บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหว่างกาล
ส้าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 งบก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส้าหรับงวด
สามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและ
งบกระแสเงินสดรวมส้าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบย่อของ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และได้สอบทานข้อมูลทางการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็น
ผู้รับผิดชอบในการจัดท้าและน้าเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านีต้ ามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34
เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
ดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เรื่อง การสอบทานข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถาม
บุคลากร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น
การสอบทานนี้มีขอบเขตจ้ากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ท้าให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความ
เชื่อมั่นว่าจะพบเรื่องที่มีนัยส้าคัญทั้งหมดซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ได้แสดงความเห็นต่อ
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน
ข้อสรุป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดท้าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ในสาระส้าคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตเรื่องต่อไปนี้
ก)

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 เกี่ยวกับการแก้ไขงบการเงินปีก่อนของบริษัทฯ
เกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงาน
ข) ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เนื่องจาก
การน้ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้ มาถือปฏิบัติ
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 1 มกราคม
2555 งบก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส้าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส้าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน และงบการเงิน
เฉพาะกิจการที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบได้ถูกปรับปรุงใหม่เพื่อสะท้อนการปรับปรุงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์
ของพนักงานและการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวอย่างเหมาะสมแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้ให้ข้อสรุป
อย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีข้างต้นแต่อย่างใด
เรื่องอื่น
งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
(ก่อนปรับปรุงใหม่) ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นในส้านักงานเดียวกันกับข้าพเจ้า ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มี
เงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 งบก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส้าหรับงวดสามเดือนและหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 (ก่อนปรับปรุงใหม่) งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแส
เงินสดรวมส้าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน (ก่อนปรับปรุงใหม่) ของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้้ามันปาล์ม
จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้้ามันปาล์ม จ้ากัด
(มหาชน) (ก่อนปรับปรุงใหม่) สอบทานโดยผู้สอบบัญชีอื่นดังกล่าวข้างต้น ซึ่งให้ข้อสรุปว่าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้
เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดท้าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงิน
ระหว่างกาลในสาระส้าคัญตามรายงานลงวันที่ 8 สิงหาคม 2555

ชยพล ศุภเศรษฐนนท์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3972
บริษัท ส้านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ้ากัด
กรุงเทพฯ: 7 สิงหาคม 2556
2

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั ชุมพรอุตสาหกรรมน้้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส้าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
ก้าไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ น
รวมค่าใช้จ่าย
ก้าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ก้าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
รายได้ภาษีเงินได้
4, 15
ก้าไร (ขาดทุน) ส้าหรับงวด
ก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
ก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส้าหรับงวด
ก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส้าหรับงวด

2556

2555
(ปรับปรุงใหม่)

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(ปรับปรุงใหม่)

918,116
6,736
924,852

1,171,724
2,017
1,173,741

918,116
7,118
925,234

1,171,724
2,339
1,174,063

824,081
47,439
57,037
1,149
929,706
(4,854)
(10,355)
(15,209)
1,369
(13,840)

1,010,928
41,452
57,450
431
1,110,261
63,480
(9,158)
54,322
848
55,170

824,081
47,439
56,757
1,149
929,426
(4,192)
(9,989)
(14,181)
1,369
(12,812)

1,010,928
41,452
52,254
431
1,105,065
68,998
(9,158)
59,840
848
60,688

-

-

-

-

(13,840)

55,170

(12,812)

60,688
(หน่วย: บาท)

ก้าไรต่อหุ้นขัน้ พื้นฐาน
กาไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทั ฯ

16

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(0.02)

0.10

(0.02)

0.11

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั ชุมพรอุตสาหกรรมน้้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส้าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
ก้าไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการขาย
กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
ก้าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ก้าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
4, 15
ก้าไร (ขาดทุน) ส้าหรับงวด

2556

2555
(ปรับปรุงใหม่)

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(ปรับปรุงใหม่)

1,846,811
975
7,974
1,855,760

2,300,858
161
3,710
2,304,729

1,846,811
975
8,687
1,856,473

2,300,858
161
5,431
2,306,450

1,651,036
88,738
122,811
1,862,585
(6,825)
(20,838)
(27,663)
679
(26,984)

1,952,441
77,415
112,175
2,142,031
162,698
(19,493)
143,205
(1,930)
141,275

1,651,036
88,738
115,647
1,855,421
1,052
(20,183)
(19,131)
679
(18,452)

1,952,441
77,415
105,132
2,134,988
171,462
(19,493)
151,969
(1,930)
150,039

ก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลกระทบของภาษีเงินได้
15
ก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส้าหรับงวด

(11,378)
2,276
(9,102)

-

(11,378)
2,276
(9,102)

-

ก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส้าหรับงวด

(36,086)

141,275

(27,554)

150,039
(หน่วย: บาท)

ก้าไรต่อหุ้นขัน้ พื้นฐาน
กาไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทั ฯ

16

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(0.05)

0.25

(0.03)

0.27

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั ชุมพรอุตสาหกรรมน้้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด
ส้าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556
งบการเงินรวม
2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด้าเนินงาน
กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ขาดทุน (กาไร) จากการจาหน่ายอุปกรณ์และต้นปาล์ม
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
โอนกลับค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุน (กาไร) จากอัตราแลกเปลีย่ นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สนิ ดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินมัดจา
หนี้สนิ ดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด้าเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2555
(ปรับปรุงใหม่)

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(ปรับปรุงใหม่)

(27,663)

143,205

(19,131)

151,969

80,481
381
(125)
(734)
3,038
2,029
(1,286)
20,838

76,644
(500)
(6,039)
8,607
(6)
(321)
19,493

79,044
381
(125)
(1,712)
1,901
2,029
(1,345)
20,183

76,402
(1,572)
(6,039)
8,607
(6)
(316)
19,493

76,959

241,083

81,225

248,538

(139,173)
(14,139)
195,237
(6,277)
10

(171,522)
(4,269)
210,636
(661)
-

(139,894)
(14,139)
205,284
(6,140)
10

(179,554)
(4,269)
211,553
(660)
-

68,113
9,139
(270)
189,599
(796)
188,803

72,426
8,550
(2,694)
(9,492)
344,057
(19,265)
324,792

67,498
9,139
(270)
202,713
(796)
201,917

72,193
8,550
(2,694)
(9,492)
344,165
(19,265)
324,900

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั ชุมพรอุตสาหกรรมน้้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส้าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556
งบการเงินรวม
2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบี้ยรับ
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกีย่ วข้องกันเพิ่มขึ้น
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน
เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์
ต้นทุนปาล์มเพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากการจาหน่ายต้นปาล์ม
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะยาว
ชาระคืนเงินกูย้ ืมระยะยาว
ชาระคืนหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินรับล่วงหน้าค่าใบสาคัญแสดงสิทธิ
เงินปันผลจ่าย
จ่ายดอกเบี้ย
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
จ่ายหุ้นปันผล
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักรไปบัญชีที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บนั ทึกเป็นที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
และต้นทุนปาล์ม
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2555
(ปรับปรุงใหม่)

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(ปรับปรุงใหม่)

1,286
(86,345)
(31,008)
1,307
(27,316)
(428)
(142,504)

321
(78,467)
1,576
(18,592)
(1,615)
(96,777)

1,345
(15,000)
(81,068)
(31,008)
1,307
(27,316)
(428)
(152,168)

316
(2,500)
(10,000)
(71,537)
3,306
(18,592)
5,544
(1,615)
(95,078)

(40,000)
2,324
(66,000)
(399)
74,450
(16,804)
(21,862)
(68,291)
(21,992)
85,041
63,049
-

(250,000)
150,000
(65,827)
(1,138)
(67,269)
(21,049)
(255,283)
(27,268)
90,329
63,061

(40,000)
(66,000)
(399)
74,450
(16,804)
(21,140)
(69,893)
(20,144)
80,216
60,072
-

(250,000)
150,000
(65,827)
(1,138)
(67,269)
(21,049)
(255,283)
(25,461)
87,735
62,274

280,279

-

280,279

-

-

1,266

-

-

986

1,790

919

1,790

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
ส้าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556
1.

ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมี
ภูมิ ล้ า เนาในประเทศไทย โดยมีบ ริษั ท ชุม พรโฮลดิ้ ง จ้ ากั ด ซึ่ง เป็น บริษั ทที่จ ดทะเบีย นจัด ตั้งใน
ประเทศไทยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการผลิตและจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์น้ามันปาล์ม
ที่อยู่ ตามที่จดทะเบี ยนของบริษั ทฯซึ่งเป็นส้านัก งานใหญ่ อยู่ที่ เลขที่ 296 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม
ต้าบลสลุย อ้าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร และสาขาตั้งอยู่ที่เลขที่ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30
ถนนพระราม 4 แขวงทุ่ ง มหาเมฆ เขตสาทร กรุ ง เทพมหานคร และ เลขที่ 28/6 หมู่ ที่ 9 ต้ า บล
เชียงรากน้อย อ้าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1.2 เกณฑ์ในการจัดท้างบการเงินระหว่างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดท้าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษัทฯเลือกน้าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้แสดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจ้าปี
งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดท้าขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ้าปีที่น้าเสนอครั้งล่าสุด
ดังนั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเกี่ ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ
เพื่อไม่ให้ข้ อมูลที่น้าเสนอซ้้าซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว ผู้ใช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหว่างกาลนี้ควบคู่ไปกับงบการเงินประจ้าปีล่าสุด
งบการเงิ นระหว่างกาลฉบั บภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย
งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยนี้
1.3 เกณฑ์ในการจัดท้างบการเงินรวม
งบการเงินรวมระหว่างกาลนี้จัดท้าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้้ามันปาล์ม
จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และได้จัดท้าขึ้ นโดยใช้หลักเกณท์เดียวกับงบการเงินรวมส้าหรับ ปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเกี่ยวกับบริษัทย่อยในระหว่างงวด
ปัจจุบัน
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

1.4 การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ในระหว่างงวด
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน
การบัญชี และแนวปฏิบัติทางบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้ส้าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดข้างล่างนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12
ภาษีเงินได้
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีส้าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 8
ส่วนงานด้าเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่าง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด้าเนินงาน
ฉบับที่ 21
ภาษี เ งิ น ได้ - การได้ รั บ ประโยชน์ จ ากสิ น ทรั พ ย์ ที่ ไ ม่ ไ ด้ คิ ด
ค่าเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม่
ฉบับที่ 25
ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ
หรือของผู้ถือหุน้
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติ
ทางบั ญชี ข้ า งต้น ไม่ มี ผ ลกระทบอย่ างเป็นสาระส้า คัญต่ องบการเงิน นี้ ยกเว้นมาตรฐานการบัญ ชี
ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานฉบั บนี้ ก้ าหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดจากความแตกต่างระหว่า งมูล ค่า
สินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินกับฐานภาษี และรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็น
สินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑ์ ที่ก้าหนด บริษัทฯและบริษัทย่อยได้
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวในงวดปัจจุบันและปรับย้อนหลังงบการเงิน ของงวดก่อนที่
แสดงเป็ น ข้ อ มู ล เปรี ย บเที ย บเสมื อ นหนึ่ ง ว่ า บริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย่ อ ยรั บ รู้ ผ ลกระทบทางภาษี เ ป็ น
2

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
สินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาโดยตลอด ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีดังกล่าวแสดงอยู่ในหมายเหตุ 4
1.5 นโยบายการบัญชีที่ส้าคัญ
งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดท้าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการค้านวณเช่นเดียวกับที่ใช้ใ น
งบการเงินส้าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เรื่อง ภาษี
เงินได้ เนื่องจากการน้ามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบัติ
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ้านวนที่ คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บ
ภาษีของรัฐ โดยค้านวณจากก้าไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก้าหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชี
ของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่
เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุก
รายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส้าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผล
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจ้านวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจะ
มีก้าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุน
ทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น
บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานและจะท้าการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า
บริษัทฯและบริษัทย่อยจะไม่มีก้าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน้าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษี
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
2.

มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาในระหว่างงวด
ปั จจุบั น ให้ใ ช้ ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ น การตีความมาตรฐานการบัญ ชี และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังต่อไปนี้
วันที่มีผลบังคับใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4
สัญญาประกันภัย
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 29
การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1
การเปลี่ย นแปลงในหนี้สินที่เกิ ดขึ้นจากการ
รื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญา
เช่าหรือไม่
ฉบับที่ 5
สิ ท ธิ ใ นส่ ว นได้ เ สี ย จากกองทุ น การรื้ อ ถอน
การบูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7
การปรั บ ปรุ ง ย้ อ นหลั ง ภายใต้ ม าตรฐานการ
บั ญ ชี ฉบั บ ที่ 29 เรื่ อ ง การรายงานทาง
การเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มี ภาวะเงินเฟ้อ
รุนแรง
ฉบับที่ 10
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 12
ข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 13
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

1 มกราคม 2559
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน
การบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นไม่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
3.

รายการแก้ไขงบการเงินปีก่อน
ในระหว่างงวดปัจจุบัน บริษัทฯพบว่ามีผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานซึ่งเป็นต้นทุน
บริการในอดีตที่ต้องบันทึกเพิ่มเติมในงบการเงินปีก่อน บริษัทฯจึงได้แก้ไ ขงบการเงินปีก่อนและ
แสดงผลสะสมของการแก้ ไ ขงบการเงิ น ปี ก่ อ น (ก่ อ นผลกระทบทางภาษี เ งิ น ได้ ) เป็ น รายการ
แยกต่า งหากในงบแสดงการเปลี่ย นแปลงส่ วนของผู้ ถือ หุ้น จ้ านวนเงิน ของรายการปรับ ปรุ งที่ มี
ผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555
1 มกราคม 2555
งบแสดงฐานะการเงิน
ส้ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
ก้าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรลดลง

21,529
21,529

20,784
20,784

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส้าหรับงวดสามเดือน ส้าหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2555
30 มิถุนายน 2555
งบก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ก้าไรหรือขาดทุน:
ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น
ก้าไรส้าหรับงวดลดลง
ก้าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานลดลง (บาท)

186
186
0.0003

372
372
0.0007

ผลกระทบทางภาษีเงินได้ที่เกิดจากรายการแก้ไขงบการเงินปีก่อนข้างต้นแสดงรวมไว้ในหมายเหตุ 4
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
4.

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการน้ามาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ
ในระหว่างงวดปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ที่ส้าคัญตามที่กล่าว
ในหมายเหตุ 1.5 เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อยน้ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้
มาถือปฏิบัติ ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหาก
ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
จ้านวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบก้าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ มีดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555
งบแสดงฐานะการเงิน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
ก้าไรสะสมที่ยังไม่ได้จดั สรรเพิ่มขึน้
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง

70,927
23,212
94,139

73,882
20,257
94,139

83,001
11,138
94,139

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส้าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
ส้าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน
วันที่ 30 มิถุนายน
2556
2555
2556
2555
งบก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ก้าไรหรือขาดทุน:
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ก้าไรส้าหรับงวดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ก้าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น (ลดลง) (บาท)
ก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ :
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยลดลง

(1,369)
1,369
0.002

1,813
(1,813)
(0.003)

(679)
679
0.001

1,745
(1,745)
(0.003)

-

-

2,276

-

รายการผลกระทบข้างต้นได้รวมผลกระทบทางภาษีเงินได้ที่เกิดจากรายการแก้ไขงบการเงินปีก่อน
ตามที่กล่าวในหมายเหตุ 3 แล้ว
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
5.

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลักษณะความสัมพันธ์ของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ้ากัด
บริษัท ซีพีไอ พาวเวอร์ แพล้นท์ จ้ากัด

ความสัมพันธ์
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย

ในระหว่างงวด บริษัท ฯมีรายการธุรกิจที่ส้าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิ จ
ดัง กล่าวเป็ นไปตามเงื่ อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกั นระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส้าหรับงวดสามเดือน
ส้าหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2556
2555
2556
2555
นโยบายการก้าหนดราคา
รายการธุรกิจกับบริษทั ย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
รายได้ค่าเช่า
0.3
0.3
0.6
0.6 รายเดือนในอัตราเดือนละ 0.1
ล้านบาท
ดอกเบี้ยรับ
0.1
0.1
- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะสั้น
จากธนาคารพาณิชย์
ขายอุปกรณ์
1.8 ราคาตลาด
ขายต้นปาล์ม
5.5 ราคาตลาด

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 และ 31 ธันวาคม
2555 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2556
31 ธันวาคม 2555
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)
บริษัทย่อย
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

9,336
9,336

8,682
8,682

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

15,000
15,000

-
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2556
31 ธันวาคม 2555
ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)
บริษัทย่อย
รวมดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

67
67

-

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 และ
31 ธันวาคม 2555 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัทย่อย
บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ้ากัด

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม 2556
-

ในระหว่างงวด
เพิ่มขึ้น
ลดลง
15,000
-

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2556
15,000

เงินให้กู้ยืมข้างต้นเป็นเงินกู้ที่ไม่มีหลักประกัน
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่ า งงวดสามเดื อ นและหกเดื อ นสิ้ น สุ ด วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2556 และ 2555 บริ ษั ท ฯและ
บริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

(หน่วย: พันบาท)
ส้าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
2556
2555
(ปรับปรุงใหม่)
(ปรับปรุงใหม่)
5,930
6,819
5,618
6,564
286
7,252
261
7,252
6,216
14,071
5,879
13,816
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

(หน่วย: พันบาท)
ส้าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
2556
2555
(ปรับปรุงใหม่)
(ปรับปรุงใหม่)
10,251
11,391
9,627
10,881
588
7,578
540
7,578
10,839
18,969
10,167
18,459

ภาระค้้าประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทฯมีภาระจากการค้้าประกันให้กับบริษัทย่อยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 18.3 ก)
6.

ลูกหนี้การค้าและลูกหนีอ้ ื่น
งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2556
2555
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก้าหนดช้าระ
ยังไม่ถึงก้าหนดช้าระ
ค้างช้าระ
ไม่เกิน 1 เดือน
2 - 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่
เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2556
2555

248,639

162,115

248,639

162,115

111,479
2,792
1
139
8,341
371,391
(8,465)

62,130
2,551
8,865
235,661
(8,590)

111,479
2,792
1
139
8,341
371,391
(8,465)

62,130
2,551
8,865
235,661
(8,590)

362,926

227,071

362,926

227,071
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2556
2555

งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2556
2555
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวม
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

7.

7,610
7,610
(681)
6,929
369,855

3,462
3,462
(681)
2,781
229,852

9,336
67
7,610
17,013
(681)
16,332
379,258

8,682
3,462
12,144
(681)
11,463
238,534

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือส้าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2556 สรุปได้ดังนี้
งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
หัก: โอนกลับค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556

8.

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2,101

1,712

(734)
1,367

(1,712)
-

เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
บริษัท

ทุนเรียกช้าระแล้ว
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2556

บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ้ากัด
บริษัท ซีพีไอ พาวเวอร์ แพล้นท์
จ้ากัด
รวม

2555

สัดส่วนเงินลงทุน
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2556

2555

ร้อยละ

ร้อยละ

ราคาทุน
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2556

2555

15,000

15,000

100

100

15,000

15,000

500

500

100

100

500

500

15,500

15,500
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ในระหว่างงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 และ 2555 บริษัทฯไม่ไ ด้รับเงินปันผลจาก
บริษัทย่อย
9.

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคารและอุ ปกรณ์ส้าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2556 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ซื้อเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน
จ้าหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่จ้าหน่าย
ค่าเสื่อมราคาส้าหรับงวด
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556

งบการเงินรวม
1,627,108
86,445
(1,430)
(78,959)
1,633,164

งบการเงินเฉพาะกิจการ
1,608,151
81,101
(1,430)
(77,584)
1,610,238

ในระหว่างงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้รวมต้นทุนการกู้ยืม
เข้าเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จ้านวนเงิน 0.1 ล้านบาท (2555: 0.2 ล้านบาท)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะและอุปกรณ์ซึ่งได้มาภายใต้สัญญา
เช่าการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจ้านวนเงิน 2 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2555: 2 ล้านบาท)
10. ต้นทุนปาล์ม
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีต้นทุนปาล์มส้าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 สรุปได้
ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ซื้อเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน
จ้าหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ
ณ วันที่จ้าหน่าย
ค่าตัดจ้าหน่ายส้าหรับงวด
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556

งบการเงินรวม
222,221
28,202
(258)
(1,104)
249,061

งบการเงินเฉพาะกิจการ
217,673
28,202
(258)
(1,042)
244,575
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ในระหว่างงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทฯได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นราคาทุน
ของสินทรัพย์จ้านวนเงิน 0.9 ล้านบาท (2555: 1.6 ล้านบาท)
ณ วันที่ 30 มิ ถุนายน 2556 ต้นทุนปาล์มมูล ค่าสุทธิตามบัญชีจ้านวนเงิน 9 ล้านบาท (31 ธันวาคม
2555: 9 ล้านบาท) อยู่บนที่ดินที่บริษัทฯมีเพียงสิทธิครอบครอง
11. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ณ วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2556 เงิ น กู้ ยื ม ระยะสั้ น จากสถาบั น การเงิ น เป็ น ตั๋ ว สั ญ ญาใช้ เ งิ น ที่ ไ ม่ มี
หลักประกันจ้านวน 660 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2555: 700 ล้านบาท) มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.85 3.06 ต่อปี (31 ธันวาคม 2555: ร้อยละ 3.00 - 3.08 ต่อปี)
12. เงินกู้ยืมระยะยาว

เงินกู้ยืมระยะยาว
หัก: ส่วนที่ถึงก้าหนดช้าระภายในหนึ่งปี
ส่วนที่ถึงก้าหนดช้าระเกินกว่าหนึ่งปี

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2556
2555
2556
2555
417,000
480,676
387,000
453,000
(142,000)
(137,000)
(132,000) (132,000)
275,000
343,676
255,000
321,000

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวส้าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 มี
รายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
บวก: รับเงินกู้เพิ่ม
หัก: จ่ายคืนเงินกู้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

480,676
2,324

453,000
-

(66,000)
417,000

(66,000)
387,000

วงเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทฯเป็นเงินกู้ยืมที่ปลอดภาระค้้าประกัน เงินกู้ยืมของบริษัทย่อยภายใต้
วงเงิ น 30 ล้ า นบาท เป็ น เงิ นกู้ ยื ม เพื่ อก่ อ สร้ างอาคารและซื้ อเครื่ องจัก รและอุ ปกรณ์ เงิน กู้ ยื ม ของ
บริษัทย่อยดังกล่าวค้้าประกันโดยบริษัทฯ
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ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 เงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 - 5.25 ต่อปี (31 ธันวาคม 2555: ร้อยละ
5.00 - 5.25 ต่อปี) ภายใต้สัญญาเงินกู้ บริษัทฯต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่
ระบุในสัญญา เช่น การก่อภาระผูกพันในทรัพย์สิน การด้ารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
และอัตราส่วนความสามารถในการช้าระหนี้ให้เป็นไปตามสัญญา เป็นต้น
ในระหว่า งไตรมาสปั จจุบั น บริษั ทฯได้รั บวงเงินกู้ ยื ม ระยะยาวจ้า นวน 430 ล้านบาทจากสถาบั น
การเงินแห่งหนึ่ง โดยเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันและมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR - 3 ต่อปี (โดย
จะต้องไม่ต่้ากว่าอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประจ้า 12 เดือนประเภทบุคคลธรรมดาของผู้ให้กู้
บวกด้วยร้อยละ 1.25 ต่อปี) เงินกู้ยืมดังกล่าวมีระยะเวลาปลอดช้าระเงินต้น 18 เดือนนับจากวันเบิกรับ
เงินกู้งวดแรกหรือจนถึงวันที่ เริ่มการผลิตของสายการผลิตใหม่แล้วแต่เวลาใดจะถึงก่อน โดยช้าระ
เงินต้นทุก 3 เดือน งวดละไม่น้อยกว่า 18 ล้านบาท และต้องช้าระให้เสร็จสิ้นภายใน 7 ปี 6 เดือน
นับจากวันเบิกรับเงินกู้งวดแรก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทฯยังไม่ได้เบิกรับเงินกู้ดังกล่าว
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทฯมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ที่ยังไม่ได้เบิกใช้คงเหลือ
จ้านวน 430 ล้านบาท ส่วนบริษัทย่อยไม่มีวงเงินกู้ยืมระยะยาวที่ยังไม่ได้เบิกใช้คงเหลือ (31 ธันวาคม
2555: บริษัทฯไม่มีวงเงินกู้ยืมระยะยาวที่ยังไม่ได้เบิกใช้คงเหลือ และบริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมระยะยาว
ที่ยังไม่ได้เบิกใช้คงเหลือคงเหลือจ้านวน 2 ล้านบาท)
13. ทุนเรือนหุ้น
13.1 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯมีมติดังนี้
1)

การจ่ายหุ้นปันผล
อนุมัติให้บริษัทฯจ่ายหุ้นปันผลระหว่างกาลจากผลการด้าเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2555
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 และจากก้าไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้น
ใหม่ รวมจ้า นวน 280,289,020 หุ้น ในราคามูล ค่าที่ ตราไว้หุ้ นละ 1 บาท รวมมู ล ค่ า 280.29
ล้านบาท

2)

การลดทุนจดทะเบียน
อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 280,289,521 บาทเป็น 280,289,020 บาท โดยการตัดหุ้น
สามั ญ ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ อ อกจ้ า หน่ า ยจ้ า นวน 501 หุ้ น มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ หุ้ น ละ 1 บาท บริ ษั ท ฯได้
จดทะเบียนการลดทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556
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3)

การเพิ่มทุนจดทะเบียน
อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 280,289,020 บาท เป็น 560,578,040 บาท โดยการออก
หุ้นสามัญเพิ่ มทุ นจ้า นวน 280,289,020 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่ อรองรับการจ่าย
หุ้นปันผล บริษัทฯได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์
2556

เมื่ อวันที่ 12 กุ ม ภาพั นธ์ 2556 บริษั ทฯได้รายงานผลจ้านวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเป็นหุ้นปันผลจริง
จ้ า นวน 280,279,020 หุ้ น แก่ ต ลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ทั้ ง นี้ บ ริ ษั ท ฯได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้
หุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556
เป็นต้นไป โดยบริษัทฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนช้าระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์จ้านวน 280,279,020 บาท
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556
13.2 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ้าปีของบริษัทฯมีมติดังนี้
1)

ลดทุนจดทะเบียน
อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากเดิม 560,578,040 บาทเป็น 560,568,040 บาท โดย
การตั ด หุ้น สามั ญ ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ อ อกจ้ า หน่า ยจ้า นวน 10,000 หุ้ น มู ล ค่า ที่ ตราไว้ หุ้น ละ 1 บาท
บริษัทฯได้จดทะเบียนการลดทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2556

2)

เพิ่มทุนจดทะเบียน
อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากเดิม 560,568,040 บาทเป็น 775,424,053 บาท โดย
การออกจ้ า หน่ า ยหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น จ้ า นวน 214,856,013 หุ้ น มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ หุ้ น ละ 1 บาท
บริษัทฯได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556

3)

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯจ้านวน 214,856,013 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
1 บาท ดังนี้
-

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ้านวน 186,856,013 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส้าคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯครั้งที่ 1 (CPI-W1) ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ
14.1

-

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ้านวน 28,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส้าคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ
และบริษัทย่อยโครงการ 1 (ESOP # 1) ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 14.2
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รายการกระทบจ้านวนหุ้นสามัญ
(หน่วย: หุ้น)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทุนจดทะเบียน
จ้านวนหุ้นสามัญ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ลดทุนจดทะเบียนตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556
เพิ่มทุนจดทะเบียนตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556
ลดทุนจดทะเบียนตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ้าปีของบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556
เพิ่มทุนจดทะเบียนตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ้าปีของบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556
จ้านวนหุ้นสามัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556

280,289,521
(501)
280,289,020
(10,000)
214,856,013
775,424,053
(หน่วย: หุ้น)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนที่ออกและช้าระแล้ว
จ้านวนหุ้นสามัญ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ออกหุ้นปันผล
จ้านวนหุ้นสามัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556

280,289,020
280,279,020
560,568,040
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14. ใบส้าคัญแสดงสิทธิ
14.1 ใบส้าคัญแสดงสิทธิ CPI-W1
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ้าปีของบริษัทฯมีมติอนุมัติการออกและเสนอ
ขายใบส้ า คั ญ แสดงสิท ธิที่ จ ะซื้อ หุ้นสามัญ ของบริษั ทฯครั้งที่ 1 (CPI-W1) ให้แ ก่ ผู้ถื อหุ้น เดิม ของ
บริษัทฯในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 3 หุ้นต่อใบส้าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย จ้านวนไม่เกิน 186,856,013
หน่วย โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชนิด
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
ระยะเวลาเสนอขาย
อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
วันใช้สิทธิ

:
:
:
:
:
:

ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
0.50 บาท
10 - 14 มิถุนายน 2556
ใบส้าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น
2.25 บาทต่อหุ้น
ก้าหนดการใช้สิทธิทุก ๆ 6 เดือน นับแต่วันที่ออกใบส้าคัญ
แสดงสิ ท ธิ โดยวั น ก้ า หนดใช้ สิ ท ธิ ค รั้ ง แรกคื อ วั น ที่
30 ธันวาคม 2556 และสามารถใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่
30 มิถุนายน 2558
วันที่ออกใบส้าคัญแสดงสิทธิ : 2 กรกฎาคม 2556
อายุของใบส้าคัญแสดงสิทธิ : 2 ปีนับแต่วันที่ออกใบส้าคัญแสดงสิทธิ
ในระหว่างวันที่ 10 - 14 มิถุนายน 2556 มีการจองซื้อใบส้าคัญแสดงสิทธิจ้านวน 148,899,980 หน่วย
โดยบริษัทฯได้รับเงินค่าจองซื้อจ้านวนประมาณ 74 ล้านบาท และได้แสดงเงินจ้านวนดังกล่าวเป็น
ส่วนของผู้ถือหุ้น ภายใต้หัวข้อ “เงินรับล่วงหน้าค่าใบส้าคัญแสดงสิทธิ ” ในงบแสดงฐานะการเงิน
บริษัทฯได้ออกใบส้าคัญแสดงสิทธิ CPI-W1 จ้านวน 148,899,980 หน่วยในวันที่ 2 กรกฎาคม 2556
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับใบส้าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2556
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 มีใบส้าคัญแสดงสิทธิที่ไม่มีผู้จองซื้อจ้านวน 37,956,033 หน่วย ซึ่งบริษัทฯ
จะด้าเนินการลดทุนต่อไป
14.2 ใบส้าคัญแสดงสิทธิ ESOP #1
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ้าปีของบริษัทฯมีมติอนุมัติการออกและเสนอ
ขายใบส้าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯและ
บริษัทย่อยโครงการ 1 (ESOP #1) จ้านวนไม่เกิน 28,000,000 หน่วย โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ราคาเสนอขายต่อหน่วย
:
อายุของใบส้าคัญแสดงสิทธิ
:
อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ :
ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
:
วันที่ออกใบส้าคัญแสดงสิทธิ :
เงื่อนไขและระยะเวลาการใช้สิทธิ :

หน่วยละ 0 บาท
5 ปีนับแต่วันที่ออกใบส้าคัญแสดงสิทธิ
ใบส้าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น
2.75 บาทต่อหุ้น
2 กรกฎาคม 2556
1) ก้ า หนดการใช้ สิ ท ธิ ทุ ก ๆ 6 เดื อ น นั บ แต่ วั น ที่ อ อก
ใบส้าคัญแสดงสิทธิ โดยวันก้าหนดใช้สิทธิครั้งแรก
คือวันที่ 30 ธันวาคม 2556 และสามารถใช้สิทธิครั้ง
สุดท้ายในวันที่ 29 มิถุนายน 2561
2) ผู้ถือใบส้าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้น
สามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯในแต่ละครั้งได้ร้อยละ
10 ของจ้านวนใบส้าคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร
3) ใบส้าคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูก
ใช้สิทธิในวันก้าหนดใช้สิทธิใด ๆ สามารถสะสมเพื่อ
น้าไปใช้สิทธิในวันก้าหนดใช้สิทธิครั้งต่อไปตลอด
อายุของใบส้าคัญแสดงสิทธิ

15. ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาลค้านวณขึ้นจากก้าไรก่อนภาษีเงินได้ส้าหรับงวดคูณด้วยอัตราภาษี
เฉลี่ยทั้งปีที่ประมาณไว้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส้าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 และ 2555
สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
ส้าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
2556
2555
(ปรับปรุงใหม่)
(ปรับปรุงใหม่)
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาล
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิด
ผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับ
รายการผลแตกต่างชั่วคราว
รายได้ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก้าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ

-

(2,661)

-

(2,661)

(1,369)

1,813

(1,369)

1,813

(1,369)

(848)

(1,369)

(848)
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(หน่วย: พันบาท)
ส้าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
2556
2555
(ปรับปรุงใหม่)
(ปรับปรุงใหม่)
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาล
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิด
ผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับ
รายการผลแตกต่างชั่วคราว
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่
ในงบก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

-

185

-

185

(679)

1,745

(679)

1,745

(679)

1,930

(679)

1,930

จ้านวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส้าหรับงวด
หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 และ 2555 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
ส้าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
2556
2555
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
ผลขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

2,276

-

2,276

-

ไม่ มีภาษีเงิ นได้ที่เกี่ ยวข้ องกั บส่วนประกอบแต่ละส่วนของก้ าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส้าหรับงวด
สามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 และ 2555
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16. ก้าไรต่อหุ้น
ก้าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค้านวณโดยหารก้าไร (ขาดทุน) ส้าหรับงวดที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
(ไม่รวมก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจ้านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่าง
งวด และได้ปรับปรุงจ้านวนหุ้นสามัญที่ใช้ในการค้านวณก้าไรต่อหุ้น ส้าหรับงวดสามเดือนและ
หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 ที่น้ามาเปรียบเทียบ (ปรับจ้านวนหุ้นตามสัดส่วนที่เปลี่ยนไป
ของจ้านวนหุ้นสามัญที่ เปลี่ยนแปลงโดยการออกหุ้นปันผลตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 13 โดยถือ
เสมือนว่าการออกหุ้นปันผลได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่เริ่มต้นของงวดแรกที่เสนอรายงาน)
ก้ า ไรต่ อหุ้ นปรับ ลดค้ า นวณโดยหารก้ าไร (ขาดทุ น) ส้ าหรับ งวดที่เ ป็น ของผู้ ถือหุ้ นของบริ ษั ท ฯ
(ไม่รวมก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยผลรวมของจ้านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้้าหนัก ของหุ้นสามัญที่ออกอยู่
ในระหว่า งงวดกับ จ้านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้้าหนัก ของหุ้นสามัญที่บริษั ทฯอาจต้องออกเพื่ อแปลงหุ้น
สามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ ณ วันต้นปี
หรือ ณ วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่า
ก้าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส้าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 และ 2555
แสดงการค้านวณได้ดังนี้

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส้าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
จ้านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย
ก้าไร (ขาดทุน) ส้าหรับงวด
ถ่วงน้้าหนัก
ก้าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
2556
2555
2556
2555
2556
2555
(พันบาท)
(พันบาท)
(พันหุ้น)
(พันหุ้น)
(บาท)
(บาท)
(ปรับปรุงใหม่)
(ปรับปรุงใหม่)
(ปรับปรุงใหม่)
(0.02)
0.10
(13,840)
55,170
560,568
560,568
(12,812)

60,688

560,568

560,568

(0.02)

0.11

ส้าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
จ้านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย
ก้าไร (ขาดทุน) ส้าหรับงวด
ถ่วงน้้าหนัก
ก้าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
2556
2555
2556
2555
2556
2555
(พันบาท)
(พันบาท)
(พันหุ้น)
(พันหุ้น)
(บาท)
(บาท)
(ปรับปรุงใหม่)
(ปรับปรุงใหม่)
(ปรับปรุงใหม่)
(0.05)
0.25
(26,984)
141,275
560,568
560,568
(18,452)

150,039

560,568

560,568

(0.03)

0.27

ไม่ มี ก ารแสดงก้ า ไรต่ อหุ้ นปรั บลดในงบการเงิ นส้ า หรั บงวดสามเดือ นและหกเดื อนสิ้น สุ ดวั น ที่
30 มิถุนายน 2556 เนื่องจากก้าไรต่อหุ้นปรับลดกลับเป็นปรับเพิ่ม
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17. การจ่ายปันผล
เงินปันผล
เงินปันผลประจ้าปี 2554

อนุมัติโดย
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555

เงินปันผลจ่าย
(พันบาท)
67,269

เงินปันผลจ่ายต่อหุน้
(บาท)
0.24

รวม

67,269

หุ้นปันผลระหว่างกาลส้าหรับปี 2555 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556
เงินปันผลประจ้าปี 2555
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556
รวม

280,279

1.00

16,804

0.03

297,083

18. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
18.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน
ก)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนจ้านวน
เงิน 168 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2555: 17 ล้านบาท) และเฉพาะของบริษัทฯจ้านวนเงิน 167 ล้าน
บาท (31 ธันวาคม 2555: 16 ล้านบาท) ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารและการซื้อเครื่องจักร
และอุปกรณ์

ข)

ในเดือนกุ ม ภาพั นธ์ 2554 บริษั ทฯได้ท้าสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกั บบริษั ทในประเทศไทย
แห่งหนึ่งเพื่อซื้อที่ดินจ้านวนเงิน 124 ล้านบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทฯได้จ่ายเงิน
ล่วงหน้าค่าซื้อที่ ดิน ดังกล่าวแล้วทั้งจ้านวน (31 ธันวาคม 2555: บริษัทฯได้จ่ายเงินล่วงหน้า
ค่าซื้อที่ดินดังกล่าวแล้ว เป็นจ้านวนเงิน 93 ล้านบาท และมีภาระผูก พันเกี่ยวกับการซื้อที่ดิน
ดังกล่าวเป็นเงิน 31 ล้านบาท)

18.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการ
ณ วันที่ 30 มิ ถุนายน 2556 บริษั ทฯและบริษั ทย่อยมีภาระผูก พั นในการจ่ายค่าบริก ารตามสัญญา
ซึ่งต้องจ่ายช้าระภายใน 1 ปี เป็นจ้านวนเงิน 6 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2555: 6 ล้านบาท) และเฉพาะ
ของบริษัทฯจ้านวนเงิน 6 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2555: 5 ล้านบาท)
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18.3 การค้้าประกัน
ก)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทฯค้้าประกันวงเงินกู้และวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัทย่อยใน
วงเงิน 30 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2555: 30 ล้านบาท)

ข)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทฯมีหนังสือค้้าประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษั ท ฯ
เหลืออยู่เป็นจ้านวนเงิน 5 ล้านบาท และ 1.2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (31 ธันวาคม 2555:
8 ล้านบาท และ 1.2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูก พันทางปฏิบัติบาง
ประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย หนังสือค้้าประกันเพื่อค้้าประกันในการ
เป็ น ผู้ น้ า ของเข้ า ผู้ ส่ ง ของออกระดั บ บั ต รทองกั บ กรมศุ ล กากรจ้ า นวนเงิ น 2 ล้ า นบาท
(31 ธั น วาคม 2555: 2 ล้ า นบาท) เพื่ อ ค้้ า ประกั น การใช้ ไ ฟฟ้ า จ้ า นวนเงิ น 3 ล้ า นบาท
(31 ธันวาคม 2555: 3 ล้า นบาท) และเพื่ อค้้าประกั นการจ่ายช้าระเงินให้กั บเจ้าหนี้รายหนึ่ง
จ้านวนเงิน 1.2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (31 ธันวาคม 2555: 1.2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯมีหนังสือค้้าประกันเพื่อค้้าประกันการปฏิบัติงานตามสัญญา
จ้านวนเงิน 3 ล้านบาท (30 มิถุนายน 2556: ไม่มี)

18.4 สัญญาซื้อขายน้้ามันปาล์ม
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 และ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯมีภาระในการขายน้้ามันปาล์มให้บริษัทที่
ไม่เกี่ยวข้องกันในประเทศแห่งหนึ่ง โดยปริมาณการขายและราคาเป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญา
19. ส่วนงานด้าเนินงาน
ข้อมูลส่วนงานด้าเนินงานที่น้าเสนอนี้สอดคล้องกั บรายงานภายในของบริษัทฯที่ผู้มีอ้านาจตัดสินใจ
สูงสุดด้านการด้าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่้าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรร
ทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการด้าเนินงานของส่วนงาน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตาม
ประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนงานหลักที่รายงานทั้งสิ้น 2 ส่วนงาน
ดังนี้
-

ส่วนงานน้้ามันปาล์ม เป็นส่วนงานผลิตและจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์น้ามันปาล์มและผลพลอยได้

-

ส่วนงานเมล็ดพันธุ์ปาล์มและต้นกล้าปาล์ม เป็นส่วนงานผลิตและจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์เมล็ดพันธุ์
ปาล์มและต้นกล้าปาล์ม

บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการรวมส่วนงานด้าเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น
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ผู้ มี อ้ า นาจตั ด สิ น ใจสู ง สุ ด สอบทานผลการด้ า เนิ น งานของแต่ ล ะหน่ ว ยธุ ร กิ จ แยกจากกั น เพื่ อ
วัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯ
และบริษัทย่อยประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก้าไรหรือขาดทุนจากการ
ด้าเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกั บที่ใช้ในการวัดก้าไรหรือขาดทุนจากการด้าเนินงานใน
งบการเงิน อย่างไรก็ตาม บริษัท ฯและบริษัทย่อยบริหารงานด้านการจัดหาเงิน ซึ่งท้าให้เกิดค่าใช้จ่าย
ทางการเงิน และรายได้ทางการเงิน และภาษีเงินได้ของทั้งกลุ่ม ดังนั้น รายได้และค่าใช้จ่ายดังกล่าวจึง
ไม่มีการปันส่วนให้แต่ละส่วนงานด้าเนินงาน
รายได้ระหว่างส่วนงานถูกตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว
ข้อมูลรายได้และก้าไรของส่วนงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยส้าหรับงวดสามเดือนและหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 และ 2555 มีดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

ส่วนงาน
น้้ามันปาล์ม
รายได้
รายได้จากการขายให้ลูกค้า
ภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงาน
รวมรายได้
ผลการด้าเนินงาน
ก้าไรของส่วนงาน
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายอื่น
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
รายได้ภาษีเงินได้
ขาดทุนส้าหรับงวด

ส้าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556
ส่วนงานเมล็ด
รายการปรับปรุง
พันธุ์ปาล์มและ
และตัดรายการ
ต้นกล้าปาล์ม รวมส่วนงาน
ระหว่างกัน

งบการเงินรวม

913.2
913.2

4.9
4.9

918.1
918.1

-

918.1
918.1

91.2

2.8

94.0

-

94.0
(10.3)
(98.9)
(15.2)
1.4
(13.8)
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(หน่วย: ล้านบาท)

ส่วนงาน
น้้ามันปาล์ม
รายได้
รายได้จากการขายให้ลูกค้า
ภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงาน
รวมรายได้
ผลการด้าเนินงาน
ก้าไรของส่วนงาน
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายอื่น
ก้าไรก่อนภาษีเงินได้
รายได้ภาษีเงินได้

ส้าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555
ส่วนงานเมล็ด
รายการปรับปรุง
พันธุ์ปาล์มและ
และตัดรายการ
ต้นกล้าปาล์ม รวมส่วนงาน
ระหว่างกัน

งบการเงินรวม
(ปรับปรุงใหม่)

1,158.0
1,158.0

13.7
13.7

1,171.7
1,171.7

-

1,171.7
1,171.7

153.2

7.6

160.8

-

160.8
(9.2)
(97.3)
54.3
0.9
55.2

ก้าไรส้าหรับงวด

(หน่วย: ล้านบาท)

ส่วนงาน
น้้ามันปาล์ม
รายได้
รายได้จากการขายให้ลูกค้า
ภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงาน
รวมรายได้
ผลการด้าเนินงาน
ก้าไรของส่วนงาน
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายอื่น
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
รายได้ภาษีเงินได้
ขาดทุนส้าหรับงวด

ส้าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556
ส่วนงานเมล็ด
รายการปรับปรุง
พันธุ์ปาล์มและ
และตัดรายการ
ต้นกล้าปาล์ม รวมส่วนงาน
ระหว่างกัน

งบการเงินรวม

1,841.1
1,841.1

5.7
5.7

1,846.8
1,846.8

-

1,846.8
1,846.8

192.5

3.3

195.8

-

195.8
(20.8)
(202.7)
(27.7)
0.7
(27.0)
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(หน่วย: ล้านบาท)

ส่วนงาน
น้้ามันปาล์ม
รายได้
รายได้จากการขายให้ลูกค้า
ภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงาน
รวมรายได้
ผลการด้าเนินงาน
ก้าไรของส่วนงาน
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายอื่น
ก้าไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ก้าไรส้าหรับงวด

ส้าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555
รายการ
ส่วนงานเมล็ด
ปรับปรุงและ
พันธุ์ปาล์มและ
ตัดรายการ
ต้นกล้าปาล์ม รวมส่วนงาน
ระหว่างกัน

งบการเงินรวม
(ปรับปรุงใหม่)

2,283.4
2,283.4

17.5
17.5

2,300.9
2,300.9

-

2,300.9
2,300.9

338.7

9.7

348.4

-

348.4
(19.5)
(185.7)
143.2
(1.9)
141.3

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทฯมีรายได้จากการขาย
ส่งออกต่างประเทศเป็นจ้านวนเงิน 84 ล้านบาท และ 169 ล้านบาท ตามล้าดับ (2555: 183 ล้านบาท
และ 230 ล้านบาท ตามล้าดับ)
ในระหว่ า งงวดสามเดือ นสิ้น สุด วันที่ 30 มิถุ นายน 2556 บริ ษั ทฯมีร ายได้จากลูก ค้า รายหนึ่ง จาก
ส่ว นงานน้้ า มั น ปาล์ ม เป็ น จ้า นวนรวมประมาณ 202 ล้ า นบาท (2555: บริ ษั ท ฯมีร ายได้ จากลู ก ค้ า
สองรายจากส่วนงานน้้ามันปาล์มเป็นจ้านวนรวมประมาณ 366 ล้านบาท)
ในระหว่ า งงวดหกเดื อ นสิ้น สุ ด วัน ที่ 30 มิ ถุ นายน 2556 บริ ษั ท ฯมี ร ายได้ จ ากลู ก ค้ ารายหนึ่ ง จาก
ส่วนงานน้้ามันปาล์มเป็นจ้านวนรวมประมาณ 227 ล้านบาท (2555: 581 ล้านบาท)
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20. เครื่องมือทางการเงิน
ก)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 และ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าคงเหลือดังนี้

สกุลเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกา
ยูโร

จ้านวนที่ซื้อ
(พัน)
-

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556
อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ
จ้านวนทีข่ าย
จ้านวนที่ซื้อ
จ้านวนทีข่ าย
(พัน)
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
2,171
29.43 - 30.11

336

-

38.23

-

วันครบก้าหนด
ตามสัญญา
เดือนกรกฎาคม พฤศจิกายน 2556
เดือนกันยายน 2556

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
สกุลเงิน

จ้านวนที่ขาย
(พัน)

เหรียญสหรัฐอเมริกา

1,915

อัตราแลกเปลี่ยนตาม
สัญญาของจ้านวนที่ขาย
(บาทต่อหน่วยเงินตรา
ต่างประเทศ)
30.73 - 31.12

วันครบก้าหนดตามสัญญา

เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2556

ณ วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2556 มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสั ญ ญาซื้ อ ขายอั ต ราแลกเปลี่ ย นล่ ว งหน้ า มี
ผลขาดทุนจ้านวนเงิน 2.4 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2555: ก้าไร 0.3 ล้านบาท) ซึ่งได้ค้านวณตาม
หลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป
ข)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทฯมีสัญญาขายน้้ามันปาล์มดิบล่วงหน้าคงเหลือ ซึ่งมีมูลค่าตาม
สัญญารวม 5.2 ล้านริงกิตมาเลเซีย โดยมีผลก้าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของสัญญาดังกล่าวหากบริ ษัทฯ
บันทึกตามมูลค่ายุติธรรมเป็นจ้านวนเงินประมาณ 0.1 ล้านริงกิตมาเลเซีย (31 ธันวาคม 2555:
บริษัทฯไม่มีสัญญาซื้อขายน้้ามันปาล์มดิบล่วงหน้าคงเหลือ)

21. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
บริษัทฯได้จัดประเภทรายการบัญชีดังต่อไปนี้

รายได้อื่น
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

(หน่วย: พันบาท)
ส้าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามที่จัด
ตามที่เคย
ตามที่จัด
ตามที่เคย
ประเภทใหม่
รายงานไว้
ประเภทใหม่
รายงานไว้
2,017
1,586
2,339
1,908
431
431
-
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

ก้าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้อื่น

(หน่วย: พันบาท)
ส้าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามที่จัด
ตามที่เคย
ตามที่จัด
ตามที่เคย
ประเภทใหม่
รายงานไว้
ประเภทใหม่
รายงานไว้
161
161
3,710
3,871
5,431
5,592

การจัดประเภทรายการบัญชีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อก้าไรหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่ได้รายงานไว้
22. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556
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