   

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (1,490)               (121)                  (1,079)               (121)                  

เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 163,275            359,803            (61,087)             226,454            

   จ่ายภาษีเงินได้ (3,519)               (2,103)               (3,335)               (1,797)               

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด้าเนินงาน 159,756            357,700            (64,422)             224,657            

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว )

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส้าหรับงวดเก้าเดือนสิ นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565

(หน่วย: พันบาท)

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน 217                   169                   13,378              6,016                

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกันลดลง -                        -                        70,800              94,100              

เงินสดจ่ายซ้ือเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (37,036)             (67,623)             (32,279)             (51,102)             

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 142                   2,610                141                   3,539                

พืชเพ่ือการให้ผลิตผลเพ่ิมข้ึน (2,846)               (2,190)               (2,846)               (2,296)               

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (1,086)               (240)                  (1,057)               (240)                  

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (40,609)             (67,274)             48,137              50,017              

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคารเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 192,000            (130,000)           180,000            (260,000)           

เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสัญญาเช่า (1,170)               (1,170)               (729)                  (729)                  

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 100,000            200,000            100,000            200,000            

เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร (261,650)           (222,220)           (131,650)           (88,220)             

เงินปันผลจ่าย (120,076)           (69,603)             (120,076)           (69,603)             

เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน (39,243) (36,742) (31,948) (27,581)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (130,139)           (259,735)           (4,403)               (246,133)           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ น (ลดลง) สุทธิ (10,992)             30,691              (20,688)             28,541              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 109,368            93,776              80,219              63,661              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 98,376              124,467            59,531              92,202              

-                        -                        

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

   รายการเจ้าหน้ีค่าซ้ืออุปกรณ์ท่ียังไม่ได้จ่ายช าระลดลง (897)                  (2,734)               (512)                  (657)                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 

1 

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565 

1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 เกณฑ์ในการจัดทำข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

 ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษัทฯเลือกนำเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม  บริษัทฯได้
แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจำปี  

 ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุด 
ดังนั้นข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ 
เพื่อไม่ให้ข้อมูลที่นำเสนอซ้ำซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว ผู้ใช้งบการเงินควรใช้ ข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลนี้ควบคู่ไปกับงบการเงินประจำปีล่าสุด 

  ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นข้อมูลทางการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตาม
กฎหมาย ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับ
ภาษาไทยนี ้

1.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม 
จำกัด (มหาชน) (ซึ ่งต่อไปนี ้เรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”)                    
(รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) และได้จัดทำขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2564 และไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัทย่อยในระหว่างงวด 

1.3 นโยบายการบัญชีท่ีสำคัญ  

 ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคำนวณเช่นเดียวกับที่ใช้ใน     
งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท 
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2. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

 ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สรุปได้ดังนี้ 

ชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ความสัมพันธ์ 

บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด บริษัทย่อย 
บริษัท ซีพีพี จำกัด บริษัทย่อย 
บริษัท ซีพีไอ เพาเวอร์ จำกัด บริษัทย่อย 
บริษัท ซี เค เทรดด้ิง (1965) จำกัด การร่วมค้า 
บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าว
เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง
กันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ ทั้งนี้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญในนโยบายการกำหนดราคา
ของรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถสรุปได้ดังนี้  

  (หน่วย: ล้านบาท) 
 สำหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่30 กันยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565 2564 2565 2564 

รายการธุรกิจกับบริษทัย่อย     
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)     
รายได้จากการขาย - - 140.0 57.2 
รายได้ค่าเช่า - - 0.2 0.2 
รายได้ทางการเงิน - - 2.5 3.2 
ซ้ือวัตถุดิบ - - 401.1 239.7 
รายการธุรกิจกับการร่วมค้า     
รายได้อื่น 1.0 0.9 1.0 0.9 
ค่าบริการจ่าย 4.1 2.6 4.1 2.6 

 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565 2564 2565 2564 

รายการธุรกิจกับบริษทัย่อย     
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)     
รายได้จากการขาย - - 433.4 236.5 
รายได้ค่าเช่า - - 0.6 0.6 
รายได้ทางการเงิน - - 7.8 10.3 
ซ้ือวัตถุดิบ - - 1,441.0 833.4 
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   (หน่วย: ล้านบาท) 
 สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565 2564 2565 2564 

รายการธุรกิจกับการร่วมค้า     
รายได้อื่น 2.9 2.8 2.9 2.8 
ค่าบริการจ่าย 12.4 11.3 12.4 11.3 

 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี ่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564                   
มีรายละเอียดดังน้ี 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 
 30 กันยายน 2565 31 ธันวาคม 2564 
  (ตรวจสอบแล้ว) 
ลูกหน้ีอื่น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 3)   
การร่วมค้า 334 335 
เงินมัดจำรับ - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน  
   (แสดงภายใต้หนี้สินหมุนเวียนอื่น) 

 

การร่วมค้า 218 218 
 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน 2565 31 ธันวาคม 2564 
  (ตรวจสอบแล้ว) 
ลูกหน้ีการค้า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 3)   
บริษัทย่อย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว) 130,758 99,140 
ลูกหน้ีอื่น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 3)   
บริษัทย่อย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว) 321 1,750 
การร่วมค้า 334 335 
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 655 2,085 
ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 3)   
บริษัทย่อย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว) 7,098 12,522 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน   
บริษัทย่อย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว) 227,000 297,800 
เจ้าหนี้การค้า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)   
บริษัทย่อย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว) 43,227 50,773 
เจ้าหนี้อื่น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)   
บริษัทย่อย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว) 791 269 
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 เงินใหกู้้ยืมระยะสั้นแกก่ิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

 ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี ่ยวข้องกัน ณ วันที ่ 30 กันยายน 2565 และ                
31 ธันวาคม 2564 และการเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังน้ี 

  (หน่วย: พันบาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ยอดคงเหลือ               ยอดคงเหลือ                
 ลักษณะ ณ วันที่ ในระหว่างงวด ณ วันที่ 

เงินให้กู้ยืม ความสัมพันธ์ 1 มกราคม 2565 เพิ่มขึ้น ลดลง 30 กันยายน 2565 
บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด บริษัทย่อย 27,000 - (27,000) - 
บริษัท ซีพีพี จำกัด บริษัทย่อย 270,800 96,000 (139,800) 227,000 
รวม  297,800 96,000 (166,800) 227,000 

 เงินให้กู้ยืมข้างต้นเป็นเงินกู้ที่ไม่มีหลักประกันและมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 
4.75 ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เมื่อทวงถามจากธนาคารบวกร้อยละ 0.50 ต่อปี 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 และ 2564 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 
 สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565 2564 2565 2564 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 5,394 4,984 5,208 4,588 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 220 256 218 239 

รวม 5,614 5,240 5,426 4,827 

 

 (หน่วย: พันบาท) 
 สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565 2564 2565 2564 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 19,871 18,975 19,381 17,742 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 661 768 653 718 
รวม 20,532 19,743 20,034 18,460 
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ภาระค้ำประกันกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

 บริษัทฯมีภาระจากการค้ำประกันให้กับบริษัทย่อยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ ประกอบงบการเงินรวม
ระหว่างกาลข้อ 13.4 ก) 

3. ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น 

  (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน 

2565 
31 ธันวาคม 

2564 
30 กันยายน 

2565 
31 ธันวาคม 

2564 
  (ตรวจสอบแล้ว)  (ตรวจสอบแล้ว) 
ลูกหน้ีการค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 2)     
อายุหน้ีคงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ     
 ยังไม่ถึงกำหนดชำระ - - 1,718 415 
 ค้างชำระ     
     ไม่เกิน 1 เดือน - - 56,257 36,988 
     1 - 3 เดือน - - 72,783 61,737 
รวมลูกหน้ีการค้า - กิจการที่เก่ียวข้องกัน - - 130,758 99,140 
ลูกหน้ีการค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน     
อายุหน้ีคงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ     
 ยังไม่ถึงกำหนดชำระ 311,581 446,854 286,218 417,741 
 ค้างชำระ     
     ไม่เกิน 1 เดือน 50,019 86,627 50,019 86,373 
   1 - 3 เดือน 524 5,150 524 4,697 
     3 - 6 เดือน - 638 - - 
     6 - 12 เดือน 3,900 - 3,900 - 
     มากกว่า 12 เดือน 1,201 1,345 1,201 1,345 
รวม 367,225 540,614 341,862 510,156 
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (1,371) (1,519) (1,371) (1,519) 
รวมลูกหน้ีการค้า - กิจการที่ไม่เก่ียวข้องกัน - สุทธิ 365,854 539,095 340,491 508,637 
รวมลูกหน้ีการค้า - สุทธิ 365,854 539,095 471,249 607,777 
ลูกหน้ีอื่น     
ลูกหน้ีอื่น - กิจการที่เก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 2) 334 335 655 2,085 
ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 2) - - 7,098 12,522 
ลูกหน้ีอื่น - กิจการที่ไม่เก่ียวข้องกัน 1,167 2,304 1,130 2,304 
รวม 1,501 2,639 8,883 16,911 
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - (681) - (681) 
รวมลูกหน้ีอื่น - สุทธิ 1,501 1,958 8,883 16,230 
รวมลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น - สุทธิ 367,355 541,053 480,132 624,007 
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4. สินค้าคงเหลือ 

  (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน 

2565 
31 ธันวาคม 

2564 
30 กันยายน 

2565 
31 ธันวาคม 

2564 
  (ตรวจสอบแล้ว)  (ตรวจสอบแล้ว) 
สินค้าคงเหลือ - ราคาทุน 968,535 617,511 918,981 579,090 
รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิ                      

ที่จะได้รับ (1,664) (724) (1,664) (724) 
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 966,871 616,787 917,317 578,366 

5. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 
สรุปได้ดังนี้ 

  (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม             งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2565 2,533,235 1,485,845 
ซื้อเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน 36,139 31,767 
จำหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุทธิตามบัญชี                      

ณ วันที่จำหน่าย (87) (86) 
ค่าเสื่อมราคาสำหรับงวด (110,308) (74,460) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 2,458,979 1,443,066 

6. พืชเพื่อการให้ผลิตผล 

 รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีพืชเพื่อการให้ผลิตผลสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565             
สรุปได้ดังนี้ 

  (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม             งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2565 355,127 353,247 
ซื้อเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน 2,846 2,846 
ตัดจำหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุทธิตามบัญชี 
    ณ วันที่ตัดจำหน่าย (2,116) (2,116) 
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับงวด (18,651) (18,393) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 337,206 335,584 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 ต้นปาล์มซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจำนวน 4 ล้านบาท                   
อยู่บนที่ดินที่บริษัทฯมีเพียงสิทธิครอบครอง 
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7. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร 

   (หน่วย: พันบาท) 
 อัตราดอกเบี้ย 

(ร้อยละต่อป)ี งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน 

2565 
31 ธันวาคม 

2564 
30 กันยายน 

2565 
31 ธันวาคม 

2564 
30 กันยายน 

2565 
31 ธันวาคม 

2564 
    (ตรวจสอบแล้ว)  (ตรวจสอบแล้ว) 
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคาร 2.15 - 3.59 2.11 - 3.13 1,316,000 1,124,000 1,090,000 910,000 

 เงินกู ้ยืมระยะสั ้นจากธนาคารดังกล่าวปลอดภาระค้ำประกัน และครบกำหนดชำระคืนเมื ่อทวงถาม               
และภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน 

8. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 

  (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน 

2565 
31 ธันวาคม 

2564 
30 กันยายน 

2565 
31 ธันวาคม 

2564 
  (ตรวจสอบแล้ว)  (ตรวจสอบแล้ว) 
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 43,227 50,773 
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน  116,937 191,150 111,130 189,265 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 74,134 62,219 55,601 41,519 
เจ้าหนี้อ่ืน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 791 269 
เจ้าหนี้อ่ืน - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 26,649 39,845 19,448 27,825 
รวมเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 217,720 293,214 230,197 309,651 

9. เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 

  (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน 

2565 
31 ธันวาคม 

2564 
30 กันยายน 

2565 
31 ธันวาคม 

2564 
  (ตรวจสอบแล้ว)  (ตรวจสอบแล้ว) 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 389,180 550,830 389,180 420,830 
หัก: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย (470) (435) (470) (435) 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิ 388,710 550,395 388,710 420,395 
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (136,466) (284,071) (136,466) (154,071) 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร – สุทธิจาก 

ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 252,244 266,324 252,244 266,324 
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 การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 
มีรายละเอียดดังน้ี 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม             งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2565 550,395 420,395 
กู้เพิ่ม 100,000 100,000 
จ่ายชำระคืนเงินกู้ (261,650) (131,650) 
ค่าธรรมเนียมทางการเงินในการจัดหาเงินกู้ยืม (125) (125) 
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 90 90 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 388,710 388,710 

 วงเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทฯเป็นเงินกู้ยืมที่ปลอดภาระค้ำประกัน  

 ภายใต้สัญญาเงินกู้ บริษัทฯต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การก่อ
ภาระผูกพันในทรัพย์สิน การดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนความสามารถในการ
ชำระหนี้ให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนดในสัญญา เป็นต้น 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทไม่มีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้               
ที่ยังไม่ได้เบิกใช้คงเหลือ 

 เพื ่อบริหารความเสี ่ยงจากอัตราดอกเบี ้ยสำหรับเงินกู ้ยืม ระยะยาวจากธนาคาร บริษัทฯได้ทำสัญญา
แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกับธนาคารสองแห่ง เพื่อแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลข้อ 14.1 

10. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาลคำนวณขึ้นจากกำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวดคูณด้วยอัตราภาษีเฉลี่ยทั้งปี
ที่ประมาณไว้ 
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 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินได้ระหว่างกาล - - - - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจาก               

ผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการ             
ผลแตกต่างชั่วคราว 1,670 2,565 1,913 3,483 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไร        
หรือขาดทุน 1,670 2,565 1,913 3,483 

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (240) 330 (240) 330 
 

(หน่วย: พันบาท) 
 สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินได้ระหว่างกาล - - - - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจาก               

ผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการ             
ผลแตกต่างชั่วคราว 27,710 4,610 25,655 3,477 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไร        
หรือขาดทุน 27,710 4,610 25,655 3,477 

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (240) - (240) - 
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11. ส่วนงานดำเนินงาน 

  ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษัทที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจ
สูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากร
ให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน  

 เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษัทจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ
ผลิตภัณฑ์และบริการ กลุ่มบริษัทมีส่วนงานหลักที่รายงานทั้งสิ้น 3 ส่วนงาน ดังน้ี  

 - ส่วนงานน้ำมันปาล์ม เป็นส่วนงานผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มและผลพลอยได้ 

 - ส่วนงานเมล็ดพันธุ ์ปาล์ม ต้นกล้าปาล์มและอื ่น ๆ เป็นส่วนงานผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์                             
เมล็ดพันธุ์ปาล์ม ต้นกล้าปาล์มและอื่น ๆ 

 - ส่วนงานผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นส่วนงานผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า 

 ทั้งนี้ ส่วนงานเมล็ดพันธุ์ปาล์ม ต้นกล้าปาล์มและอื่น ๆ และส่วนงานผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นส่วนงานที่ไม่เป็น
สาระสำคัญ โดยกลุ่มบริษัทมีรายได้จากส่วนงานทั้งสองส่วนนี้คิดเป็นร้อยละ 2.9 ของยอดรายได้รวมใน
ข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลนี้ ดังนั้นรายงานภายในที่นำเสนอดังกล่าวจึงจัดเป็นส่วนงานดำเนินงาน
เดียว โดยเป็นรายงานในลักษณะเดียวกับข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลที่นำเสนอน้ี 

 ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่ 

 ในระหว่างงวดสามเดือนสิ ้นสุดวันที ่ 30 กันยายน 2565 บริษัทฯมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำนวน              
หนึ่งราย เป็นจำนวนเงิน 203 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนงานน้ำมันปาล์ม  

 ในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ ้นสุดวันที ่ 30 กันยายน 2565 บริษัทฯมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำนวน                             
หนึ่งราย เป็นจำนวนเงิน 1,045 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนงานน้ำมันปาล์ม 

12.  เงินปันผลจ่าย 

เงินปนัผล อนุมัติโดย รวมเงินปนัผล เงินปนัผลต่อหุ้น 

  (ล้านบาท) (บาทต่อหุ้น) 
เงินปนัผลจากผลการดำเนินงานป ี2564 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจำปี 

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 120.1 0.190 

รวมเงินปันผลจ่ายสำหรับปี 2565 120.1 0.190 

    
เงินปนัผลจากผลการดำเนินงานป ี2563 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจำปี 

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 69.6 0.110 
รวมเงินปันผลจ่ายสำหรับปี 2564 69.6 0.110 
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13. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น 

13.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 กลุ่มบริษัทมีรายจ่ายฝ่ายทุนจำนวน 5 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 5 ล้านบาท) ซึ่ง
เกี่ยวเนื่องกับการก่อสร้างอาคาร (31 ธันวาคม 2564: 1 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 1 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่อง
กับการซื้อเคร่ืองจักรและอุปกรณ์) 

13.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าและบริการ 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้น
ภายใต้สัญญาเช่าและบริการที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี ้

  (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน 

2565 
31 ธันวาคม 

2564 
30 กันยายน 

2565 
31 ธันวาคม 

2564  
 (ตรวจสอบแล้ว)  (ตรวจสอบแล้ว) 

จ่ายชำระ     
ภายใน 1 ปี 3 5 2 5 
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1 2 1 1 
มากกว่า 5 ปี 1 1 1 1 

13.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาขายไฟฟ้า 

 กลุ่มบริษัทได้ทำสัญญาขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามจำนวนและราคาที่กำหนดไว้ในสัญญา    
ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
บริษัท วันที่ทำสัญญา อายุสัญญา  

วันเริ่มดำเนินการ
เชิงพาณิชย ์

ปริมาณพลังไฟฟ้า       
ตามสัญญา (เมกะวัตต์) 

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรม
น้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) 

24 ธันวาคม 2556 5 ปี และต่ออายุครั้งละ  
5 ปีโดยอัตโนมัติ 

29 กันยายน 2557 3 

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

 

  



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 

12 

13.4 การค้ำประกัน 

 ก) ณ วันที ่ 30 กันยายน 2565 บริษัทฯค้ำประกันวงเงินกู ้และวงเงินสินเชื ่อให้แก่บริษัทย่อย เป็น       
จำนวนเงิน 326 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2564: 1,126 ล้านบาท และ 27 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

 ข) ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคาร
ในนามกลุ่มบริษัท ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษัท 
ประกอบด้วยหนังสือค้ำประกันดังต่อไปนี้ 

  (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน 31 ธันวาคม  30 กันยายน 31 ธันวาคม  
 2565 2564 2565 2564 
  (ตรวจสอบแล้ว)  (ตรวจสอบแล้ว) 
หนังสือค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า 7 7 3 3 
หนังสือค้ำประกันการซื้อขายไฟฟ้า 1 1 1 1 
หนังสือค้ำประกันการบริหารพื้นที่ 1 1 - - 
รวม 9 9 4 4 

13.5 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาขายสินค้า 

 ณ วันที ่30 กันยายน 2565 บริษัทฯมีภาระผูกพันในสัญญาขายสินค้าที่ตกลงปริมาณและราคาไว้ล่วงหน้ากับ
ลูกค้าในประเทศ ซึ่งมีมูลค่าการขายตามสัญญาจำนวนเงิน 513 ล้านบาท ที่ต้องนำส่งสินค้าในระหว่างเดือน
ตุลาคม 2565 ถึงกันยายน 2566 (31 ธันวาคม 2564: 291 ล้านบาท ที ่ต้องนำส่งสินค้าในระหว่างเดือน
มกราคมถึงธันวาคม 2565) 

13.6 ภาระผูกพันเกี่ยวกับเงินลงทุนท่ียังไม่เรียกชำระ 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯมีส่วนของเงินลงทุนที่ยังไม่เรียกชำระจากบริษัท 
ซีพีไอ เพาเวอร์ จำกัด เป็นจำนวน 15 ล้านบาท 
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14. เครื่องมือทางการเงิน 

14.1 ตราสารอนุพันธ์ 

  (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 
2565 

31 ธันวาคม 
2564 

30 กันยายน 
2565 

31 ธันวาคม 
2564 

  (ตรวจสอบแล้ว)  (ตรวจสอบแล้ว) 
สินทรัพยต์ราสารอนุพันธ์     
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ที่ไม่ไดก้ำหนดให้

เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง 
    

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 
สัญญาซ้ือขายน้ำมันปาล์มล่วงหน้า 

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ที่กำหนดให้เป็น  
    เครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง 

สัญญาซ้ือขายน้ำมันปาล์มล่วงหน้า 

- 
3 

399 
 
 

1,198 

23 
- 
- 
 
 

- 

- 
3 

399 
 
 

1,198 

23 
- 
- 
 
 

- 

รวมสินทรัพยต์ราสารอนพุันธ ์ 1,600 23 1,600 23 

หนี้สินตราสารอนุพันธ์     
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ที่ไม่ได้กำหนดให้                

เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง 
    

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 1,100 57 1,100 57 

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 
สัญญาซ้ือขายน้ำมันปาล์มล่วงหน้า 

273 
1,546 

2,672 
- 

273 
1,546 

204 
- 

รวมหนี้สินตราสารอนพุันธ ์ 2,919 2,729 2,919 261 

ตราสารอนุพันธ์ที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง 

 กลุ่มบริษัทใช้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย เพื่อบริหาร
ความเสี่ยงในการทำธุรกรรมบางส่วน โดยเข้าทำสัญญาดังกล่าวในช่วงเวลาที่สอดคล้องกับความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และอัตราดอกเบี้ยของรายการอ้างอิงซึ่งมีอายุสัญญาโดยทั่วไปตั้งแต่                 
3 เดือนถึง 5 ปี 
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 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
คงเหลือ ดังนี ้

งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 
  อัตราแลกเปลี่ยนตาม  

สกุลเงิน จำนวนทีข่าย สัญญาของจำนวนที่ขาย วันครบกำหนดตามสัญญา 
 (พัน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา 405 35.11 15 พฤศจิกายน 2565 

งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
  อัตราแลกเปลี่ยนตาม  

สกุลเงิน จำนวนทีข่าย สัญญาของจำนวนที่ขาย วันครบกำหนดตามสัญญา 
 (พัน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา 1,686 33.33 - 33.45 7 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 15 มีนาคม 2565 

  สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap agreements)  

 กลุ่มบริษัททำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย เพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืม
ระยะยาวจากธนาคาร โดยรายละเอียดของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยที ่ยังคงมีผลบังคับ  ณ วันที่          
30 กันยายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 มีดังนี้ 

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565  
 จำนวนเงนิต้น อัตราดอกเบี้ยรบั                 

ตามสัญญาแลกเปลี่ยน 
อัตราดอกเบี้ยจ่าย                                      

ตามสัญญาแลกเปลี่ยน 
วันสิ้นสุดสัญญา 

1 98 ล้านบาท 
 

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว THOR อัตราดอกเบี้ยคงทีต่ามที่ระบุไว้ใน
สัญญาแลกเปลี่ยน 

พฤษภาคม 2570 

2 175 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยลอยตัว THOR 
บวกร้อยละ 3.15 ต่อป ี

อัตราดอกเบี้ยคงทีต่ามที่ระบุไว้ใน
สัญญาแลกเปลี่ยน 

ธันวาคม 2568 

3 150 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยลอยตัว THOR 
บวกร้อยละ 3.30 ต่อป ี

อัตราดอกเบี้ยคงทีต่ามที่ระบุไว้ใน
สัญญาแลกเปลี่ยน 

กันยายน 2567 

 

 งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
 จำนวนเงนิต้น อัตราดอกเบี้ยรบั                 

ตามสัญญาแลกเปลี่ยน 
อัตราดอกเบี้ยจ่าย                                      

ตามสัญญาแลกเปลี่ยน 
วันสิ้นสุด

สัญญา 
1 250 ล้านบาท 

 
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX 

6 เดือนบวกร้อยละ 2.2 ต่อป ี
อัตราดอกเบี้ยคงทีต่ามที่ระบุไว้ใน

สัญญาแลกเปลี่ยน 
กรกฎาคม 2565 

2 800 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยลอยตัว AMLR 
ลบร้อยละ 2.9 ต่อป ี

อัตราดอกเบี้ยคงทีต่ามที่ระบุไว้ใน
สัญญาแลกเปลี่ยน 

สิงหาคม 2565 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 จำนวนเงนิต้น อัตราดอกเบี้ยรบั                        

ตามสัญญาแลกเปลี่ยน 

อัตราดอกเบี้ยจ่าย                              

ตามสัญญาแลกเปลี่ยน 

วันสิ้นสุด

สัญญา 

1 250 ล้านบาท 

 

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX 

6 เดือนบวกร้อยละ 2.2 ต่อป ี

อัตราดอกเบี้ยคงทีต่ามที่ระบุไว้ใน

สัญญาแลกเปลี่ยน 

กรกฎาคม 2565 

14.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ย
ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มบริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียง
กับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

14.3 ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรม โดยแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้  

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมลูค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
   ผ่านกำไรหรือขาดทุน 

    

   ตราสารอนุพันธ์ 
       สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 

 
- 

 
3 

 
- 

 
3 

สัญญาซ้ือขายน้ำมันปาล์มล่วงหน้า - 399 - 399 
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมลูค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
   ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
   ตราสารอนุพันธ์     
      สัญญาซ้ือขายน้ำมันปาล์มล่วงหน้า - 1,198 - 1,198 

หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
หนี้สินทางการเงินที่วัดมลูค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
   ผ่านกำไรหรือขาดทุน 
   ตราสารอนุพันธ์     
      สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - 1,100 - 1,100 
      สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย - 273 - 273 

สัญญาซ้ือขายน้ำมันปาล์มล่วงหน้า - 1,546 - 1,546 
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 ในระหว่างงวดปัจจุบัน กลุ่มบริษัทไม่มีการเปลี่ยนวิธีการและสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรม
ของเคร่ืองมือทางการเงิน และไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

14.4 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการ
เงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดังนี้ 

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สกุลเงิน สินทรัพย์ทางการเงนิ  หนี้สินทางการเงิน         อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย                             

 
30 กันยายน 

2565 
31 ธันวาคม 

2564 
30 กันยายน 

2565 
31 ธันวาคม 

2564 
30 กันยายน 

2565 
31 ธันวาคม 

2564 
 (พัน) (พัน) (พัน) (พัน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 189 1,318 - 30 37.9067 33.4199 
ยูโร 37 - - 3 37.2049 37.8948 

15. การอนุมัติข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาล 

  ข้อมูลทางการเง ินรวมระหว ่างกาลนี ้ได ้ร ับอนุม ัต ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริษ ัทฯเม ื ่อว ันที่                                     
10 พฤศจิกายน 2565 




