
 

 

 

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
รายงานการสอบทาน และ ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 
ส้าหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)  

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 งบก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม                      
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวมส้าหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวันเดียวกัน 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลแบบย่อของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) 
และบริษัทย่อย และได้สอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามัน
ปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน (รวมเรียกว่า “ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล”) ซึ่งผู้บริหารของกิจการเปน็
ผู้รับผิดชอบในการจัดท้าและน้าเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี ตามมาตรฐานการบัญช ีฉบับที่ 34               
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า 

ขอบเขตการสอบทาน  

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

ข้อสรุป  

ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดท้าขึ นตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระส้าคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า 

อรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4807 

บริษัท ส้านักงาน อีวาย จ้ากัด 
กรุงเทพฯ: 13 พฤษภาคม 2564 



บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามนัปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที ่31 มนีาคม 2564

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 81,972                  93,776 60,493 63,661                  

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อ่ืน 3, 5 356,302                326,272 485,984 420,124                

เงินใหกู้ยื้มระยะสั้นแกก่จิการที่เกีย่วขอ้งกนั 3 -                            -                            389,000                403,900                

สินคา้คงเหลอื 6 386,459                521,137                343,337                474,667                

สินทรัพย์ชวีภาพ 77,889                  44,240                  57,656                  26,922                  

คา่ใชจ่้ายจ่ายลว่งหน้า 15,219                  135                        12,769                  135                        

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์หมุนเวียน 21.1 -                            48                          -                            48                          

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 64,817                  25,594                  56,207                  21,169                  

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 982,658                1,011,202             1,405,446             1,410,626             

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 7 3,384                    2,878                    4,900                    4,900                    

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 8 -                            -                            206,000                206,000                

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 9 128,431                128,431                128,431                128,431                

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 2,579,264             2,606,537             1,505,282             1,525,573             

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 11 6,511                    6,854                    2,620                    2,840                    

พืชเพ่ือการใหผ้ลติผล 12 369,335                373,937                367,092                371,609                

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2,621                    2,823                    2,385                    2,572                    

เงินมัดจ า 775                        685                        207                        207

รวมสินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 3,090,321             3,122,145             2,216,917             2,242,132             

รวมสินทรัพย์ 4,072,979             4,133,347             3,622,363             3,652,758             

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามนัปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ่)

ณ วันที ่31 มนีาคม 2564

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนี สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หนี สินหมนุเวียน

เงินกูยื้มระยะสั้นจากธนาคาร 13 1,009,000             1,159,000             870,000                1,050,000             

เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนี้อ่ืน 3, 14 279,844                162,393                263,751                145,181                

ส่วนของเงินกูยื้มระยะยาวจากธนาคาร

   ที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 15 233,891                247,111 99,891 113,111                

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเชา่

   ที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 1,306                    1,291                    867                        857                        

ภาษีมูลคา่เพ่ิมคา้งจ่าย 30,699                  28,103                  27,989 26,631

หนี้สินตราสารอนุพันธ์หมุนเวียน 21.1 5,377                    -                            5,377 -                            

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 8,762                    1,991                    5,509                    1,679

รวมหนี สินหมนุเวียน 1,568,879             1,599,889             1,273,384             1,337,459             

หนี สินไมห่มนุเวียน

เงินกูยื้มระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถงึก าหนด

   ช าระภายในหนึ่งปี 15 275,092                367,065                212,092                237,065                

หนี้สินตามสัญญาเชา่ - สุทธิจากส่วนที่ถงึก าหนด

   ช าระภายในหนึ่งปี 5,366                    5,698                    1,824                    2,044                    

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 59,971                  58,672                  56,130                  54,965                  

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 138,513                132,906                135,874                130,984                

หนี้สินตราสารอนุพันธ์ไม่หมุนเวียน 21.1 3,832                    5,296                    851                        1,226                    

รวมหนี สินไมห่มนุเวียน 482,774                569,637                406,771                426,284                

รวมหนี สิน 2,051,653             2,169,526             1,680,155             1,763,743             

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามนัปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ่)

ณ วันที ่31 มนีาคม 2564

(หน่วย: พันบาท)

31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

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

   ทุนที่ออกและช าระแลว้

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

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

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

ก าไรสะสม

   จัดสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 40,530                  40,530                  40,530                  40,530                  

   ยังไม่ได้จัดสรร 281,306                220,199                203,502                146,707                

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถอืหุน้ 641,770                645,372                640,456                644,058                

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,021,326             1,963,821             1,942,208             1,889,015             

รวมหนี สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 4,072,979             4,133,347             3,622,363             3,652,758             

-                            -                            -                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

   กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแลว้ )

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามนัปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก้าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ

ส้าหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวันที ่31 มนีาคม 2564

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

ก้าไรขาดทนุ:

รายได้

รายได้จากการขาย 16, 19 1,237,908         834,836            1,268,718         812,456            

รายได้อ่ืน 3,814                1,856                3,351                1,573                

ก าไรจากอัตราแลกเปลีย่น 333                   2,158                333                   2,158                

รวมรายได้ 1,242,055         838,850            1,272,402         816,187            

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย 1,126,646         813,585            1,170,429         787,623            

คา่ใชจ่้ายในการขายและจัดจ าหน่าย 22,845              22,147              22,495              21,852              

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 47,365              53,480              41,930              46,678              

รวมค่าใช้จ่าย 1,196,856         889,212            1,234,854         856,153            

ก้าไร (ขาดทนุ) จากการด้าเนินงาน 45,199              (50,362)             37,548              (39,966)             

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 7.2 506 1,216 -                        -                        

รายได้ทางการเงิน 6 9 3,544                3,807

ต้นทุนทางการเงิน (11,871)             (13,891)             (8,693)               (9,419)               

ก าไรจากการเปลีย่นแปลงมูลคา่ยุติธรรมของสินทรัพย์ชวีภาพ 33,233              24,786              30,734              24,814              

ก าไร (ขาดทุน) จากการเปลีย่นแปลงมูลคา่ยุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ 542                   783                   (547)                  (162)                  

ก้าไร (ขาดทนุ) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 67,615              (37,459)             62,586              (20,926)             

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 17 (6,508)               (3,353)               (5,791)               (3,170)               
ก้าไร (ขาดทนุ) ส้าหรับงวด 61,107              (40,812)             56,795              (24,096)             

ก้าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน :
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ขาดทุนจากการป้องกนัความเสี่ยงในกระแสเงินสด (4,503)               -                        (4,503)               -                        
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 17 901                   -                        901                   -                        
รายการที่จะถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (3,602)               -                        (3,602)               -                        
ก้าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนส้าหรับงวด (3,602)               -                        (3,602)               -                        

ก้าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมส้าหรับงวด 57,505              (40,812)             53,193              (24,096)             

(หน่วย: บาท)
ก้าไรตอ่หุ้น 18

ก าไรต่อหุน้ขัน้พ้ืนฐาน

   ก าไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถอืหุน้ของบริษัทฯ 0.097 (0.064) 0.090 (0.038)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
ส้าหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

ทุนเรือนหุ้น ส่วนทุนจาก จัดสรรแล้ว - ส ารองส าหรับ รวมองค์ประกอบ
ที่ออก ส่วนเกินมูลค่า การจ่ายโดยใช้ ส ารอง ส่วนเกินทุนจาก การป้องกันความเสี่ยง อ่ืนของ

และช าระแล้ว หุ้นสามัญ หุ้นเป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร การตีราคาสินทรัพย์ ในกระแสเงินสด ส่วนของผู้ถือหุ้น รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 632,753 412,310 12,657                 32,346 112,474 645,372 -                             645,372               1,847,912
ขาดทุนส าหรับงวด -                           -                           -                           -                           (40,812)                -                             -                             -                           (40,812)                
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                           -                             -                             -                           -                           
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                           -                           -                           -                           (40,812)                -                             -                             -                           (40,812)                
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 632,753 412,310 12,657 32,346 71,662 645,372 -                             645,372 1,807,100

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 632,753 412,310 12,657 40,530 220,199 645,372 -                             645,372 1,963,821
ก าไรส าหรับงวด -                           -                           -                           -                           61,107                 -                             -                             -                           61,107                 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                           -                             (3,602)                    (3,602)                  (3,602)                  
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                           -                           -                           -                           61,107                 -                             (3,602)                    (3,602)                  57,505                 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 632,753 412,310 12,657 40,530 281,306 645,372 (3,602) 641,770 2,021,326

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น
ก าไรสะสม ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 
ส้าหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนเรือนหุ้น ส่วนทุนจาก จัดสรรแล้ว - ส ารองส าหรับ รวมองค์ประกอบ
ที่ออก ส่วนเกินมูลค่า การจ่ายโดยใช้ ส ารอง ส่วนเกินทุนจาก การป้องกันความเสี่ยง อ่ืนของ

และช าระแล้ว หุ้นสามัญ หุ้นเป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร การตีราคาสินทรัพย์ ในกระแสเงินสด ส่วนของผู้ถือหุ้น รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 632,753 412,310 12,657                32,346 87,472 644,058 -                            644,058 1,821,596
ขาดทุนส าหรับงวด -                          -                          -                          -                          (24,096)               -                            -                            -                          (24,096)               
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                            -                          -                          
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                          -                          -                          -                          (24,096)               -                            -                            -                          (24,096)               
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 632,753 412,310 12,657 32,346 63,376 644,058 -                            644,058 1,797,500

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 632,753 412,310 12,657 40,530 146,707 644,058 -                            644,058 1,889,015
ก าไรส าหรับงวด -                          -                          -                          -                          56,795                -                            -                            -                          56,795                
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                          -                          -                          -                          -                          -                            (3,602)                   (3,602)                 (3,602)                 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                          -                          -                          -                          56,795                -                            (3,602)                   (3,602)                 53,193                

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 632,753 412,310 12,657 40,530 203,502 644,058 (3,602) 640,456 1,942,208

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น
ก าไรสะสม ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแลว้ )

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามนัปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ส้าหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวันที ่31 มนีาคม 2564

(หน่วย: พันบาท)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด้าเนินงาน

ก าไร (ขาดทุน) กอ่นภาษีเงินได้ 67,615              (37,459)             62,586              (20,926)             

รายการปรับกระทบยอดก าไร (ขาดทุน) กอ่นภาษีเงินได้

   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกจิกรรมด าเนินงาน

   คา่เสื่อมราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 44,841              48,714              32,123              35,992              

   การปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลอืเป็นมูลคา่สุทธิที่จะได้รับ 69                     7,985                69                     7,985                

   ตัดจ าหน่ายพืชเพ่ือการใหผ้ลติผล -                        284                   -                        284                   

   ตัดจ าหน่ายคา่ธรรมเนียมทางการเงิน 27                     -                        27                     -                        

   ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (554)                  521                   (682)                  520                   

   โอนกลบัคา่เผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิขึน้ -                        (8)                      -                        (8)                      

   ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (506)                  (1,216)               -                        -                        

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 1,299                1,462                1,165                1,180                

   ก าไรจากการเปลีย่นแปลงมูลคา่ยุติธรรมของสินทรัพย์ชวีภาพ (33,233)             (24,786)             (30,734)             (24,814)

   ขาดทุน (ก าไร) จากการเปลีย่นแปลงมูลคา่ยุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ (542)                  (839)                  547                   107

   ก าไรจากอัตราแลกเปลีย่นที่ยังไม่เกดิขึน้จริง (304)                  (2,175)               (304)                  (2,175)               

   รายได้ทางการเงิน (6)                      (9)                      (3,544)               (3,807)               

   ต้นทุนทางการเงิน 11,871              13,891              8,693                9,419                

ก าไรจากการด าเนินงานกอ่นการเปลีย่นแปลง

   ในสินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงาน 90,577              6,365                69,946              3,757                

สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง

   ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อ่ืน (30,030)             (41,713)             (68,088)             (51,192)             

   สินคา้คงเหลอื 134,609            (80,086)             131,261            (64,611)             

   สินทรัพย์ชวีภาพ (416)                  (1,182)               -                        -                        

   คา่ใชจ่้ายจ่ายลว่งหน้า (15,084)             (13,649)             (12,634)             (10,137)             

   เงินมัดจ า (90)                    -                        -                        -                        

   สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน (38,530)             (335)                  (34,448)             35                     

หนี้สินด าเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)

   เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนี้อ่ืน 119,382            103,849            119,213            94,988              

   ภาษีมูลคา่เพ่ิมคา้งจ่าย 2,596                8,517                1,358                8,095                

   หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 6,721                6,568                3,781                3,603                

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน -                        (308)                  -                        (308)                  

เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 269,735            (11,974)             210,389            (15,770)             

   จ่ายภาษีเงินได้ (331)                  -                        (229)                  -                        

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด้าเนินงาน 269,404            (11,974)             210,160            (15,770)             

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแลว้ )

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามนัปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ตอ่)

ส้าหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวันที ่31 มนีาคม 2564

(หน่วย: พันบาท)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน 6                       213                   5,771                155                   

เงินใหกู้ยื้มระยะสั้นแกก่จิการที่เกีย่วขอ้งกนัลดลง (เพ่ิมขึน้) -                        -                        14,900              (60,500)             

เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในการร่วมคา้ -                        (4,410)               -                        (4,410)               

เงินสดจ่ายซื้อเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (13,910)             (15,711)             (8,048)               (10,963)             

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 1,128                373                   2,057                373

พืชเพ่ือการใหผ้ลติผลเพ่ิมขึน้ (422)                  (256)                  (422)                  (256)                  

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (147)                  -                        (147)                  -                        

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ (13,345)             (19,791)             14,111              (75,601)             

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูยื้มระยะสั้นจากธนาคารเพ่ิมขึน้ (ลดลง) (150,000)           344,682            (180,000)           314,682            

เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเชา่ (390)                  (366)                  (243)                  (273)                  

เงินสดจ่ายช าระคนืเงินกูยื้มระยะยาวจากธนาคาร (105,220)           (111,200)           (38,220)             (44,200)             

เงินสดจ่ายดอกเบี้ย (12,253) (14,345) (8,976) (9,609)               

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (267,863)           218,771            (227,439)           260,600            

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดเพ่ิมขึ น (ลดลง) สุทธิ (11,804)             187,006            (3,168)               169,229            

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

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดปลายงวด (หมายเหต ุ4) 81,972              258,169            60,493              222,274            

-                        -                        

ขอ้มลูกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเตมิ

รายการที่ไม่ใชเ่งินสด

   รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายช าระลดลง (1,484)               (4,163)               (334)                  (2,611)               

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 

1 

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
ส้าหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 

1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

 บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)  (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั ง        
และมีภูมิล้าเนาในประเทศไทย โดยมีบริษัท ชุมพรโฮลดิ ง จ้ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั ง        
ในประเทศไทยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการผลิตและจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์น ้ามันปาล์ม  
ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯซึ่งเป็นส้านักงานใหญ่อยู่ที่ 296 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ต้าบลสลุย 
อ้าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร สาขาตั งอยู่ที่ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั น 30 ถนนพระราม 4    
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ปัจจุบันยังมีผลกระทบต่อธุรกิจและ
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าวอาจน้ามาซึ่งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมของการด้าเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์
ดังกล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนี สินและหนี สิน
ที่อาจเกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง ทั งนี ฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ               
เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง 

1.3 เกณฑ์ในการจัดท้าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

 ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี จัดท้าขึ นตามมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 34 เร่ือง การรายงานทาง
การเงินระหว่างกาล โดยบริษัทฯเลือกน้าเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม 
บริษัทฯ  ได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจ้าปี  

 ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี จัดท้าขึ นเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ้าปีที่น้าเสนอ         
ครั งล่าสุด ดังนั นข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์และ
สถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้ข้อมูลที่น้าเสนอซ ้าซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว ผู้ใช้งบการเงิน   
ควรใช้ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี ควบคู่ไปกับงบการเงินประจ้าปีล่าสุด 

  ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นข้อมูลทางการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตาม
กฎหมาย ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
ฉบับภาษาไทยนี  
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1.4 เกณฑ์ในการจัดท้างบการเงินรวม 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี จัดท้าขึ นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม 
จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และได้จัดท้าขึ นโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงิน
รวมส้าหรับปีสิ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษัทใน
ระหว่างงวดปัจจุบัน 

1.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน  

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษัทได้น้ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน         
การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจ้านวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส้าหรับงบการเงินที่มี  
รอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่  1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงาน   
ทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ นเพื่อให้มีเนื อหาเท่าเทียมกับมาตรฐาน         
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ
ทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน  

การน้ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส้าคัญ
ต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส้าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชี          
ท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2565  

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  16 เร่ือง สัญญาเช่า       
ฉบับปรับปรุง ซึ่งได้ให้ข้อยกเว้นชั่วคราวที่เกิดในทางปฏิบัติส้าหรับผู้เช่าที่ได้รับผลกระทบ        
จากการปฏิรูปอัตราดอกเบี ยอ้างอิง ทั งนี  ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก้าหนดไว้ตามมาตรฐาน 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส้าคัญ
ต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท 

2. นโยบายการบัญชีท่ีส้าคัญ  

 ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี จัดท้าขึ นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการค้านวณเช่นเดียวกับที่ใช้
ในงบการเงินส้าหรับปีสิ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี                     
เร่ืองการบัญชีป้องกันความเสี่ยง 
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 การบัญชีป้องกันความเสี่ยง 

 เพื่อวัตถุประสงค์ของการบัญชีป้องกันความเสี่ยง กลุ่มบริษัทจัดประเภทของการป้องกันความเสี่ยง ดังนี  

- การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด ในกรณีที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของ
กระแสเงินสด ซึ่งเกิดจากความเสี่ยงเฉพาะของสินทรัพย์หรือหนี สินที่รับรู้ในบัญชีหรือรายการที่
คาดการณ์ไว้ที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมากที่จะเกิดขึ น  

ณ วันที่เร่ิมก้าหนดความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง กลุ่มบริษัทต้องมีการก้าหนดและจัดท้า
เอกสารอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงซึ่งจะใช้การบัญชีป้องกัน
ความเสี่ยง และวัตถุประสงค์และกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงในการด้าเนินการป้องกันความเสี่ยง 

รายละเอียดของเอกสารดังกล่าวซึ่งได้จัดท้าตั งแต่วันเร่ิมต้นการป้องกันความเสี่ยงและได้ปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง กล่าวถึง เคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง ลักษณะของ                  
ความเสี่ยงที่จะป้องกัน และวิธีที่กลุ่มบริษัทใช้ในการประเมินประสิทธิผลของความสัมพันธ์ของ                  
การป้องกันความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของความไม่มีประสิทธิผล  และวิธีก้าหนด
อัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยง  

ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงจะเข้าเงื่อนการไขของการบัญชีป้องกันความเสี่ ยง เมื่อเป็นไป
ตามข้อก้าหนดของการประเมินประสิทธิผลในการป้องกันความเสี่ยงทุกข้อต่อไปนี  

- มีความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจระหว่างรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง และเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกัน
ความเสี่ยง  

- ผลกระทบของความเสี่ยงด้านเครดิตไม่ได้เป็นปัจจัยส้าคัญในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่เป็นผลมาจาก
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจนั น 

- อัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงของความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวค้านวณจาก
ปริมาณของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงซึ่งกิจการท้าการป้องกันความเสี่ยงจริง และปริมาณ
ของเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงซึ่งกิจการได้ใช้ป้องกันความเสี่ยงจริง 

กลุ่มบริษัทบันทึกรายการป้องกันความเสี่ยงที่เข้าเงื่อนไขทุกข้อส้าหรับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง ดังนี   

การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด 

กลุ่มบริษัทรับรู้ผลก้าไรหรือขาดทุนของเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงส่วนที่มีประสิทธิ ผล                        
เป็นส้ารองส้าหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดผ่านก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และรับรู้ส่วนที่
ไม่มีประสิทธิผลเข้าส่วนของก้าไรหรือขาดทุนทันที ทั งนี  ส้ารองส้าหรับการป้องกันความเสี่ยงใน
กระแสเงินสดจะมีการปรับปรุงให้เท่ากับค่าสัมบูรณ์ของผลก้าไรหรือขาดทุนสะสมของเคร่ืองมือที่ใช้
ป้องกันความเสี่ยง หรือค่าสัมบูรณ์ของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสะสมของรายการที่มี                       
การป้องกันความเสี่ยง แล้วแต่มูลค่าใดจะต่้ากว่า 
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การรับรู้รายการในภายหลังของส้ารองส้าหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดที่สะสมอยู่ใน
ก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนขึ นอยู่กับลักษณะของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงอ้างอิง กล่าวคือ                   
ในกรณีที่รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงได้รับรู้เป็นรายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงินในเวลาต่อมา 
กิจการจะโอนส้ารองที่สะสมอยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้นไปเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนเร่ิมแรกหรือ               
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหนี สินที่มีการป้องกันความเสี่ยงนั น  โดยไม่ถือว่าเป็นการปรับปรุง
การจัดประเภทรายการใหม่และไม่ต้องรับรู้ในก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส้าหรับงวด ส้าหรับการป้องกัน
ความเสี่ยงในกระแสเงินสดในกรณีอ่ืน ๆ กิจการจะโอนส้ารองที่สะสมอยู่ในก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ไปยังส่วนของก้าไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาเดียวกันกับที่กระแสเงินสดที่มีการป้องกันความเสี่ยง
ส่งผลกระทบต่อส่วนของก้าไรหรือขาดทุน โดยถือว่าเป็นการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่ 

เมื่อการบัญชีป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดได้ยุติลง ส้ารองส้าหรับการป้องกันความเสี่ยงใน
กระแสเงินสดที่สะสมไว้ในก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนยังคงต้องอยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้นต่อไป หากกิจการ
คาดว่ากระแสเงินสดในอนาคตที่มีการป้องกันความเสี่ยงนั นจะยังคงเกิดขึ นอยู่ มิฉะนั น ส้ารองดังกล่าว
จะต้องถูกโอนไปยังส่วนของก้าไรหรือขาดทุนทันที โดยถือว่าเป็นการปรับปรุงการจัดประเภทรายการ
ใหม่ ทั งนี  หลังจากการยุติการบัญชีป้องกันความเสี่ยง กลุ่มบริษัทจะรับรู้ส้ารองที่ยังคงเหลืออยู่ใน                 
ส่วนของผู้ถือหุ้นโดยขึ นอยู่กับลักษณะของรายการอ้างอิงที่กล่าวไปแล้วข้างต้น เมื่อกระแสเงินสดที่มี
การป้องกันความเสี่ยงได้เกิดขึ นจริง 

3. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

 ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สรุปได้ดังนี  

ชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ความสัมพันธ์ 

บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ้ากัด บริษัทย่อย 
บริษัท ซีพีพี จ้ากัด บริษัทย่อย 
บริษัท ซีพีไอ เพาเวอร์ จ้ากัด บริษัทย่อย 
บริษัท ซี เค เทรดดิ ง (1965) จ้ากัด การร่วมค้า 
บริษัท น ้าตาลครบุรี จ้ากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่ส้าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจ
ดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทและบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี   

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 ส้าหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวันที ่31 มีนาคม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2564 2563 2564 2563 นโยบายการก้าหนดราคา 
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   (หน่วย: ล้านบาท) 
 ส้าหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวันที ่31 มีนาคม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2564 2563 2564 2563 นโยบายการก้าหนดราคา 
รายการธุรกิจกับบริษทัย่อย     
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)     
รายได้จากการขาย - - 67.1 10.6 ราคาตลาด 
รายได้ค่าเช่า - - 0.2 0.2 รายเดือนในอัตราเดือนละ 

0.03 - 0.04 ล้านบาท 
รายได้ทางการเงิน - - 3.5 3.8 ร้อยละ 4.75 ต่อปี และ

อัตราดอกเบี ยเงินกู้เมื่อ
ทวงถามจากธนาคารบวก
ร้อยละ 0.50 ต่อป ี

ซื อวัตถุดิบ - - 114.1 41.4 ราคาตลาด 
รายการธุรกิจกับการร่วมค้า     
รายได้อื่น 0.9 0.9 0.9 0.9 ราคาตามสัญญา 
ค่าบริการจ่าย 4.4 5.3 4.4 5.3 ราคาตามสัญญา 

 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563  
มีรายละเอียดดังนี  

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 
ลูกหนี อื่น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 5)   
การร่วมค้า 314 316 

 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 
ลูกหนี การค้า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 5)   
บริษัทย่อย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว) 136,346 90,510 
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 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 
ลูกหนี อื่น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 5)   
บริษัทย่อย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว) 2,619 10,543 
การร่วมค้า 314 316 
รวมลูกหนี อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2,933 10,859 

ดอกเบี ยค้างรับ - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 5)   
บริษัทย่อย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว) 17,727 19,954 

เงินให้กู้ยืมระยะสั นแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน   
บริษัทย่อย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว) 389,000 403,900 

เจ้าหนี การค้า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 14)   
บริษัทย่อย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว) 20,586 12,344 

เจ้าหนี อื่น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 14)   
บริษัทย่อย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว) 1,019 8,968 

 เงินใหกู้้ยืมระยะสั นแกก่ิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

 ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และ                
31 ธันวาคม 2563 และการเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี  

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

เงินให้กู้ยืม ความสัมพันธ์ 1 มกราคม 2564 เพิ่มขึ น ลดลง 31 มีนาคม 2564 
บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ้ากัด บริษัทย่อย 37,000 - (30,000) 7,000 
บริษัท ซีพีพี จ้ากัด บริษัทย่อย 366,900 59,000 (43,900) 382,000 
รวม  403,900 59,000 (73,900) 389,000 

 เงินให้กู้ยืมข้างต้นเป็นเงินกู้ที่ไม่มีหลักประกันและมีก้าหนดช้าระคืนเมื่อทวงถาม โดยมีอัตราดอกเบี ย
ร้อยละ 4.75 ต่อปี และอัตราดอกเบี ยเงินกู้เมื่อทวงถามจากธนาคารบวกร้อยละ 0.50 ต่อปี 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ในระหว่างงวดสามเดือนสิ นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี  

 (หน่วย: พันบาท) 
 ส้าหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวันที่ 31 มีนาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะสั น 8,988 9,061 8,577 8,425 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
และเลิกจ้าง 256 213 239 172 

รวม 9,244 9,274 8,816 8,597 

ภาระค ้าประกันกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

 บริษัทฯมีภาระจากการค ้าประกันให้กับบริษัทย่อยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
ระหว่างกาลข้อ 20.4 ก) 

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
  (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2564 
31 ธันวาคม  

2563 
31 มีนาคม 

2564 
31 ธันวาคม  

2563 
เงินสด 7,693 788 2,660 703 
เงินฝากธนาคาร 74,279 92,988 57,833 62,958 

รวม 81,972 93,776 60,493 63,661 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี ยร้อยละ 0.1 - 0.2 ต่อปี (31 ธันวาคม 2563: 
ร้อยละ 0.1 - 0.3 ต่อปี) 
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5. ลูกหนี การค้าและลูกหนี อื่น 
  (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2564 
31 ธันวาคม 

2563 
31 มีนาคม 

2564 
31 ธันวาคม 

2563 
ลูกหนี การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     
อายุหนี คงค้างนับจากวันที่ถึงก้าหนดช้าระ     
ยังไม่ถึงก้าหนดช้าระ - - 4,451 18 
ค้างช้าระ     
   ไม่เกิน 1 เดือน - - 28,365 18,988 
   1 - 3 เดือน - - 38,696 36,337 
   3 - 6 เดือน - - 55,316 35,162 
   6 - 12 เดือน - - 9,518 5 

รวมลูกหนี การค้า - กิจการที่เก่ียวข้องกัน - - 136,346 90,510 

ลูกหนี การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน     
อายุหนี คงค้างนับจากวันที่ถึงก้าหนดช้าระ     
ยังไม่ถึงก้าหนดช้าระ 314,300 285,784 290,168 260,545 
ค้างช้าระ     
   ไม่เกิน 1 เดือน 36,993 36,611 36,351 36,424 
   1 - 3 เดือน 1,430 775 1,211 337 
   3 - 6 เดือน 625 813 - - 
   6 - 12 เดือน 625 1 - 1 
   มากกว่า 12 เดือน 4,148 4,349 4,148 4,349 
รวม 358,121 328,333 331,878 301,656 
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ น (4,244) (4,244) (4,244) (4,244) 
รวมลูกหนี การค้า - กิจการที่ไม่เก่ียวข้องกัน - สุทธิ 353,877 324,089 327,634 297,412 
รวมลูกหนี การค้า - สุทธิ 353,877 324,089 463,980 387,922 
ลูกหนี อื่น     
ลูกหนี อื่น - กิจการที่เก่ียวข้องกัน 314 316 2,933 10,859 
ดอกเบี ยค้างรับ - กิจการที่เก่ียวข้องกัน - - 17,727 19,954 
ลูกหนี อื่น - กิจการที่ไม่เก่ียวข้องกัน 2,792 2,548 2,025 2,070 
รวม 3,106 2,864 22,685 32,883 
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ น (681) (681) (681) (681) 
รวมลูกหนี อื่น - สุทธิ 2,425 2,183 22,004 32,202 
รวมลูกหนี การค้าและลูกหนี อื่น - สุทธิ 356,302 326,272 485,984 420,124 
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6. สินค้าคงเหลือ 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

  รายการปรับลดราคาทนุให ้  
 ราคาทุน เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 

 31 มีนาคม 
2564 

31 ธันวาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธันวาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธันวาคม 
2563 

สินค้าส้าเร็จรูป 244,700 213,630 (185) (116) 244,515 213,514 
วัตถุดิบ 69,866 227,973 - - 69,866 227,973 
งานระหว่างท้า 13,765 21,606 - - 13,765 21,606 
อะไหล่และวัสดุโรงงาน 58,313 58,044 - - 58,313 58,044 
รวม 386,644 521,253 (185) (116) 386,459 521,137 

 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  รายการปรับลดราคาทนุให ้  
 ราคาทุน เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 

 31 มีนาคม 
2564 

31 ธันวาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธันวาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธันวาคม 
2563 

สินค้าส้าเร็จรูป 245,002 213,530 (185) (116) 244,817 213,414 
วัตถุดิบ 67,767 231,166 - - 67,767 231,166 
งานระหว่างท้า 1,116 96 - - 1,116 96 
อะไหล่และวัสดุโรงงาน 29,637 29,991 - - 29,637 29,991 

รวม 343,522 474,783 (185) (116) 343,337 474,667 
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7. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

7.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า 

 เงินลงทุนในการร่วมค้าซึ่งเป็นเงินลงทุนในกิจการที่บริษัทฯและบริษัทอ่ืนควบคุมร่วมกัน ตามที่แสดง
ในงบการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังต่อไปนี  
       (หน่วย: พันบาท) 
     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมค้า ลักษณะธุรกิจ 
จัดตั งขึ น 
ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน 

มูลค่าตามบัญชี 
ตามวิธีส่วนได้เสีย 

มูลค่าตามบัญชี 
ตามวิธีราคาทุน 

   31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
   2564 2563 2564 2563 2564 2563 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

ถือหุ้นโดยบริษัทฯ        
บริษัท ซี เค เทรดดิ ง 

(1965) จ้ากัด 
ด้าเนินธุรกิจตัวแทน 
นายหน้าในการขาย
สินค้าประเภท
อุปโภค บริโภค     
ทุกประเภท 

ไทย 49 49 3,384 2,878 4,900 4,900 

รวม     3,384 2,878 4,900 4,900 

7.2 ส่วนแบ่งก้าไรและรายได้เงินปันผล 

  (หน่วย: พันบาท) 

 ส้าหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวันที ่31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมค้า 
ส่วนแบ่งก้าไรจาก                                         

เงินลงทุนในการร่วมค้า 
รายได้เงินปันผลที่บรษิัทฯรับ                          

ในระหว่างงวด 
 2564 2563 2564 2563 

บริษทั ซี เค เทรดดิ ง (1965) จ้ากัด 506 1,216 - - 

8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี  
      (หน่วย: พันบาท) 

บริษัท ทุนเรียกช้าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
ค่าเผื่อการลดลง                

ของมูลค่าเงินลงทุน 
มูลค่าตามบัญชี                 

ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 
รายได้เงินปันผลที่        

บริษัทฯรับในระหว่างงวด 

 31 มีนาคม 
2564 

31 ธันวาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธันวาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธันวาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธันวาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธันวาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 มีนาคม 
2563 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)         
บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ้ากดั 15,000 15,000 100 100 15,000 15,000 (5,000) (5,000) 10,000 10,000 - - 
บริษัท ซีพีพ ีจ้ากัด 191,000 191,000 100 100 191,000 191,000 - - 191,000 191,000 - - 
บริษัท ซีพีไอ เพาเวอร์ จ้ากดั 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 - - 
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9. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯแสดงมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์    
เพื่อการลงทุน ซึ่งเป็นที่ดินรอการขาย จ้านวน 128.4 ล้านบาทด้วยวิธีราคาทุน 

10. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ส้าหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวันที่ 31 มีนาคม 
2564 สรุปได้ดังนี  

  (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม             งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 2,606,537 1,525,573 
ซื อเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน 12,426 7,714 
จ้าหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุทธิตามบัญชี                      
ณ วันที่จ้าหน่าย (574) (1,375) 

ค่าเสื่อมราคาส้าหรับงวด (39,125) (26,630) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 2,579,264 1,505,282 

11. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้ส้าหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 
สรุปได้ดังนี  

  (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม             งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 6,854 2,840 
ค่าเสื่อมราคาส้าหรับงวด (343) (220) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 6,511 2,620 

12. พืชเพื่อการให้ผลิตผล 

 รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีพืชเพื่อการให้ผลิตผลส้าหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 
สรุปได้ดังนี  

  (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม             งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 373,937 371,609 
ซื อเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน 422 422 
ค่าตัดจ้าหน่ายส้าหรับงวด (5,024) (4,939) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 369,335 367,092 
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 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 ต้นปาล์มซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจ้านวน 5 ล้านบาท 
อยู่บนที่ดินที่บริษัทฯมีเพียงสิทธิครอบครอง 

13. เงินกู้ยืมระยะสั นจากธนาคาร 

   (หน่วย: พันบาท) 
 อัตราดอกเบี ย 

(ร้อยละต่อป)ี งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2564 
31 ธันวาคม 

2563 
31 มีนาคม 

2564 
31 ธันวาคม 

2563 
31 มีนาคม 

2564 
31 ธันวาคม 

2563 
เงินกู้ยืมระยะสั นจากธนาคาร 2.08 - 2.47 2.08 - 2.57 1,009,000 1,159,000 870,000 1,050,000 

 เงินกู้ยืมระยะสั นจากธนาคารดังกล่าวปลอดภาระค ้าประกัน และครบก้าหนดช้าระคืนเมื่อทวงถาม               
และภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน 

14. เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อื่น 

  (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2564 
31 ธันวาคม 

2563 
31 มีนาคม 

2564 
31 ธันวาคม 

2563 
เจ้าหนี การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 20,586 12,344 
เจ้าหนี การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน  204,354 71,744 199,866 68,469 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 24,537 38,036 23,176 36,932 
เจ้าหนี อ่ืน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 1,019 8,968 
เจ้าหนี อ่ืน - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 50,953 52,613 19,104 18,468 
รวมเจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อ่ืน 279,844 162,393 263,751 145,181 

15. เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 

    (หน่วย: พันบาท) 
   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

วงเงิน 
 อัตราดอกเบี ย
(ร้อยละต่อปี) เงื่อนไขการช้าระคืนเงินต้น 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธันวาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธันวาคม 
2563 

1) วงเงิน 204 ล้านบาท 
          ของบริษัทฯ  
     

MLR - 3 ปลอดช้าระเงินต้น 18 เดือนโดยจะเริ่ม
ช้าระตั งแต่เดือนมิถุนายน 2558 และ
ช้าระคืนเงินต้นทุก 3 เดือน งวดละไม่
น้อยกว่า 9.55 ล้านบาท และต้องช้าระ
ให้เสร็จสิ นภายในเดือนมีนาคม 2564 - 13,220 - 13,220 
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    (หน่วย: พันบาท) 
   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

วงเงิน 
 อัตราดอกเบี ย
(ร้อยละต่อปี) เงื่อนไขการช้าระคืนเงินต้น 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธันวาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธันวาคม 
2563 

2) วงเงิน 250 ล้านบาท      
    ของบริษัทฯ 

THBFIX + 2.2 ช้าระคืนเงินต้นเป็นงวด 3 เดือน      
โดยก้าหนดช้าระ 20 งวด งวดละ   
12.5 ล้านบาท งวดสุดท้ายช้าระเงินต้น
และดอกเบี ยคงค้างทั งหมด เริ่มตั งแต่
เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกรกฎาคม 
2565 75,000 87,500 75,000 87,500 

3) วงเงิน 250 ล้านบาท    ของบริษัทฯ 
 
  

MLR - 1.50 ปลอดช้าระเงินต้น 9 เดือน ช้าระคืน 
เงินต้นทุกสามเดือน 20 งวด งวดละ 
12.5 ล้านบาท งวดสุดท้ายช้าระเงินต้น
และดอกเบี ยท่ียังคงค้างทั งหมด      
เริ่มตั งแต่เดือนมีนาคม 2564 ถึง    
เดือนธันวาคม 2568 237,500 250,000 237,500 250,000 

4) วงเงิน 800 ล้านบาท 
          ของบริษัทย่อย 
 
  

AMLR - 2.90 ปลอดช้าระเงินต้น 18 เดือน ช้าระคืน
เงินต้นทุกหกเดือน 11 งวดแรกงวดละ 
67 ล้านบาท งวดสุดท้าย 63 ล้านบาท 
ระยะเวลาการช้าระเสร็จสิ นภายใน
เดือนสิงหาคม 2565 197,000 264,000 - - 

รวม   509,500 614,720 312,500 350,720 
หัก: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย (517) (544) (517) (544) 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิ 508,983 614,176 311,983 350,176 
หัก: ส่วนที่ถึงก้าหนดช้าระภายในหนึ่งปี (233,891) (247,111) (99,891) (113,111) 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนที่ถึงก้าหนดช้าระภายในหนึ่งปี 275,092 367,065 212,092 237,065 

 การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารส้าหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวันที่ 31 มีนาคม 
2564 มีรายละเอียดดังนี  

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม             งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 614,176 350,176 
หัก: จ่ายช้าระคืนเงินกู้ (105,220) (38,220) 
ตัดจ้าหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 27 27 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 508,983 311,983 

 วงเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทฯเป็นเงินกู้ยืมที่ปลอดภาระค ้าประกัน เงินกู้ยืมของบริษัทย่อยค ้าประกัน
โดยบริษัทฯ  

 ภายใต้สัญญาเงินกู้กลุ่มบริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น 
การก่อภาระผูกพันในทรัพย์สิน  การด้ารงอัตราส่วนหนี สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วน
ความสามารถในการช้าระหนี ให้เป็นไปตามอัตราที่ก้าหนดในสัญญา เป็นต้น 
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 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทไม่มีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้   
ที่ยังไม่ได้เบิกใช้คงเหลือ 

 เพื่อบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี ยส้าหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร กลุ่มบริษัทได้ท้าสัญญา
แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี ยล่วงหน้ากับธนาคารสองแห่ง เพื่อแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี ยตามที่กล่าวไว้ใน
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลข้อ 21.1 

 16. รายได้จากสัญญาที่ท้ากับลูกค้า  

(หน่วย: พันบาท) 
 ส้าหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวันที ่31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ประเภทของสินค้าหรือบริการ     
ขายน ้ามันปาล์ม ต้นกล้า และเมลด็พันธ์ุปาล์ม 1,204,722 801,438 1,267,356 810,386 
ขายไฟฟ้า 32,939 33,398 1,362 2,070 
อื่น ๆ 247 - - - 
รวมรายได้จากสัญญาที่ท้ากับลูกค้า 1,237,908 834,836 1,268,718 812,456 

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได ้     
รับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 1,204,969 801,438 1,267,356 810,386 
รับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง 32,939 33,398 1,362 2,070 
รวมรายได้จากสัญญาที่ท้ากับลูกค้า 1,237,908 834,836 1,268,718 812,456 

การกระทบยอดระหว่างรายได้จากสัญญาที่ท้ากับลูกค้ากับข้อมูลทางการเงินจ้าแนกตามส่วนงาน                    
ที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลข้อ 19 แสดงได้ดังนี  

(หน่วย: พันบาท) 
 ส้าหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวันที ่31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
รายได้จากลูกค้าภายนอก 1,237,908 834,836 1,201,613 801,818 
รายได้ระหว่างส่วนงาน 181,231 51,998 67,105 10,638 
รวม 1,419,139 886,834 1,268,718 812,456 
รายการปรับปรุงและตัดรายการระหว่างกัน (181,231) (51,998) - - 
รวมรายได้จากสัญญาที่ท้ากับลูกค้า 1,237,908 834,836 1,268,718 812,456 
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17. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาลค้านวณขึ นจากก้าไรก่อนภาษีเงินได้ส้าหรับงวดคูณด้วยอัตราภาษีเฉลี่ย
ทั งปีที่ประมาณไว้ 

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส้าหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี  

(หน่วย: พันบาท) 
 ส้าหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาล - - - - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจาก               
การเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและ       
การกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว 6,508 3,353 5,791 3,170 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน           
ก้าไรขาดทุน 6,508 3,353 5,791 3,170 

 จ้านวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส้าหรับงวด               
สามเดือนสิ นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี  

(หน่วย: พันบาท) 
 ส้าหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เก่ียวกับ
ขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงใน
กระแสเงินสด 901 - 901 - 

18.    ก้าไรต่อหุ้น 

ก้าไรต่อหุ้นขั นพื นฐานค้านวณโดยหารก้าไร  (ขาดทุน) ส้าหรับงวดที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ     
(ไม่รวมก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ) ด้วยจ้านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่                      
ในระหว่างงวด 
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ก้าไรต่อหุ้นขั นพื นฐานส้าหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2563 แสดงการค้านวณ
ได้ดังนี  

 งบการเงินรวม 

 ส้าหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

 ก้าไร (ขาดทุน)                       
ส้าหรับงวด 

จ้านวนหุ้นสามัญ                
ถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก ก้าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 (พันบาท) (พันบาท) (พันหุ้น) (พันหุ้น) (บาท) (บาท) 
ก้าไรต่อหุ้นขั นพื นฐาน       
ก้าไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 61,107 (40,812) 632,753 632,753 0.097 (0.064) 

       
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ส้าหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

 ก้าไร (ขาดทุน) 
ส้าหรับงวด 

จ้านวนหุ้นสามัญ                
ถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก ก้าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 (พันบาท) (พันบาท) (พันหุ้น) (พันหุ้น) (บาท) (บาท) 
ก้าไรต่อหุ้นขั นพื นฐาน       
ก้าไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 56,795 (24,096) 632,753 632,753 0.090 (0.038) 

19. ส่วนงานด้าเนินงาน 

 กลุ่มบริษัทจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ  ในระหว่างงวด
ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด้าเนินงานที่รายงาน 

 ข้อมูลรายได้และก้าไร (ขาดทุน) ของส่วนงานของกลุ่มบริษัทส้าหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวันที่                    
31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีดังต่อไปนี  

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 ส้าหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 

 

ส่วนงาน
น ้ามันปาล์ม 

ส่วนงานเมล็ด
พันธุ์ปาล์ม              
ต้นกล้าปาล์ม 
และอ่ืน ๆ 

ส่วนงานผลิต
กระแสไฟฟ้า 

รวมส่วนงาน
ที่รายงาน 

รายการ
ปรับปรุงและ
ตัดรายการ
ระหว่างกัน งบการเงินรวม 

รายได้จากลูกค้าภายนอก 1,201 4 33 1,238 - 1,238 
รายได้ระหว่างส่วนงาน 181 - - 181 (181) - 
รายได้ทางการเงิน 4 - - 4 (4) - 
ต้นทุนทางการเงิน 9 - 6 15 (3) 12 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ้าหน่าย 32 - 13 45 - 45 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 6 - - 6 1 7 
ก้าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 43 (1) 12 54 7 61 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 
 ส้าหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 

 

ส่วนงาน
น ้ามันปาล์ม 

ส่วนงานเมล็ด
พันธุ์ปาล์ม              
ต้นกล้าปาล์ม 
และอ่ืน ๆ 

ส่วนงานผลิต
กระแสไฟฟ้า 

รวมส่วนงาน
ที่รายงาน 

รายการ
ปรับปรุงและ
ตัดรายการ
ระหว่างกัน งบการเงินรวม 

รายได้จากลูกค้าภายนอก 800 2 33 835 - 835 
รายได้ระหว่างส่วนงาน 52 - - 52 (52) - 
รายได้ทางการเงิน 4 - - 4 (4) - 
ต้นทุนทางการเงิน 9 1 8 18 (4) 14 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ้าหน่าย 34 3 12 49 - 49 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3 - - 3 - 3 
ก้าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน (27) (2) (23) (52) 11 (41) 

ในระหว่างงวดสามเดือนสิ นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทฯมีรายได้จากการขายส่งออกต่างประเทศ
เป็นจ้านวนเงิน 40 ล้านบาท (2563: 9 ล้านบาท)  

 ในระหว่างงวดสามเดือนสิ นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทฯมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จ้านวน               
หนึ่งราย เป็นจ้านวนเงิน 378 ล้านบาท (2563: หนึ่งราย จ้านวนเงิน 145 ล้านบาท) ซึ่งมาจากส่วนงาน
น ้ามันปาล์ม 

20. ภาระผูกพันและหนี สินท่ีอาจเกิดขึ น 

20.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีรายจ่ายฝ่ายทุนจ้านวน 2 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 1 ล้านบาท) 
ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการซื อเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (31 มีนาคม 2564: ไม่มี) 

20.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการ 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีจ้านวนเงินขั นต่้าที่ต้องจ่ายในอนาคต
ทั งสิ นภายใต้สัญญาบริการที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี  

  (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2564 
31 ธันวาคม 

2563 
31 มีนาคม 

2564 
31 ธันวาคม 

2563 
จ่ายช้าระ     
ภายใน 1 ปี 2 2 2 2 
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1 1 - 1 
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20.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาขายไฟฟ้า 

 กลุ่มบริษัทได้ท้าสัญญาขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามจ้านวนและราคาที่ก้าหนดไว้ในสัญญา 
ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี  

 
บริษัท วันที่ท้าสัญญา อายุสัญญา  

วันเริ่มด้าเนินการ
เชิงพาณิชย ์

ปริมาณพลังไฟฟ้า       
ตามสัญญา (เมกะวัตต์) 

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรม
น ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) 

24 ธันวาคม 2556 5 ปี และต่ออายุครั งละ  
5 ปีโดยอัตโนมัติ 

29 กันยายน 2557 3 

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

20.4 การค ้าประกัน 

 ก) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯค ้าประกันวงเงินกู้และวงเงินสินเชื่อ
ให้แก่บริษัทย่อยเป็นจ้านวนเงิน 1,026 ล้านบาท และ 27 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 

 ข) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีหนังสือค ้าประกันซึ่งออกโดย
ธนาคารในนามกลุ่มบริษัท ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วยหนังสือค ้าประกันดังต่อไปนี  

  (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธันวาคม  31 มีนาคม 31 ธันวาคม  
 2564 2563 2564 2563 
หนังสือค ้าประกันการใช้ไฟฟ้า 7 7 3 3 
หนังสือค ้าประกันการซื อขายไฟฟ้า 1 1 1 1 
หนังสือค ้าประกันการบริหารพื นที่ 1 1 - - 
รวม 9 9 4 4 

20.5 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาขายสินค้า 

 ณ วันที ่31 มีนาคม 2564 บริษัทฯมีภาระผูกพันในสัญญาขายสินค้าที่ตกลงปริมาณและราคาไว้ล่วงหน้า
กับลูกค้าในประเทศ ซึ่งมีมูลค่าการขายตามสัญญาจ้านวนเงิน 169 ล้านบาท ที่ต้องน้าส่งสินค้าใน
ระหว่างเดือนเมษายนถึงธันวาคม 2564 (31 ธันวาคม 2563: 188 ล้านบาท ที่ต้องน้าส่งสินค้าในระหว่าง
เดือนมกราคมถึงมีนาคม 2564) 

20.6 ภาระผูกพันเกี่ยวกับเงินลงทุนท่ียังไม่เรียกช้าระ 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯมีส่วนของเงินลงทุนที่ยังไม่เรียกช้าระจาก
บริษัท ซีพีไอ เพาเวอร์ จ้ากัด เป็นจ้านวน 15 ล้านบาท 
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21. เครื่องมือทางการเงิน 

21.1 ตราสารอนุพันธ์และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง 

     (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  
2564 

31 ธันวาคม 
2563 

31 มีนาคม  
2564 

31 ธันวาคม 
2563 

สินทรัพยต์ราสารอนุพันธ์     
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ที่ไม่ไดก้้าหนดให้
เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง 

    

สัญญาซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - 48 - 48 

รวมสินทรัพยต์ราสารอนพุันธ ์ - 48 - 48 

หนี สินตราสารอนุพันธ์     
หนี สินตราสารอนุพันธ์ที่ไม่ได้ก้าหนดให้                
เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง 

    

สัญญาซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี ย 

874 
3,832 

- 
5,296 

874 
851 

- 
1,226 

หนี สินตราสารอนุพันธ์ที่ก้าหนดให้                       
เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง 

    

สัญญาซื อขายน ้ามันปาล์มล่วงหน้า 4,503 - 4,503 - 

รวมหนี สินตราสารอนพุันธ ์ 9,209 5,296 6,228 1,226 

ตราสารอนุพันธ์ที่ไม่ได้ก้าหนดให้เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง 

 กลุ่มบริษัทใช้สัญญาซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี ย             
เพื่อบริหารความเสี่ยงในการท้าธุรกรรมบางส่วน โดยเข้าท้าสัญญาดังกล่าวในช่วงเวลาที่สอดคล้องกับ
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และอัตราดอกเบี ยของรายการอ้างอิงซึ่งมีอายุสัญญา
โดยทั่วไปตั งแต่ 2 เดือนถึง 5 ปี 

 สัญญาซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีสัญญาซื อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าคงเหลือ ดังนี  

งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 
  อัตราแลกเปลี่ยนตาม  

สกุลเงิน จ้านวนทีข่าย สัญญาของจ้านวนที่ขาย วันครบก้าหนดตามสัญญา 
 (พัน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา 1,300 30.00 - 30.94 5 เมษายน 2564 - 10 กันยายน 2564 
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งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
  อัตราแลกเปลี่ยนตาม  

สกุลเงิน จ้านวนทีข่าย สัญญาของจ้านวนที่ขาย วันครบก้าหนดตามสัญญา 
 (พัน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา 723 30.10 19 เมษายน 2564 

  สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี ย (Interest Rate Swap agreements)  

 กลุ่มบริษัทท้าสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี ยล่วงหน้า  เพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราดอกเบี ย
ของเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร  โดยรายละเอียดของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี ยที่ยังคงมี           
ผลบังคับ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี  

 งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 
 จ้านวนเงนิต้น อัตราดอกเบี ยรบัตามสัญญา  

แลกเปลี่ยน 
อัตราดอกเบี ยจ่ายตามสัญญา  

แลกเปลี่ยน 
วันสิ นสุด
สัญญา 

1 250 ล้านบาท 
 

อัตราดอกเบี ยลอยตัว THBFIX 
6 เดือนบวกร้อยละ 2.2 ต่อป ี

อัตราดอกเบี ยคงทีต่ามที่ระบุไว้ใน
สัญญาแลกเปลี่ยน 

กรกฎาคม 2565 

2 800 ล้านบาท อัตราดอกเบี ยลอยตัว AMLR 
ลบร้อยละ 2.9 ต่อป ี

อัตราดอกเบี ยคงทีต่ามที่ระบุไว้ใน
สัญญาแลกเปลี่ยน 

สิงหาคม 2565 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 
 จ้านวนเงนิต้น อัตราดอกเบี ยรบัตามสัญญา  

แลกเปลี่ยน 
อัตราดอกเบี ยจ่ายตามสัญญา  

แลกเปลี่ยน 
วันสิ นสุด
สัญญา 

1 250 ล้านบาท 
 

อัตราดอกเบี ยลอยตัว THBFIX 
6 เดือนบวกร้อยละ 2.2 ต่อป ี

อัตราดอกเบี ยคงทีต่ามที่ระบุไว้ใน
สัญญาแลกเปลี่ยน 

กรกฎาคม 2565 

ตราสารอนุพันธ์ที่ก้าหนดให้เป็นเครื่องมือท่ีใช้ป้องกันความเสี่ยง  

การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด 

ความเสี่ยงจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ 

กลุ่มบริษัทมีการขายน ้ามันปาล์มดิบอย่างต่อเนื่องส้าหรับส่วนงานน ้ามันปาล์ม ทั งนี  ความผันผวนของ
ราคาน ้ามันปาล์มในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้กลุ่มบริษัทตัดสินใจเข้าท้าสัญญาซื อขายน ้ามันปาล์ม
ล่วงหน้า โดยกลุ่มบริษัทคาดว่าจะช่วยลดผลกระทบอันเนื่องมาจากความผันผวนของราคาน ้ามันปาล์ม
ดังกล่าว ทั งนี  การป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน ้ามันปาล์มที่คาดว่าจะขายในอนาคต
เป็นไปตามกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่ก้าหนดโดยคณะกรรมการบริษัทฯ     
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รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงนี ถือว่ามีความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจกับเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง 
เนื่องจากสัญญาซื อขายน ้ามันปาล์มล่วงหน้ามีเงื่อนไขที่ตรงกันกับเงื่อนไขของรายการที่คาดการณ์ที่มี
ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมากที่จะเกิดขึ น นอกจากนี ในการทดสอบความมีประสิทธิผลใน
การป้องกันความเสี่ยง กลุ่มบริษัทได้ใช้อนุพันธ์เสมือน พร้อมกับเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมของเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงกับการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการที่มีการ
ป้องกันความเสี่ยงส้าหรับความเสี่ยงที่มีการป้องกัน 

ความไม่มีประสิทธิผลในการป้องกันความเสี่ยง สามารถเกิดได้จากสาเหตุดังต่อไปนี  

- ช่วงเวลาในการเกิดกระแสเงินสดของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงและเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกัน
ความเสี่ยงมีความแตกต่างกัน 

- ดัชนีอัตรา (และเส้นผลตอบแทน) ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่มีการป้องกันของรายการที่มี                      
การป้องกันความเสี่ยงและเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงมีความแตกต่างกัน 

- ความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือที่ใช้
ป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงมีความแตกต่างกัน 

- การเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดที่คาดการณ์ไว้ในอนาคตของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงและ
เคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง 

21.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

เนื่องจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั นหรือมีอัตราดอกเบี ย
ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี ยในตลาด กลุ่มบริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  
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21.3 ล้าดับชั นของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีหนี สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยแยกแสดง
ตามล้าดับชั นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี   

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

หนี สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
หนี สินทางการเงินที่วัดมลูค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
   ผ่านก้าไรหรือขาดทุน 
   ตราสารอนุพันธ์     
      สัญญาซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - 874 - 874 
      สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี ย - 3,832 - 3,832 
หนี สินทางการเงินที่วัดมลูค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
   ผ่านก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ 
   ตราสารอนุพันธ์     
      สัญญาซื อขายน ้ามันปาล์มล่วงหน้า - 4,503 - 4,503 

 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

หนี สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
หนี สินทางการเงินที่วัดมลูค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
   ผ่านก้าไรหรือขาดทุน 
   ตราสารอนุพันธ์     
      สัญญาซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - 874 - 874 
      สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี ย - 851 - 851 
หนี สินทางการเงินที่วัดมลูค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
   ผ่านก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ 
   ตราสารอนุพันธ์     
      สัญญาซื อขายน ้ามันปาล์มล่วงหน้า - 4,503 - 4,503 

 ในระหว่างงวดปัจจุบัน กลุ่มบริษัทไม่มีการเปลี่ยนวิธีการและสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณมูลค่า
ยุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน และไม่มีการโอนรายการระหว่างล้าดับชั นของมูลค่ายุติธรรม 
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21.4 สินทรัพย์และหนี สินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี สิน
ทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดังนี  

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สกุลเงิน สินทรัพย์ทางการเงนิ  หนี สินทางการเงิน         อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย                             

 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธันวาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธันวาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธันวาคม 
2563 

 (พัน) (พัน) (พัน) (พัน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1,640 530 51 - 31.3394 30.0371 
ยูโร - - 1 - 36.7091 36.8764 

22. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ้าปีของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล
จากผลการด้าเนินงานส้าหรับปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท คิดเป็นจ้านวนเงิน                   
69.60 ล้านบาท โดยก้าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 12 มีนาคม 2564 และก้าหนด
จ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 และจัดสรรทุนส้ารองตามกฎหมายเป็นจ้านวนเงิน                       
5.71 ล้านบาท 

23. การอนุมัติข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

  ข้อมูลทางการเงินระหว่ างกาลนี ได้ รับอนุมัติ ให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่ อวันที่                                    
13 พฤษภาคม 2564 


