
 

 

 

บริษทั ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน)  

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด
สามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสด
รวมส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลแบบยอ่ของบริษทั 
ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 
เฉพาะกิจการของบริษทั ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ี
ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้
ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได ้       
ความเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดง
ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

อรวรรณ เตชวฒันสิริกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4807 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 16 สิงหาคม 2564 



บริษทั ชุมพรอุตสาหกรรมน า้มันปาล์ม จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที ่30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 123,634                93,776 79,776 63,661                  

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3, 5 407,758                326,272 539,208 420,124                

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                            -                            331,800                403,900                

สินคา้คงเหลือ 6 701,745                521,137                669,407                474,667                

สินทรัพยชี์วภาพ 57,436                  44,240                  31,478                  26,922                  

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 6,239                    135                       4,588                    135                       

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์หมุนเวียน 22.1 1,652                    48                         1,652                    48                         

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 39,501                  25,594                  31,829                  21,169                  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,337,965             1,011,202             1,689,738             1,410,626             

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 7 4,035                    2,878                    4,900                    4,900                    

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                            -                            206,000                206,000                

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 9 128,431                128,431                128,431                128,431                

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 2,563,833             2,606,537             1,500,436             1,525,573             

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 11 6,168                    6,854                    2,400                    2,840                    

พืชเพ่ือการให้ผลิตผล 12 363,664                373,937                361,612                371,609                

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,350                    2,823                    2,126                    2,572                    

เงินมดัจ า 3,324                    685                       207                       207

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,071,805             3,122,145             2,206,112             2,242,132             

รวมสินทรัพย์ 4,409,770             4,133,347             3,895,850             3,652,758             

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษทั ชุมพรอุตสาหกรรมน า้มันปาล์ม จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วันที ่30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 13 1,309,000             1,159,000             1,170,000             1,050,000             

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3, 14 283,520                162,393                294,870                145,181                

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร

   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 15 233,891                247,111 99,891 113,111                

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่า

   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,320                    1,291                    877                       857                       

ภาษีมูลค่าเพ่ิมคา้งจ่าย 34,252                  28,103                  21,187 26,631

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์หมุนเวียน 22.1 2,807                    -                            2,807 -                            

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3 14,965                  1,991                    8,543                    1,679

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,879,755             1,599,889             1,598,175             1,337,459             

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด

   ช าระภายในหน่ึงปี 15 250,120                367,065                187,120                237,065                

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด

   ช าระภายในหน่ึงปี 5,031                    5,698                    1,601                    2,044                    

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 61,270                  58,672                  57,294                  54,965                  

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 135,281                132,906                131,308                130,984                

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ไม่หมุนเวียน 22.1 2,857                    5,296                    613                       1,226                    

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 454,559                569,637                377,936                426,284                

รวมหนีสิ้น 2,334,314             2,169,526             1,976,111             1,763,743             

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษทั ชุมพรอุตสาหกรรมน า้มันปาล์ม จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วันที ่30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั 775,424,053 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 775,424                775,424                775,424                775,424                

   ทุนท่ีออกและช าระแลว้

      หุน้สามญั 632,752,650 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 632,753                632,753                632,753                632,753                

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 412,310                412,310                412,310                412,310                

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 12,657                  12,657                  12,657                  12,657                  

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 40,530                  40,530                  40,530                  40,530                  

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 330,512                220,199                176,109                146,707                

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 646,694                645,372                645,380                644,058                

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,075,456             1,963,821             1,919,739             1,889,015             

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,409,770             4,133,347             3,895,850             3,652,758             

-                            -                            -                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

   กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ชุมพรอุตสาหกรรมน า้มันปาล์ม จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
ก าไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 16, 19 1,506,083         913,538            1,569,216         921,816            
รายไดอ่ื้น 1,520                2,396                1,290                2,261                
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 1,328                -                        1,328                -                        
รวมรายได้ 1,508,931         915,934            1,571,834         924,077            
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 1,243,164         795,387            1,391,012         848,695            
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 27,361              24,835              26,724              24,076              
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 91,468              47,916              84,185              41,190              
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน -                        693                   -                        693                   
รวมค่าใช้จ่าย 1,361,993         868,831            1,501,921         914,654            
ก าไรจากการด าเนินงาน 146,938            47,103              69,913              9,423                
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 7.2 651 1,369 -                        -                        
รายไดท้างการเงิน 153 126 3,736                4,166
ตน้ทุนทางการเงิน (12,189)             (15,701)             (9,363)               (11,471)             
ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ (20,249)             (364)                  (26,178)             (336)                  
ก าไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ (958)                  (1,595)               (1,695)               223                   
ก าไรก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษเีงนิได้ 114,346            30,938              36,413              2,005                
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 17 4,463                (1,004)               5,797                (1,372)               
ก าไรส าหรับงวด 118,809            29,934              42,210              633                   

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ก าไรจากการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 6,155                -                        6,155                -                        
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 17 (1,231)               -                        (1,231)               -                        
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 4,924                -                        4,924                -                        
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด 4,924                -                        4,924                -                        

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 123,733            29,934              47,134              633                   

(หน่วย: บาท)
ก าไรต่อหุ้น 18
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.188 0.047 0.067 0.001

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ชุมพรอุตสาหกรรมน า้มันปาล์ม จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
ก าไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 16, 19 2,743,991         1,748,374         2,837,934         1,734,272         
รายไดอ่ื้น 5,334                4,252                4,641                3,834                
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 1,661                1,465                1,661                1,465                
รวมรายได้ 2,750,986         1,754,091         2,844,236         1,739,571         
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 2,369,810         1,608,972         2,561,441         1,636,318         
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 50,206              46,982              49,219              45,928              
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 138,833            101,396            126,115            87,868              
รวมค่าใช้จ่าย 2,558,849         1,757,350         2,736,775         1,770,114         
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน 192,137            (3,259)               107,461            (30,543)             
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 7.2 1,157 2,585 -                        -                        
รายไดท้างการเงิน 159 135 7,280                7,973
ตน้ทุนทางการเงิน (24,060)             (29,592)             (18,056)             (20,890)             
ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ 12,984              24,422              4,556                24,478              
ก าไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ (416)                  (812)                  (2,242)               61                     
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษเีงนิได้ 181,961            (6,521)               98,999              (18,921)             
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 17 (2,045)               (4,357)               6                       (4,542)               
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 179,916            (10,878)             99,005              (23,463)             

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ก าไรจากการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 1,652                -                        1,652                -                        
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 17 (330)                  -                        (330)                  -                        
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 1,322                -                        1,322                -                        
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด 1,322                -                        1,322                -                        

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 181,238            (10,878)             100,327            (23,463)             

(หน่วย: บาท)
ก าไรต่อหุ้น 18
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.284 (0.017) 0.156 (0.037)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน า้มันปาล์ม จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม

ทุนเรือนหุ้น ส่วนทุนจาก จดัสรรแลว้ - ส ารองส าหรับ รวมองคป์ระกอบ
ท่ีออก ส่วนเกินมูลคา่ การจ่ายโดยใช้ ส ารอง ส่วนเกินทุนจาก การป้องกนัความเส่ียง อ่ืนของ

หมายเหตุ และช าระแลว้ หุ้นสามญั หุ้นเป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร การตีราคาสินทรัพย์ ในกระแสเงินสด ส่วนของผูถื้อหุ้น รวม
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 632,753 412,310 12,657                 32,346 112,474 645,372 -                            645,372               1,847,912
ขาดทุนส าหรับงวด -                          -                          -                          -                          (10,878)                -                            -                            -                          (10,878)                
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                            -                          -                          
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                          -                          -                          -                          (10,878)                -                            -                            -                          (10,878)                
เงินปันผลจ่าย 20 -                          -                          -                          -                          (44,925)                -                            -                            -                          (44,925)
จดัสรรส ารองตามกฎหมาย -                          -                          -                          2,473                   (2,473)                 -                            -                            -                          -                          
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 632,753 412,310 12,657 34,819 54,198 645,372 -                            645,372 1,792,109

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 632,753 412,310 12,657 40,530 220,199 645,372 -                            645,372 1,963,821
ก าไรส าหรับงวด -                          -                          -                          -                          179,916               -                            -                            -                          179,916               
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                          -                          -                          -                          -                          -                            1,322                    1,322                   1,322                   
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                          -                          -                          -                          179,916               -                            1,322                    1,322                   181,238               
เงินปันผลจ่าย 20 -                          -                          -                          -                          (69,603)                -                            -                            -                          (69,603)                
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 632,753 412,310 12,657 40,530 330,512 645,372 1,322                    646,694 2,075,456

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น
ก าไรสะสม ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน า้มันปาล์ม จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินเฉพาะกจิการ

ทุนเรือนหุ้น ส่วนทุนจาก จดัสรรแลว้ - ส ารองส าหรับ รวมองคป์ระกอบ
ท่ีออก ส่วนเกินมูลคา่ การจ่ายโดยใช้ ส ารอง ส่วนเกินทุนจาก การป้องกนัความเส่ียง อ่ืนของ

หมายเหตุ และช าระแลว้ หุ้นสามญั หุ้นเป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร การตีราคาสินทรัพย์ ในกระแสเงินสด ส่วนของผูถื้อหุ้น รวม
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 632,753 412,310 12,657                32,346 87,472 644,058 -                           644,058 1,821,596
ขาดทุนส าหรับงวด -                         -                         -                         -                         (23,463)               -                           -                           -                         (23,463)               
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                         -                         -                         -                         -                         -                           -                           -                         -                         
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                         -                         -                         -                         (23,463)               -                           -                           -                         (23,463)               
เงินปันผลจ่าย 20 -                         -                         -                         -                         (44,925)               -                           -                           -                         (44,925)
จดัสรรส ารองตามกฎหมาย -                         -                         -                         2,473                  (2,473)                 -                           -                           -                         -                         
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 632,753 412,310 12,657 34,819 16,611 644,058 -                           644,058 1,753,208

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 632,753 412,310 12,657 40,530 146,707 644,058 -                           644,058 1,889,015
ก าไรส าหรับงวด -                         -                         -                         -                         99,005                -                           -                           -                         99,005                
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                         -                         -                         -                         -                         -                           1,322                    1,322                  1,322                  
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                         -                         -                         -                         99,005                -                           1,322                    1,322                  100,327              
เงินปันผลจ่าย 20 -                         -                         -                         -                         (69,603)               -                           -                           -                         (69,603)               
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 632,753 412,310 12,657 40,530 176,109 644,058 1,322                    645,380 1,919,739

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น
ก าไรสะสม ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ชุมพรอุตสาหกรรมน า้มนัปาล์ม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ 181,961            (6,521)               98,999              (18,921)             

รายการปรับกระทบยอดก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้

   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน

   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 88,570              97,024              63,060              71,215              

   การปรับลดราคาทนุของสินคา้คงเหลือเป็นมลูคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บ 16                     139                   16                     139                   

   ตดัจ  าหน่ายพืชเพ่ือการให้ผลิตผล 1,424                284                   1,424                284                   

   ตดัจ  าหน่ายคา่ธรรมเนียมทางการเงิน 55                     -                       55                     -                       

   ขาดทนุ (ก าไร) จากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (1,025)               359                   (1,153)               359                   

   โอนกลบัคา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (160)                 (28)                   (160)                 (28)                   

   ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในการร่วมคา้ (1,157)               (2,585)               -                       -                       

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,598                2,923                2,329                2,359                

   ก  าไรจากการเปล่ียนแปลงมลูคา่ยติุธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ (12,984)             (24,422)             (4,556)               (24,478)

   ขาดทนุ (ก าไร) จากการเปล่ียนแปลงมลูคา่ยติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ 416                   756                   2,242                (116)

   ก  าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริง (1,637)               (1,247)               (1,637)               (1,247)               

   รายไดท้างการเงิน (159)                 (135)                 (7,280)               (7,973)               

   ตน้ทนุทางการเงิน 24,060              29,592              18,056              20,890              

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 281,978            96,139              171,395            42,483              

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (81,106)             (16,684)             (117,382)           (80,183)             

   สินคา้คงเหลือ (180,624)           (371,049)           (194,756)           (348,700)           

   สินทรัพยชี์วภาพ (212)                 2,942                -                       -                       

   คา่ใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ (6,104)               7,568                (4,453)               10,027              

   เงินมดัจ า (2,639)               -                       -                       -                       

   สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (11,208)             (9,305)               (8,159)               (753)                 

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 124,450            105,896            150,630            130,627            

   ภาษีมลูคา่เพ่ิมคา้งจ่าย 6,149                7,479                (5,444)               1,842                

   หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 12,974              14,185              6,864                700                   

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน -                       (615)                 -                       (615)                 

เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 143,658            (163,444)           (1,305)               (244,572)           

   จ่ายภาษีเงินได้ (1,272)               -                       (1,073)               -                       

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 142,386            (163,444)           (2,378)               (244,572)           

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ชุมพรอุตสาหกรรมน า้มนัปาล์ม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับจากรายไดท้างการเงิน 159                   135                   5,956                332                   

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง -                       -                       72,100              5,800                

เงินสดจ่ายเพ่ือลงทนุในการร่วมคา้ -                       (4,410)               -                       (4,410)               

เงินสดจ่ายซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (38,528)             (29,111)             (29,669)             (20,315)             

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 2,298                572                   3,227                572

พืชเพ่ือการให้ผลิตผลเพ่ิมข้ึน (1,249)               (696)                 (1,355)               (696)                 

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (147)                 -                       (147)                 -                       

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (37,467)             (33,510)             50,112              (18,717)             

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคารเพ่ิมข้ึน 150,000            190,000            120,000            160,000            

เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่า (780)                 (567)                 (486)                 (273)                 

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร -                       250,000            -                       250,000            

เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร (130,220)           (145,850)           (63,220)             (78,850)             

เงินปันผลจ่าย (69,603)             (44,925)             (69,603)             (44,925)             

เงินสดจ่ายตน้ทนุทางการเงิน (24,458) (30,667) (18,310) (21,756)             

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน (75,061)             217,991            (31,619)             264,196            

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สุทธิ 29,858              21,037              16,115              907                   

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้งวด 93,776              71,163              63,661              53,045              

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 4) 123,634            92,200              79,776              53,952              

-                       -                       

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเตมิ

รายการท่ีไมใ่ช่เงินสด

   รายการซ้ืออุปกรณ์ท่ียงัไมไ่ดจ่้ายช าระลดลง (2,793)               (3,749)               (633)                 (1,535)               

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

 บริษทั ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจัดตั้ งและ                     
มีภูมิล าเนาในประเทศไทย โดยมีบริษัท ชุมพรโฮลด้ิง จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนจัดตั้ งใน                     
ประเทศไทยเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ ธุรกิจหลักของบริษทัฯคือการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์น ้ ามันปาล์ม                          
ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯซ่ึงเป็นส านักงานใหญ่อยู่ท่ี 296 หมู่ท่ี 2 ถนนเพชรเกษม ต าบลสลุย                    
อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  สาขาตั้ งอยู่ ท่ี  1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้ น 30 ถนนพระราม 4                           
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบันยงัมีผลกระทบต่อธุรกิจและ
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม
ของการด าเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและ
ประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น
อย่างต่อเน่ือง ทั้ งน้ีฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์                     
มีการเปล่ียนแปลง 

1.3 เกณฑ์ในการจัดท าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม  บริษทัฯได้
แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น 
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่  ๆ 
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้ขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

  ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นข้อมูลทางการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการ                      
ตามกฎหมาย ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
ฉบบัภาษาไทยน้ี 
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1.4 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ ามนัปาล์ม 
จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) และไดจ้ดัท าขึ้นโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวม
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัในระหว่างงวด
ปัจจุบนั 

1.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน  

ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุงจ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บ
การปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติั
ทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญั              
ต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวันท่ี 1 มกราคม 2565  

สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซ่ึงจะมี        
ผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึ้นเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติ
ทางการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการให้ขอ้ผ่อนปรนในทางปฏิบติัหรือ
ขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือว่าการปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญั                  
ต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

2. นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ  

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน             
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี เร่ืองการบญัชี
ป้องกนัความเส่ียง 
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การบัญชีป้องกนัความเส่ียง 

 เพื่อวตัถุประสงคข์องการบญัชีป้องกนัความเส่ียง กลุ่มบริษทัจดัประเภทของการป้องกนัความเส่ียง ดงัน้ี 

- การป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสด ในกรณีท่ีมีการป้องกันความเส่ียงจากการผันผวนของ                   
กระแสเงินสด ซ่ึงเกิดจากความเส่ียงเฉพาะของสินทรัพย์หรือหน้ีสินท่ีรับรู้ในบัญชีหรือรายการท่ี
คาดการณ์ไวท่ี้มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ในระดบัสูงมากท่ีจะเกิดขึ้น  

ณ วนัท่ีเร่ิมก าหนดความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเส่ียง กลุ่มบริษทัตอ้งมีการก าหนดและจดัท าเอกสาร
อย่างเป็นทางการเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเส่ียงซ่ึงจะใชก้ารบญัชีป้องกนัความเส่ียง และ
วตัถุประสงคแ์ละกลยทุธ์การบริหารความเส่ียงในการด าเนินการป้องกนัความเส่ียง 

รายละเอียดของเอกสารดังกล่าวซ่ึงได้จดัท าตั้งแต่วนัเร่ิมตน้การป้องกนัความเส่ียงและได้ปรับปรุงอย่าง
ต่อเน่ือง กล่าวถึง เคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียง รายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง ลกัษณะของความเส่ียง
ท่ีจะป้องกนั และวิธีท่ีกลุ่มบริษทัใชใ้นการประเมินประสิทธิผลของความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเส่ียง 
ซ่ึงรวมถึงการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของความไม่มีประสิทธิผล และวิธีก าหนดอตัราส่วนการป้องกนัความเส่ียง  

ความสัมพนัธ์ของการป้องกันความเส่ียงจะเขา้เง่ือนไขของการบญัชีป้องกันความเส่ียง เม่ือเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของการประเมินประสิทธิผลในการป้องกนัความเส่ียงทุกขอ้ต่อไปน้ี 

- มีความสัมพนัธ์เชิงเศรษฐกิจระหว่างรายการท่ีมีการป้องกันความเส่ียง และเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกัน              
ความเส่ียง  

- ผลกระทบของความเส่ียงดา้นเครดิตไม่ไดเ้ป็นปัจจยัส าคญัในการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีเป็นผลมาจาก
ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจนั้น 

- อัตราส่วนการป้องกันความเส่ียงของความสัมพนัธ์ของการป้องกันความเส่ียงดังกล่ าวค านวณจาก
ปริมาณของรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงซ่ึงกิจการท าการป้องกนัความเส่ียงจริง และปริมาณของ
เคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียงซ่ึงกิจการไดใ้ชป้้องกนัความเส่ียงจริง 

กลุ่มบริษทับนัทึกรายการป้องกนัความเส่ียงท่ีเขา้เง่ือนไขทุกขอ้ส าหรับการบญัชีป้องกนัความเส่ียง ดงัน้ี  

การป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 

กลุ่มบริษัทรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนของเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกันความเ ส่ียงส่วนท่ีมีประสิทธิผล                        
เป็นส ารองส าหรับการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสดผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และรับรู้ส่วนท่ีไม่มี
ประสิทธิผลเขา้ส่วนของก าไรหรือขาดทุนทนัที ทั้งน้ี ส ารองส าหรับการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด
จะมีการปรับปรุงให้เท่ากบัค่าสัมบูรณ์ของผลก าไรหรือขาดทุนสะสมของเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียง 
หรือค่าสัมบูรณ์ของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสะสมของรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง แลว้แต่
มูลค่าใดจะต ่ากวา่ 
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การรับรู้รายการในภายหลังของส ารองส าหรับการป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสดท่ีสะสมอยู่ใน             
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนขึ้นอยู่กบัลกัษณะของรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงอา้งอิง กล่าวคือในกรณีท่ี
รายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงไดรั้บรู้เป็นรายการท่ีไม่ใช่รายการทางการเงินในเวลาต่อมา กิจการจะโอน
ส ารองท่ีสะสมอยู่ในส่วนของผูถื้อหุ้นไปเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนเร่ิมแรกหรือมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีการป้องกันความเส่ียงนั้น โดยไม่ถือว่าเป็นการปรับปรุงการจดัประเภทรายการ
ใหม่และไม่ตอ้งรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด ส าหรับการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด
ในกรณีอ่ืน ๆ กิจการจะโอนส ารองท่ีสะสมอยู่ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนไปยงัส่วนของก าไรหรือขาดทุน
ในรอบระยะเวลาเดียวกนักบัท่ีกระแสเงินสดท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงส่งผลกระทบต่อส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน โดยถือวา่เป็นการปรับปรุงการจดัประเภทรายการใหม่ 

เม่ือการบญัชีป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสดไดยุ้ติลง ส ารองส าหรับการป้องกนัความเส่ียงในกระแส   
เงินสดท่ีสะสมไวใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนยงัคงตอ้งอยู่ในส่วนของผูถื้อหุ้นต่อไป  หากกิจการคาดว่า
กระแสเงินสดในอนาคตท่ีมีการป้องกันความเส่ียงนั้นจะยงัคงเกิดขึ้นอยู่ มิฉะนั้น ส ารองดงักล่าวจะต้อง               
ถูกโอนไปยงัส่วนของก าไรหรือขาดทุนทนัที โดยถือว่าเป็นการปรับปรุงการจดัประเภทรายการใหม่ ทั้งน้ี 
หลงัจากการยุติการบญัชีป้องกนัความเส่ียง กลุ่มบริษทัจะรับรู้ส ารองท่ียงัคงเหลืออยู่ในส่วนของผูถื้อหุ้น   
โดยขึ้นอยู่กบัลกัษณะของรายการอา้งอิงท่ีกล่าวไปแลว้ขา้งตน้ เม่ือกระแสเงินสดท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง
ไดเ้กิดขึ้นจริง 

3. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สรุปไดด้งัน้ี 

ช่ือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสัมพนัธ์ 

บริษทั ซีพีไอ อะโกรเทค จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ซีพีพี จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ซีพีไอ เพาเวอร์ จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ซี เค เทรดด้ิง (1965) จ ากดั การร่วมคา้ 
บริษทั น ้าตาลครบุรี จ ากดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 

 ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทและบุคคลหรือกิจการท่ี  
เก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  
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   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2564 2563 2564 2563 นโยบายการก าหนดราคา 
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย     
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
รายไดจ้ากการขาย - - 112.2 58.0 ราคาตลาด 
รายไดค้่าเช่า - - 0.2 0.2 รายเดือนในอตัราเดือนละ 

0.03 - 0.04 ลา้นบาท 
รายไดท้างการเงิน - - 3.6 4.0 ร้อยละ 4.75 ต่อปี และ

อตัราดอกเบ้ียเงินกูเ้ม่ือ
ทวงถามจากธนาคารบวก
ร้อยละ 0.50 ต่อปี 

ซ้ือวตัถุดิบ - - 479.6 292.8 ราคาตลาด 
รายการธุรกิจกบัการร่วมคา้     
รายไดอ้ื่น 1.0 1.4 1.0 1.4 ราคาตามสัญญา 
ค่าบริการจ่าย 4.3 5.2 4.3 5.2 ราคาตามสัญญา 

 

    (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2564 2563 2564 2563 นโยบายการก าหนดราคา 

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย     
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
รายไดจ้ากการขาย - - 179.3 68.6 ราคาตลาด 
รายไดค้่าเช่า - - 0.4 0.4 รายเดือนในอตัราเดือนละ 

0.03 - 0.04 ลา้นบาท 
รายไดท้างการเงิน - - 7.1 7.8 ร้อยละ 4.75 ต่อปี และ

อตัราดอกเบ้ียเงินกูเ้ม่ือ
ทวงถามจากธนาคารบวก
ร้อยละ 0.50 ต่อปี 

ซ้ือวตัถุดิบ - - 593.7 334.2 ราคาตลาด 
รายการธุรกิจกบัการร่วมคา้     
รายไดอ้ื่น 1.9 2.4 1.9 2.4 ราคาตามสัญญา 
ค่าบริการจ่าย 8.7 10.5 8.7 10.5 ราคาตามสัญญา 
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 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563                 
มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 
ลูกหนีอ่ื้น - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 5)   
การร่วมคา้ 309 316 

เงินมัดจ ารับ - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (แสดงภายใต้หนีสิ้นหมุนเวียนอ่ืน) 
การร่วมคา้ 218 218 

 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 
ลูกหนีก้ารค้า - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 5)   
บริษทัยอ่ย (ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้) 137,856 90,510 

ลูกหนีอ่ื้น - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 5)   
บริษทัยอ่ย (ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้) 2,712 10,543 
การร่วมคา้ 309 316 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,021 10,859 

ดอกเบีย้ค้างรับ - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 5)   
บริษทัยอ่ย (ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้) 21,278 19,954 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั   
บริษทัยอ่ย (ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้) 331,800 403,900 

เจ้าหนีก้ารค้า - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 14)   
บริษทัยอ่ย (ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้) 50,203 12,344 

เจ้าหนีอ่ื้น - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 14)   
บริษทัยอ่ย (ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้) 150 8,968 
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 เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ยอดคงค้างของเงินให้กู ้ยืมระหว่างบริษัทฯและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ                
31 ธนัวาคม 2563 และการเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ยอดคงเหลือ               ยอดคงเหลือ                
 ลกัษณะ ณ วนัที่ ในระหว่างงวด ณ วนัที่ 

เงินให้กูย้ืม ความสัมพนัธ์ 1 มกราคม 2564 เพ่ิมขึ้น ลดลง 30 มิถุนายน 2564 

บริษทั ซีพีไอ อะโกรเทค จ ากดั บริษทัยอ่ย 37,000 - (30,000) 7,000 
บริษทั ซีพีพี จ ากดั บริษทัยอ่ย 366,900 73,000 (115,100) 324,800 
รวม  403,900 73,000 (145,100) 331,800 

 เงินใหกู้ย้มืขา้งตน้เป็นเงินกูท่ี้ไม่มีหลกัประกนัและมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 
4.75 ต่อปี และอตัราดอกเบ้ียเงินกูเ้ม่ือทวงถามจากธนาคารบวกร้อยละ 0.50 ต่อปี 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 5,003 5,234 4,577 4,801 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 256 213 240 172 
รวม 5,259 5,447 4,817 4,973 

 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 13,991 14,295 13,154 13,226 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 512 426 479 344 
รวม 14,503 14,721 13,633 13,570 
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ภาระค า้ประกนักบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 บริษทัฯมีภาระจากการค ้ าประกันให้กับบริษทัย่อยตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
ระหวา่งกาลขอ้ 21.4 ก) 

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2564 
31 ธนัวาคม  

2563 
30 มิถุนายน 

2564 
31 ธนัวาคม  

2563 
เงินสด 19,498 788 5,910 703 
เงินฝากธนาคาร 104,136 92,988 73,866 62,958 
รวม 123,634 93,776 79,776 63,661 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.05 - 0.13 ต่อปี (31 ธันวาคม 2563: 
ร้อยละ 0.1 - 0.3 ต่อปี) 

5. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
30 มิถุนายน 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
ลูกหนีก้ารค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ - - 1,379 18 
คา้งช าระ     
   ไม่เกิน 1 เดือน - - 26,121 18,988 
   1 - 3 เดือน - - 86,091 36,337 
   3 - 6 เดือน - - 24,265 35,162 
   6 - 12 เดือน - - - 5 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 137,856 90,510 
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  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
30 มิถุนายน 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
ลูกหนีก้ารค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 348,724 285,784 320,153 260,545 
คา้งช าระ     
   ไม่เกิน 1 เดือน 52,963 36,611 52,724 36,424 
   1 - 3 เดือน 3,148 775 3,148 337 
   3 - 6 เดือน - 813 - - 
   6 - 12 เดือน 558 1 - 1 
   มากกวา่ 12 เดือน 3,941 4,349 3,941 4,349 
รวม 409,334 328,333 379,966 301,656 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (4,084) (4,244) (4,084) (4,244) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 405,250 324,089 375,882 297,412 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 405,250 324,089 513,738 387,922 
ลูกหนีอ่ื้น     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 309 316 3,021 10,859 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 21,278 19,954 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,880 2,548 1,852 2,070 
รวม 3,189 2,864 26,151 32,883 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (681) (681) (681) (681) 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 2,508 2,183 25,470 32,202 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 407,758 326,272 539,208 420,124 
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6. สินค้าคงเหลือ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

  รายการปรับลดราคาทนุให ้  
 ราคาทุน เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 30 มิถุนายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

30 มิถุนายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

30 มิถุนายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

สินคา้ส าเร็จรูป 254,698 213,630 (132) (116) 254,566 213,514 
วตัถุดิบ 370,842 227,973 - - 370,842 227,973 
งานระหว่างท า 16,352 21,606 - - 16,352 21,606 
อะไหล่และวสัดุโรงงาน 59,985 58,044 - - 59,985 58,044 
รวม 701,877 521,253 (132) (116) 701,745 521,137 

 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  รายการปรับลดราคาทนุให ้  
 ราคาทุน เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 30 มิถุนายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

30 มิถุนายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

30 มิถุนายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

สินคา้ส าเร็จรูป 267,762 213,530 (132) (116) 267,630 213,414 
วตัถุดิบ 370,639 231,166 - - 370,639 231,166 
งานระหว่างท า 120 96 - - 120 96 
อะไหล่และวสัดุโรงงาน 31,018 29,991 - - 31,018 29,991 

รวม 669,539 474,783 (132) (116) 669,407 474,667 
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7. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

7.1 รายละเอยีดของเงินลงทุนในการร่วมค้า 

 เงินลงทุนในการร่วมคา้ซ่ึงเป็นเงินลงทุนในกิจการท่ีบริษทัฯและบริษทัอ่ืนควบคุมร่วมกนั ตามท่ีแสดงใน  
งบการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

       (หน่วย: พนับาท) 
     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งขึ้น 
ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีราคาทุน 

   30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
   2564 2563 2564 2563 2564 2563 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

ถือหุ้นโดยบริษทัฯ        
บริษทั ซี เค เทรดดิ้ง 

(1965) จ ากดั 
ด าเนินธุรกิจตวัแทน 
นายหนา้ในการขาย
สินคา้ประเภท
อุปโภค บริโภค     
ทุกประเภท 

ไทย 49 49 4,035 2,878 4,900 4,900 

รวม     4,035 2,878 4,900 4,900 

7.2 ส่วนแบ่งก าไรและรายได้เงินปันผล 

  (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ 
ส่วนแบ่งก าไรจาก                                         

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 
รายไดเ้งินปันผลท่ีบริษทัฯรับ                          

ในระหว่างงวด 

 2564 2563 2564 2563 

บริษทั ซี เค เทรดดิ้ง (1965) จ ากดั 651 1,369 - - 
 

  (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ 
ส่วนแบ่งก าไรจาก                                         

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 
รายไดเ้งินปันผลท่ีบริษทัฯรับ                          

ในระหว่างงวด 

 2564 2563 2564 2563 

บริษทั ซี เค เทรดดิ้ง (1965) จ ากดั 1,157 2,585 - - 
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8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
      (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
ค่าเผื่อการลดลง                 

ของมูลค่าเงินลงทุน 
มูลค่าตามบญัชี                  

ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 
รายไดเ้งินปันผลที่                         

บริษทัฯรับในระหว่างงวด 

 30 มิถุนายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

30 มิถุนายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

30 มิถุนายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

30 มิถุนายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

30 มิถุนายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

30 มิถุนายน 
2564 

30 มิถุนายน 
2563 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)         
บริษทั ซีพีไอ อะโกรเทค จ ากดั 15,000 15,000 100 100 15,000 15,000 (5,000) (5,000) 10,000 10,000 - - 
บริษทั ซีพีพ ีจ ากดั 191,000 191,000 100 100 191,000 191,000 - - 191,000 191,000 - - 
บริษทั ซีพีไอ เพาเวอร์ จ ากดั 5,000 5,000 100 100 5,000 5,000 - - 5,000 5,000 - - 
รวม     211,000 211,000 (5,000) (5,000) 206,000 206,000 - - 

9. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯแสดงมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์                      
เพื่อการลงทุน ซ่ึงเป็นท่ีดินรอการขาย จ านวน 128.4 ลา้นบาทดว้ยวิธีราคาทุน 

10. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 
สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม             งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 2,606,537 1,525,573 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 35,735 29,036 
จ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี                      
ณ วนัท่ีจ าหน่าย (1,273) (2,074) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (77,166) (52,099) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 2,563,833 1,500,436 

11. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564              
สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม             งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 6,854 2,840 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (686) (440) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 6,168 2,400 
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12. พืชเพ่ือการให้ผลติผล 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีพืชเพื่อการให้ผลิตผลส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564  
สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม             งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 373,937 371,609 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 1,249 1,355 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี                       
   ณ วนัท่ีตดัจ าหน่าย (1,424) (1,424) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (10,098) (9,928) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 363,664 361,612 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 ตน้ปาล์มซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวน 5 ลา้นบาท                  
อยูบ่นท่ีดินท่ีบริษทัฯมีเพียงสิทธิครอบครอง 

13. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคาร 

   (หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบ้ีย 

(ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

30 มิถุนายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

30 มิถุนายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

เงินกูยื้มระยะส้ันจากธนาคาร 2.11 - 2.47 2.08 - 2.57 1,309,000 1,159,000 1,170,000 1,050,000 

 เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากธนาคารดังกล่าวปลอดภาระค ้ าประกัน และครบก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม               
และภายใน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีออกตัว๋สัญญาใชเ้งิน 

14. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
30 มิถุนายน  

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 50,203 12,344 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  207,021 71,744 201,935 68,469 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 27,661 38,036 25,669 36,932 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 150 8,968 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 48,838 52,613 16,913 18,468 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 283,520 162,393 294,870 145,181 
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15. เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 

    (หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

วงเงิน 
 อตัราดอกเบ้ีย
(ร้อยละต่อปี) เง่ือนไขการช าระคืนเงินตน้ 

30 มิถุนายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

30 มิถุนายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

1) วงเงิน 204 ลา้นบาท 
          ของบริษทัฯ  
     

MLR - 3 ปลอดช าระเงินตน้ 18 เดือนโดยจะเร่ิม
ช าระตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2558 และ
ช าระคืนเงินตน้ทุก 3 เดือน งวดละไม่
นอ้ยกว่า 9.55 ลา้นบาท และตอ้งช าระ
ให้เสร็จส้ินภายในเดือนมีนาคม 2564 - 13,220 - 13,220 

2) วงเงิน 250 ล้านบาท      
    ของบริษทัฯ 

THBFIX + 2.2 ช าระคืนเงินตน้เป็นงวด 3 เดือน      
โดยก าหนดช าระ 20 งวด งวดละ   
12.5 ลา้นบาท งวดสุดทา้ยช าระเงินตน้
และดอกเบ้ียคงคา้งทั้งหมด เร่ิมตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกรกฎาคม 
2565 62,500 87,500 62,500 87,500 

3) วงเงิน 250 ล้านบาท
    ของบริษทัฯ 
 
  

MLR - 1.50 ปลอดช าระเงินตน้ 9 เดือน ช าระคืน 
เงินตน้ทุกงวดสามเดือนโดยก าหนด
ช าระ 20 งวด งวดละ 12.5 ลา้นบาท 
งวดสุดทา้ยช าระเงินตน้และดอกเบ้ียท่ี
ยงัคงคา้งทั้งหมดเร่ิมตั้งแต่เดือน
มีนาคม 2564 ถึงเดือนธนัวาคม 2568 225,000 250,000 225,000 250,000 

4) วงเงิน 800 ลา้นบาท 
          ของบริษทัยอ่ย 
 
  

AMLR - 2.90 ปลอดช าระเงินตน้ 18 เดือน ช าระคืน
เงินตน้ทุกหกเดือนโดยก าหนดช าระ 
11 งวดแรกงวดละ 67 ลา้นบาท              
งวดสุดทา้ย 63 ลา้นบาท ระยะเวลา
การช าระให้เสร็จส้ินภายในเดือน
สิงหาคม 2565 197,000 264,000 - - 

รวม   484,500 614,720 287,500 350,720 
หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย (489) (544) (489) (544) 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิ 484,011 614,176 287,011 350,176 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (233,891) (247,111) (99,891) (113,111) 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 250,120 367,065 187,120 237,065 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม             งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 614,176 350,176 
หกั: จ่ายช าระคืนเงินกู ้ (130,220) (63,220) 
ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 55 55 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 484,011 287,011 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

15 

 วงเงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัฯเป็นเงินกูย้ืมท่ีปลอดภาระค ้าประกนั เงินกูย้ืมของบริษทัย่อยค ้าประกนัโดย
บริษทัฯ  

 ภายใตส้ัญญาเงินกู้ กลุ่มบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น                 
การก่อภาระผกูพนัในทรัพยสิ์น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราส่วนความสามารถ
ในการช าระหน้ีใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญา เป็นตน้ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่มีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ท่ี             
ยงัไม่ไดเ้บิกใชค้งเหลือ 

 เพื่อบริหารความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียส าหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร กลุ่มบริษทัได้ท าสัญญา
แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียล่วงหน้ากับธนาคารสองแห่ง เพื่อแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียตามท่ีกล่าวไวใ้น              
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 22.1 

 16. รายได้จากสัญญาท่ีท ากบัลูกค้า  

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ประเภทของสินค้าหรือบริการ     
ขายน ้ามนัปาลม์ ตน้กลา้ และเมลด็พนัธ์ุปาลม์ 1,456,964 864,944 1,559,225 911,036 
ขายไฟฟ้า 47,719 47,974 9,991 10,780 
อื่น ๆ 1,400 620 - - 
รวมรายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 1,506,083 913,538 1,569,216 921,816 

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้     
รับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 1,458,364 865,564 1,559,225 911,036 
รับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหน่ึง 47,719 47,974 9,991 10,780 
รวมรายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 1,506,083 913,538 1,569,216 921,816 

 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ประเภทของสินค้าหรือบริการ     
ขายน ้ามนัปาลม์ ตน้กลา้ และเมลด็พนัธ์ุปาลม์ 2,661,686 1,666,382 2,826,581 1,721,422 
ขายไฟฟ้า 80,658 81,139 11,353 12,850 
อื่น ๆ 1,647 853 - - 
รวมรายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 2,743,991 1,748,374 2,837,934 1,734,272 
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(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้     
รับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 2,663,333 1,667,235 2,826,581 1,721,422 
รับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหน่ึง 80,658 81,139 11,353 12,850 
รวมรายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 2,743,991 1,748,374 2,837,934 1,734,272 

การกระทบยอดระหว่างรายได้จากสัญญาท่ีท ากับลูกค้ากับข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน                    
ท่ีเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 19 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,506,083 913,538 1,456,981 863,864 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 591,824 350,840 112,235 57,952 
รวม 2,097,907 1,264,378 1,569,216 921,816 
รายการปรับปรุงและตดัรายการระหว่างกนั (591,824) (350,840) - - 

รวมรายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 1,506,083 913,538 1,569,216 921,816 
 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 2,743,991 1,748,374 2,658,594 1,665,682 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 773,055 402,838 179,340 68,590 

รวม 3,517,046 2,151,212 2,837,934 1,734,272 
รายการปรับปรุงและตดัรายการระหว่างกนั (773,055) (402,838) - - 

รวมรายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 2,743,991 1,748,374 2,837,934 1,734,272 
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17. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลค านวณขึ้นจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียทั้งปี
ท่ีประมาณไว ้

 ค่าใช้จ่าย (รายได)้ ภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล - - - - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจาก                                     
การเกิดผลแตกต่างชัว่คราวและ                          
การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (4,463) 1,004 (5,797) 1,372 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน
ก าไรขาดทุน (4,463) 1,004 (5,797) 1,372 

 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล - - - - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจาก                                     
การเกิดผลแตกต่างชัว่คราวและ                          
การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 2,045 4,357 (6) 4,542 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน
ก าไรขาดทุน 2,045 4,357 (6) 4,542 
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 จ านวนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด               
สามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวกบั                     
ก าไรจากการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด (1,231) - (1,231) - 

 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวกบั                 
ก าไรจากการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด (330) - (330) - 

18.    ก าไรต่อหุ้น 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดท่ีเป็นของผู ้ถือหุ้นของบริษัทฯ                       
(ไม่รวมก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 แสดง
การค านวณไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 
ก าไรส าหรับงวด 

จ านวนหุ้นสามญั                
ถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุ้น 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน       
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ 118,809 29,934 632,753 632,753 0.188 0.047 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 
ก าไรส าหรับงวด 

จ านวนหุ้นสามญั                
ถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุ้น 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน       
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ 42,210 633 632,753 632,753 0.067 0.001 

 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 ก าไร (ขาดทุน)                       
ส าหรับงวด 

จ านวนหุ้นสามญั                
ถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกั ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน       
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ 179,916 (10,878) 632,753 632,753 0.284 (0.017) 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 ก าไร (ขาดทุน) 
ส าหรับงวด 

จ านวนหุ้นสามญั                
ถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกั ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน       
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ 99,005 (23,463) 632,753 632,753 0.156 (0.037) 

19. ส่วนงานด าเนินงาน 

 กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ  ในระหว่างงวด
ปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงาน 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงานของกลุ่มบริษทัส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 
ส่วนงาน               

น ้ามนัปาลม์ 

ส่วนงานเมลด็พนัธ์ุ
ปาลม์ ตน้กลา้ปาลม์ 

และอ่ืน ๆ 
ส่วนงานผลิต
กระแสไฟฟ้า 

รวมส่วนงาน              
ท่ีรายงาน 

รายการปรับปรุง
และตดัรายการ
ระหว่างกนั งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,448 10 48 1,506 - 1,506 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 592 - - 592 (592) - 
รายไดท้างการเงิน 3 - - 3 (3) - 
ตน้ทุนทางการเงิน 9 1 6 16 (4) 12 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 31 1 13 45 (1) 44 
รายไดภ้าษีเงินได ้ (6) - - (6) 1 (5) 
ก าไรของส่วนงาน 95 2 29 126 (7) 119 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

 
ส่วนงาน 

ส่วนงานเมลด็พนัธ์ุ
ปาลม์ ตน้กลา้ปาลม์ ส่วนงานผลิต รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุง          
และตดัรายการ 

 
 

 น ้ามนัปาลม์ และอ่ืน ๆ กระแสไฟฟ้า ท่ีรายงาน ระหว่างกนั งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 854 11 48 913 - 913 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 351 - - 351 (351) - 
รายไดท้างการเงิน 4 - - 4 (4) - 
ตน้ทุนทางการเงิน 12 - 8 20 (4) 16 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 30 (2) 21 49 (1) 48 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 2 - - 2 (1) 1 
ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน (13) (3) 55 39 (9) 30 
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 
ส่วนงาน                   

น ้ามนัปาลม์ 

ส่วนงานเมลด็พนัธ์ุ
ปาลม์ ตน้กลา้ปาลม์ 

และอ่ืน ๆ 
ส่วนงานผลิต
กระแสไฟฟ้า 

รวมส่วนงาน               
ท่ีรายงาน 

รายการปรับปรุง
และตดัรายการ
ระหว่างกนั งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 2,649 14 81 2,744 - 2,744 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 773 - - 773 (773) - 
รายไดท้างการเงิน 7 - - 7 (7) - 
ตน้ทุนทางการเงิน 18 1 12 31 (7) 24 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 63 1 26 90 (1) 89 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ - - - - 2 2 
ก าไรของส่วนงาน 138 1 41 180 - 180 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

 
ส่วนงาน 

ส่วนงานเมลด็พนัธ์ุ
ปาลม์ ตน้กลา้ปาลม์ ส่วนงานผลิต รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุง 
และตดัรายการ 

 
 

 น ้ามนัปาลม์ และอ่ืน ๆ กระแสไฟฟ้า ท่ีรายงาน ระหว่างกนั งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,654 13 81 1,748 - 1,748 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 403 - - 403 (403) - 
รายไดท้างการเงิน 8 - - 8 (8) - 
ตน้ทุนทางการเงิน 21 1 16 38 (8) 30 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 64 1 33 98 (1) 97 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 5 - - 5 (1) 4 
ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน (40) (5) 32 (13) 2 (11) 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯมีรายไดจ้ากการขายส่งออก
ต่างประเทศเป็นจ านวนเงิน 144 ลา้นบาท และ 184 ลา้นบาท (2563: 24 ลา้นบาท และ 33 ลา้นบาท)  

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จ านวน 2 ราย 
เป็นจ านวนเงิน 553 ลา้นบาท (2563: 1 ราย จ านวนเงิน 153 ลา้นบาท) ซ่ึงมาจากส่วนงานน ้ามนัปาลม์ 

 ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯมีรายได้จากลูกคา้รายใหญ่จ านวน  2 ราย    
เป็นจ านวนเงิน 1,024 ลา้นบาท (2563: 1 ราย จ านวนเงิน 298 ลา้นบาท) ซ่ึงมาจากส่วนงานน ้ามนัปาลม์ 

20. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย รวมเงินปันผล เงินปันผลต่อหุ้น 

  (ลา้นบาท) (บาทต่อหุ้น) 
เงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2563 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 

เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2564 69.6 0.110 

รวมเงินปันผลจ่ายส าหรับปี 2564 69.6 0.110 

เงินปันผลระหว่างกาลจากผลด าเนินงาน
ปี 2562 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ
คร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี 

  

  13 เมษายน 2563 44.9 0.071 

รวมเงินปันผลจ่ายส าหรับปี 2563 44.9 0.071 
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21. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

21.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัมีรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวน 8 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 2 ลา้นบาท) 
(เฉพาะบริษทัฯ: 8 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 1 ลา้นบาท)) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 

21.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ิน
ภายใตส้ัญญาบริการท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
30 มิถุนายน 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
จ่ายช าระ     
ภายใน 1 ปี 3 2 3 2 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1 1 - 1 

21.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาขายไฟฟ้า 

 กลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญาขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามจ านวนและราคาท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา               
ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
บริษัท วันที่ท าสัญญา อายุสัญญา  

วันเร่ิมด าเนินการ
เชิงพาณิชย์ 

ปริมาณพลังไฟฟ้า       
ตามสัญญา (เมกะวัตต์) 

บริษทั ชุมพรอุตสาหกรรม
น ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 

24 ธนัวาคม 2556 5 ปี และต่ออายคุร้ังละ  
5 ปีโดยอตัโนมติั 

29 กนัยายน 2557 3 

บริษทั ซีพีพี จ ากดั 10 ตุลาคม 2559 15 ปี 4 เดือน 27 เมษายน 2560 4 

21.4 การค า้ประกนั 

 ก) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯค ้าประกนัวงเงินกูแ้ละวงเงินสินเช่ือให้แก่
บริษทัยอ่ยเป็นจ านวนเงิน 1,026 ลา้นบาท และ 27 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา  

 ข) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคาร
ในนามกลุ่มบริษทั ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษทั 
ประกอบดว้ยหนงัสือค ้าประกนัดงัต่อไปน้ี 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม  
 2564 2563 2564 2563 
หนงัสือค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 7 7 3 3 
หนงัสือค ้าประกนัการซ้ือขายไฟฟ้า 1 1 1 1 
หนงัสือค ้าประกนัการบริหารพื้นท่ี 1 1 - - 
รวม 9 9 4 4 

21.5 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาขายสินค้า 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯมีภาระผกูพนัในสัญญาขายสินคา้ท่ีตกลงปริมาณและราคาไวล้่วงหนา้กบั
ลูกคา้ในประเทศ ซ่ึงมีมูลค่าการขายตามสัญญาจ านวนเงิน 211 ลา้นบาท ท่ีตอ้งน าส่งสินคา้ในระหว่างเดือน
กรกฎาคมถึงธันวาคม 2564 (31 ธันวาคม 2563: จ านวน 188 ลา้นบาท ท่ีตอ้งน าส่งสินคา้ในระหว่างเดือน
มกราคมถึงมีนาคม 2564) 

21.6 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัเงินลงทุนท่ียังไม่เรียกช าระ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯมีส่วนของเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียกช าระจาก                
บริษทั ซีพีไอ เพาเวอร์ จ ากดั เป็นจ านวน 15 ลา้นบาท 

22. เคร่ืองมือทางการเงิน 

22.1 ตราสารอนุพนัธ์และการบัญชีป้องกนัความเส่ียง 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

30 มิถุนายน  
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

สินทรัพย์ตราสารอนุพนัธ์     
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ท่ีไม่ไดก้ าหนดให้
เป็นเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียง 

    

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ท่ีก าหนดให้                       
เป็นเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียง 
สัญญาซ้ือขายน ้ามนัปาลม์ล่วงหนา้ 

- 
 
 

1,652 

48 
 
 

- 

- 
 
 

1,652 

48 
 
 

- 

รวมสินทรัพย์ตราสารอนุพนัธ์ 1,652 48 1,652 48 
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     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

30 มิถุนายน  
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

หนีสิ้นตราสารอนุพนัธ์     
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ท่ีไม่ไดก้ าหนดให้                
เป็นเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียง 

    

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 

2,807 
2,857 

- 
5,296 

2,807 
613 

- 
1,226 

รวมหนีสิ้นตราสารอนุพนัธ์ 5,664 5,296 3,420 1,226 

ตราสารอนุพนัธ์ท่ีไม่ได้ก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกนัความเส่ียง 

 กลุ่มบริษทัใชส้ัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย เพื่อบริหาร
ความเส่ียงในการท าธุรกรรมบางส่วน โดยเขา้ท าสัญญาดงักล่าวในช่วงเวลาท่ีสอดคลอ้งกบัความเส่ียงจาก
อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และอตัราดอกเบ้ียของรายการอา้งอิง ซ่ึงมีอายุสัญญาโดยทัว่ไปตั้งแต่          
2 เดือนถึง 5 ปี 

 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้
คงเหลือ ดงัน้ี 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

  อตัราแลกเปล่ียนตาม  
สกุลเงิน จ านวนท่ีขาย สัญญาของจ านวนท่ีขาย วนัครบก าหนดตามสัญญา 

 (พนั) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 3,335 30.94 - 31.41 

 
21 กรกฎาคม - 15 กนัยายน 2564 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

  อตัราแลกเปล่ียนตาม  
สกุลเงิน จ านวนท่ีขาย สัญญาของจ านวนท่ีขาย วนัครบก าหนดตามสัญญา 

 (พนั) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 723 30.10 19 เมษายน 2564 
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 สัญญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Swap agreements)  

 กลุ่มบริษทัท าสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียล่วงหนา้ เพื่อลดความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัอตัราดอกเบ้ียของ
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร โดยรายละเอียดของสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียท่ียงัคงมีผลบังคับ                      
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 
 จ านวนเงินตน้ อตัราดอกเบ้ียรับ                          

ตามสัญญาแลกเปล่ียน 
อตัราดอกเบ้ียจ่าย                                         

ตามสัญญาแลกเปล่ียน 
วนัส้ินสุด
สัญญา 

1 250 ลา้นบาท 
 

อตัราดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX 
6 เดือนบวกร้อยละ 2.2 ต่อปี 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ีตามท่ีระบุไวใ้น
สัญญาแลกเปล่ียน 

กรกฎาคม 2565 

2 800 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียลอยตวั AMLR 
ลบร้อยละ 2.9 ต่อปี 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ีตามท่ีระบุไวใ้น
สัญญาแลกเปล่ียน 

สิงหาคม 2565 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 
 จ านวนเงินตน้ อตัราดอกเบ้ียรับ                          

ตามสัญญาแลกเปล่ียน 
อตัราดอกเบ้ียจ่าย                                         

ตามสัญญาแลกเปล่ียน 
วนัส้ินสุด
สัญญา 

1 250 ลา้นบาท 
 

อตัราดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX 
6 เดือนบวกร้อยละ 2.2 ต่อปี 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ีตามท่ีระบุไวใ้น
สัญญาแลกเปล่ียน 

กรกฎาคม 2565 

ตราสารอนุพนัธ์ท่ีก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกนัความเส่ียง  

การป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 

ความเส่ียงจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ 

กลุ่มบริษทัมีการขายน ้ ามนัปาลม์ดิบอย่างต่อเน่ืองส าหรับส่วนงานน ้ ามนัปาลม์ ทั้งน้ี ความผนัผวนของราคา
น ้ ามันปาล์มในช่วงท่ีผ่านมา ส่งผลให้กลุ่มบริษัทตัดสินใจเข้าท าสัญญาซ้ือขายน ้ ามันปาล์มล่วงหน้า                  
โดยกลุ่มบริษทัคาดว่าจะช่วยลดผลกระทบอนัเน่ืองมาจากความผนัผวนของราคาน ้ ามนัปาลม์ดงักล่าว ทั้งน้ี 
การป้องกนัความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาน ้ ามนัปาลม์ท่ีคาดว่าจะขายในอนาคตเป็นไปตามกลยุทธ์
การบริหารความเส่ียงท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการบริษทัฯ     

รายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงน้ีถือว่ามีความสัมพนัธ์เชิงเศรษฐกิจกบัเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกนัความเส่ียง 
เน่ืองจากสัญญาซ้ือขายน ้ ามันปาล์มล่วงหน้ามีเง่ือนไขท่ีตรงกันกับเง่ือนไขของรายการท่ีคาดการณ์ท่ีมี                 
ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมากท่ีจะเกิดขึ้น นอกจากน้ีในการทดสอบความมีประสิทธิผล                     
ในการป้องกันความเส่ียง กลุ่มบริษทัได้ใช้อนุพนัธ์เสมือน พร้อมกับเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงใน                     
มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกนัความเส่ียงกับการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการท่ีมี               
การป้องกนัความเส่ียงส าหรับความเส่ียงท่ีมีการป้องกนั 

ความไม่มีประสิทธิผลในการป้องกนัความเส่ียง สามารถเกิดไดจ้ากสาเหตุดงัต่อไปน้ี 

- ช่วงเวลาในการเกิดกระแสเงินสดของรายการท่ีมีการป้องกันความเส่ียงและเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกัน                  
ความเส่ียงมีความแตกต่างกนั 
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- ดชันีอตัรา (และเส้นผลตอบแทน) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเส่ียงท่ีมีการป้องกนัของรายการท่ีมีการป้องกนั
ความเส่ียงและเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียงมีความแตกต่างกนั 

- ความเส่ียงดา้นเครดิตของคู่สัญญาส่งผลให้การเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกนั
ความเส่ียงและรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงมีความแตกต่างกนั 

- การเปล่ียนแปลงกระแสเงินสดท่ีคาดการณ์ไวใ้นอนาคตของรายการท่ีมีการป้องกันความเส่ี ยงและ
เคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียง 

22.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียง
กบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

22.3 ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม               
โดยแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมลูค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
   ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
   ตราสารอนุพนัธ์     
      สัญญาซ้ือขายน ้ามนัปาลม์ล่วงหนา้ - 1,652 - 1,652 
หนีสิ้นท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
หนีสิ้นทางการเงินท่ีวัดมลูค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
   ผ่านก าไรหรือขาดทุน 
   ตราสารอนุพนัธ์     
      สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 2,807 - 2,807 
      สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย - 2,857 - 2,857 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมลูค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
   ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
   ตราสารอนุพนัธ์     
      สัญญาซ้ือขายน ้ามนัปาลม์ล่วงหนา้ - 1,652 - 1,652 
หนีสิ้นท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
หนีสิ้นทางการเงินท่ีวัดมลูค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
   ผ่านก าไรหรือขาดทุน 
   ตราสารอนุพนัธ์     
      สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 2,807 - 2,807 
      สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย - 613 - 613 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการเปลี่ยนวิธีการและสมมติฐานท่ีใชใ้นการประมาณมูลค่ายุติธรรม
ของเคร่ืองมือทางการเงิน และไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

22.4 สินทรัพย์และหนีสิ้นท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหน้ีสิน
ทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกุลเงิน สินทรัพยท์างการเงิน  หน้ีสินทางการเงิน         อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                             

 

30 มิถุนายน  
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

30 มิถุนายน  
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

30 มิถุนายน  
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

 (พนั) (พนั) (พนั) (พนั) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 8 530 14 - 32.0533 30.0371 
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23. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั ซีพีพี จ ากัด (บริษทัย่อย) คร้ังท่ี 3/2564                 
ได้มีมติอนุมัติการใช้วงเงินสินเช่ือจ านวน 100 ล้านบาท กับธนาคารพาณิชย์แห่งหน่ึง เพื่อใช้เป็น                    
เงินทุนหมุนเวียนของบริษทัยอ่ย 

24. การอนุมัตข้ิอมูลทางการเงนิระหว่างกาล 

  ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 2564 


