




บริษัท สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 35,173 39,840 21,600 27,104

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 4 87,416 38,605 87,358 38,545

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึ่งปี 1,585 1,567 1,585 1,567

เงินทดรองแก่พนกังาน 614 79 614 79

สินคา้คงเหลือ 5 282,654 123,014 282,654 123,014

สินทรัพยช์ีวภาพ 50,040 95,620 50,040 95,620

สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 14,639 20,417 10,985 16,827

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 472,121 319,142 454,836 302,756

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกาํหนดชาํระ

   เกินกวา่หนึ่งปี 1,644 2,441 1,644 2,441

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 - - 307,895 307,895

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 7 21,074 22,997 25,000 25,000

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัอื่น 8 17,940 18,400 - -

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 879,533 887,736 879,533 887,736

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 10 35,765 36,397 57,489 58,729

พืชเพื่อการให้ผลิตผล 11 190,123 196,333 190,123 196,333

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 126 166 126 166

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 6,813 - 6,754 -

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 770 1,047 770 1,047

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,153,788 1,165,517 1,469,334 1,479,347

รวมสินทรัพย์ 1,625,909 1,484,659 1,924,170 1,782,103

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 12 250,000 245,000 250,000 245,000

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 13 40,103 18,304 315,820 295,819

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวที่ถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึ่งปี 14 20,000 - 20,000 -

ส่วนของหนี้ สินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึ่งปี 170 308 474 462

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 14,545 19,336 13,870 18,875

หนี้ สินหมุนเวียนอื่น 6,231 2,959 6,231 2,959

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 331,049 285,907 606,395 563,115

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึ่งปี 14 40,000 - 40,000 -

หนี้ สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึ่งปี 42,822 42,546 63,951 64,191

หนี้ สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี - 2,611 - 2,717

สํารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 15 17,798 18,423 17,798 18,423

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 100,620 63,580 121,749 85,331

รวมหน้ีสิน 431,669 349,487 728,144 648,446

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั 324,050,000 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 324,050 324,050 324,050 324,050

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้

      หุน้สามญั 324,050,000 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 324,050 324,050 324,050 324,050

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 321,545 321,545 321,545 321,545

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สํารองตามกฎหมาย 60,805 60,805 32,405 32,405

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 487,840 428,772 518,026 455,657

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,194,240 1,135,172 1,196,026 1,133,657

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,625,909 1,484,659 1,924,170 1,782,103

- - - -
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้

รายได้ 485,405 220,057 485,405 220,057

รายไดอ้ื่น

   เงินปันผลรับ 6 - - 4,383 6,302

   อื่น ๆ 15,028 8,953 15,103 8,953

รวมรายได้ 500,433 229,010 504,891 235,312

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 334,600 165,082 334,989 165,591

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 10,702 5,171 10,702 5,171

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 14,230 9,513 14,183 9,467

ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรม

  ของสินทรัพยชี์วภาพ 44,042 21,504 44,042 21,504

รวมค่าใช้จ่าย 403,574 201,270 403,916 201,733

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 96,859 27,740 100,975 33,579

ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมคา้ 7.2 (966) (5,087) - -

รายไดท้างการเงิน 117 125 51 44

ตน้ทุนทางการเงิน (941) (1,670) (2,572) (3,352)

กําไรก่อนผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 95,069 21,108 98,454 30,271

ผลประโยชน์ (ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 16 (7) (5,232) 317 (4,883)

กําไรสําหรับงวด 95,062 15,876 98,771 25,388

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด - - - -

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 95,062 15,876 98,771 25,388

กําไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน 17

กาํไรต่อหุ้น 0.29 0.05 0.30 0.08

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้

รายได้ 947,877 510,549 947,877 510,549

รายไดอ้ื่น

   เงินปันผลรับ 6 - - 4,383 6,302

   เงินชดเชยจากการประกนัภยั 7,642 - 7,642 -

   อื่น ๆ 24,725 13,704 24,725 13,704

รวมรายได้ 980,244 524,253 984,627 530,555

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 762,084 437,255 762,862 438,271

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 20,873 12,430 20,873 12,430

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 27,049 19,050 26,957 18,948

ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรม

  ของสินทรัพยชี์วภาพ 36,975 26,108 36,975 26,108

รวมค่าใช้จ่าย 846,981 494,843 847,667 495,757

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 133,263 29,410 136,960 34,798

ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมคา้ 7.2 (1,923) (914) - -

รายไดท้างการเงิน 196 226 71 52

ตน้ทุนทางการเงิน (1,720) (3,472) (4,912) (6,757)

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 129,816 25,250 132,119 28,093

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 16 (5,938) (5,048) (4,940) (4,265)

กําไรสําหรับงวด 123,878 20,202 127,179 23,828

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

รายการทีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากการร่วมคา้

   - ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 7.2 - 39 - -

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ - 39 - -

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด - 39 - -

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 123,878 20,241 127,179 23,828

กําไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน 17

กาํไรต่อหุ้น 0.38 0.06 0.39 0.07

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน

ทีออกและชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 324,050 321,545 60,805 313,167 1,019,567

กาํไรสําหรับงวด - - - 20,202 20,202

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - - - 39 39

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - 20,241 20,241

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 19) - - - (8,101) (8,101)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2563 324,050 321,545 60,805 325,307 1,031,707

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2564 324,050 321,545 60,805 428,772 1,135,172

กาํไรสําหรับงวด - - - 123,878 123,878

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - - - - -

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - 123,878 123,878

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 19) - - - (64,810) (64,810)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 324,050 321,545 60,805 487,840 1,194,240

-

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน

ทีออกและชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 324,050 321,545 32,405 336,173 1,014,173

กาํไรสําหรับงวด - - - 23,828 23,828

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - - - - -

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - 23,828 23,828

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 19) - - - (8,101) (8,101)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2563 324,050 321,545 32,405 351,900 1,029,900

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2564 324,050 321,545 32,405 455,657 1,133,657

กาํไรสําหรับงวด - - - 127,179 127,179

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - - - - -

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - 127,179 127,179

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 19) - - - (64,810) (64,810)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 324,050 321,545 32,405 518,026 1,196,026

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กาํไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: พนับาท)

กาํไรสะสม

บริษัท สหอุตสาหกรรมนํามันปาล์ม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 129,816 25,250 132,119 28,093

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 21,886 21,121 22,356 21,592

   ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมคา้ 1,923 914 - -

   ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ 36,975 26,108 36,975 26,108

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายพืชเพื่อการให้ผลิตผล 94 - 94 -

   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะไดร้ับ (กลบัรายการ) 14,998 (2,265) 14,998 (2,265)

   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายที่ดิน อุปกรณ์และยานพาหนะ 2,280 (979) 2,280 (979)

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 4,963 - 4,963 -

   กาํไรจากสัญญาให้เช่าการเงิน - (234) - (234)

   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งและผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน 1,673 681 1,673 681

   เงินปันผลรับ - - (4,383) (6,302)

   ค่าใชจ่้ายดอกเบี้ย 1,720 3,472 4,912 6,757

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน

   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 216,328 74,068 215,987 73,451

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น (48,811) (37,470) (48,813) (37,511)

   เงินสดรับจากลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน 779 173 779 173

   เงินทดรองแก่พนักงาน (535) (901) (535) (901)

   สินคา้คงเหลือและสินทรัพยชี์วภาพ (166,033) (95,361) (166,033) (95,361)

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,839 (1,604) 1,903 (741)

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 277 (6) 277 (6)

หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 22,095 15,948 23,655 17,547

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,260 326 3,260 326

   จ่ายผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งและผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน (2,298) (794) (2,298) (794)

เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 26,901 (45,621) 28,182 (43,817)

   จ่ายดอกเบี้ย (1,413) (3,500) (7,963) (12,027)

   รับคืนภาษีเงินได้ 3,939 2,389 3,939 2,300

   จ่ายภาษีเงินได้ (20,153) (1,552) (19,416) (562)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 9,274 (48,284) 4,742 (54,106)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัอื่นลดลง 460 460 - -

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ 755 2,112 755 2,112

เงินสดจ่ายซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (13,024) (25,216) (13,024) (25,216)

ตน้ทุนพืชเพ่ือการใหผ้ลิตผลเพิ่มข้ึน (2,335) (1,474) (2,335) (1,474)

รับเงินปันผล - - 4,383 6,302

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (14,144) (24,118) (10,221) (18,276)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 5,000 90,000 5,000 90,000

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว 60,000 - 60,000 -

เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่า - (294) (228) (179)

จ่ายเงินปันผล (64,797) (8,101) (64,797) (8,101)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 203 81,605 (25) 81,720

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (4,667) 9,203 (5,504) 9,338

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 39,840 21,001 27,104 10,081

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 35,173 30,204 21,600 19,419

- -

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

   ซ้ืออุปกรณ์ที่ยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 888 1,118 888 1,118

   สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิ่มข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญา 138 - - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท สหอุตสาหกรรมนํามันปาล์ม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564

1. ข้อมูลทัวไป

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ

บริษัท สหอุตสาหกรรมนํามันปาล์ม จํากัด (มหาชน) เป็นบริษัทมหาชนซึงจดัตงัและมีภูมิลาํเนา

ในประเทศไทย โดยมีบริษทั ลาํสูง (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) ซึงเป็นบริษทัทีจดทะเบยีนจดัตงั

ในประเทศไทยเป็นบริษทัใหญ่ ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการผลิตนาํมนัปาลม์ดิบและนํามนัเมล็ด

ในปาล์มดิบ ทีอยู่ตามทีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ที 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ

เขตบางนา กรุงเทพมหานคร สํานักงานสาขาและโรงงานตงัอยู่ที 98 หมู่ 6 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม

ตาํบลห้วยยูง อาํเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี

1.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงนิระหว่างกาล

งบการเงินระหว่างกาลนีจดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงิน

ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดง

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น 

และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดยีวกบังบการเงินประจาํปี

งบการเงินระหว่างกาลนีจดัทาํขึนเพอืให้ขอ้มูลเพิมเติมจากงบการเงินประจาํปีทีนาํเสนอครังล่าสุด 

ดังนนั งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเกียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณใ์หม ่ๆ

เพือไม่ให้ข้อมูลทีนําเสนอซําซ้อนกับขอ้มูลทีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน

ระหว่างกาลนีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด

งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัทีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 

งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยนี

1.3 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม

งบการเงินรวมระหว่างกาลนีได้รวมงบการเงินของบริษัท สหอุตสาหกรรมนํามนัปาล์ม จํากัด 

(มหาชน) (ซึงต่อไปนีเรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อย (ซึงต่อไปนีรวมเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และ

ไดจ้ดัทาํขึนโดยใช้หลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสําหรับปีสินสุดวนัท ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยไม่มี

การเปลียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัในงวดปัจจุบนั
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1.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเริมมีผลบงัคับใช้ในงวดปัจจุบัน

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัไดนํ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ซึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชี

ทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบตัิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดร้บั

การปรับปรุงหรือจดัให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง

ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเกียวกับวิธีปฏิบัติทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบตัิ

ทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบตัินีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อ

งบการเงินของกลุ่มบริษทั

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชี

ทีเริมในหรือหลังวันที 1 มกราคม 2565

สภาวิชาชีพบัญชีฯได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซึงจะมี

ผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2565 มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกับ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเกียวกับ

วิธีปฏิบตัิทางการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการให้ข้อผ่อนปรนในทาง

ปฏิบตัิหรือขอ้ยกเวน้ชวัคราวกบัผูใ้ช้มาตรฐาน

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบทีอาจมีต่องบการเงินในปีทีเริมนาํ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบตัิ

2. นโยบายการบัญชีทีสําคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลนีจดัทาํขึนโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกับทีใชใ้น

งบการเงินสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563
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3. รายการธุรกิจกับกิจการทีเกยีวข้องกนั

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจทีสําคญักบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกัน รายการธุรกจิ

ดังกล่าวเป็นไปตามเงอืนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามทีตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือ

กิจการทีเกียวขอ้งกันเหล่านนัซึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดดั้งนี

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน

2564 2563 2564 2563 นโยบายการกาํหนดราคา

รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ่

ขายนาํมนัปาล์มดิบและนาํมนัเมล็ด 

ในปาล์มดิบ

456 128 456 128 ราคาตลาด ณ วนัทีทาํสัญญาขาย 

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)

เงินปันผลรับ - - 4 6 ตามทีประกาศจ่าย

ค่าเช่าสวนปาล์มจ่าย - - 1 1 ราคาตามสัญญา

ดอกเบียจ่าย - - 1 2 THBFIX + 1% ต่อปี

รายการธุรกิจกับการร่วมค้า

ซือเมล็ดพนัธุ์ปาล์มนาํมนัและ                      

ผลปาล์มสด

2 2 2 2 ราคาตลาด

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน

2564 2563 2564 2563 นโยบายการกาํหนดราคา

รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ่

ขายนํามนัปาล์มดิบและนาํมนัเมล็ด   

ในปาล์มดิบ

827 386 827 386 ราคาตลาด ณ วนัทีทาํสัญญาขาย

ขายผลปาล์มสด 63 - 63 - ราคาตลาด ณ วนัทีทาํสัญญาขาย

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)

เงินปันผลรับ - - 4 6 ตามทีประกาศจ่าย

ค่าเช่าสวนปาล์มจ่าย - - 3 3 ราคาตามสัญญา

ดอกเบียจ่าย - - 2 3 THBFIX + 1% ต่อปี

รายการธุรกิจกับการร่วมค้า

ซือเมล็ดพนัธุ์ปาล์มนาํมนัและ               

ผลปาล์มสด

3 3 3 3 ราคาตลาด
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ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการทีเกียวขอ้งกัน ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน

2564

31 ธันวาคม

2563

30 มิถุนายน

2564

31 ธันวาคม

2563

ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน - กิจการทีเกียวข้องกัน (หมายเหตุ 4)

บริษทัใหญ่ 84,847 38,532 84,847 38,532

รวม 84,847 38,532 84,847 38,532

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน - กิจการทีเกียวข้องกัน (หมายเหตุ 13)

บริษทัย่อย - - 275,797 277,665

รวม - - 275,797 277,665

หนีสินตามสัญญาเช่า - กิจการทีเกียวข้องกัน

บริษทัย่อย - - 64,425 64,653

รวม - - 64,425 64,653

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์

ระยะสนัและผลประโยชน์หลงัออกจากงานทีให้แก่กรรมการและผูบ้ริหาร เป็นจาํนวนเงิน 5 ลา้นบาท

และ 11 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2563: 5 ล้านบาท และ 10 ลา้นบาท ตามลาํดบั)

4. ลูกหนีการค้าและลูกหนีอนื
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน

2564

31 ธันวาคม

2563

30 มิถุนายน

2564

31 ธันวาคม

2563

ลูกหนีการค้า - กิจการทีเกียวข้องกัน

อายุหนีคงค้างนบัจากวนัทีถึงกาํหนดชาํระ

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 84,847 38,532 84,847 38,532

รวมลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) 84,847 38,532 84,847 38,532

ลูกหนีการค้า - กิจการทีไม่เกียวข้องกัน

อายุหนีคงค้างนบัจากวนัทีถึงกาํหนดชาํระ

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 1,960 - 1,960 -

รวมลูกหนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 1,960 - 1,960 -

รวมลูกหนีการคา้ 86,807 38,532 86,807 38,532

ลูกหนีอืน

รายไดค้า้งรับ 609 73 551 13

รวมลูกหนีอืน 609 73 551 13

รวมลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 87,416 38,605 87,358 38,545
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5. สินค้าคงเหลือ

รายการเคลือนไหวของบญัชีการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดร้ับ

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 สรุปไดด้งันี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม/

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2564 4,963

การปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ 14,998

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 19,961

6. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษทัย่อยตามทีแสดงในงบการเงินเฉพาะกจิการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี
(หน่วย: พนับาท)

บริษทั ทุนเรียกชาํระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน

30 มิถุนายน

2564

31 ธันวาคม

2563

30 มิถุนายน

2564

31 ธันวาคม

2563

30 มิถุนายน

2564

31 ธันวาคม

2563

(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ)

บริษทั พนัธ์ศรีวิวฒัน์ จาํกดั 274 274 100 100 307,895 307,895

รวม 307,895 307,895

ในระหว่างงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯได้รับเงินปันผลจากบริษทัย่อย

เป็นจาํนวนเงิน 4 ลา้นบาท (2563: 6 ล้านบาท)

7. เงินลงทุนในการร่วมค้า

7.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมคา้

เ งินลงทุนในการร่วมค้าซึงเป็นเงินลงทุนในกิจการทีบริษัทฯและบริษัทอืนควบคุมร่วมกัน

มีรายละเอียดดงัต่อไปนี
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน

มูลค่าตามบญัชี

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย

30 มถุินายน

2564

31 ธันวาคม

2563

30 มถุินายน

2564

31 ธันวาคม

2563

30 มถุินายน

2564

31 ธันวาคม

2563

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

บริษทั สยามเอลิทปาล์ม

จาํกดั

ผลิตและจาํหน่ายเมล็ดพนัธ์ุ

ปาล์มนาํมัน 50 50 25,000 25,000 21,074 22,997

รวม 25,000 25,000 21,074 22,997
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(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน

30 มิถุนายน

2564

 ธันวาคม 

2563

30 มิถุนายน

2564

 ธันวาคม 

2563

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

บริษทั สยามเอลิทปาล์ม จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายเมล็ดพนัธ์ุปาล์มนาํมัน 50 50 25,000 25,000

รวม 25,000 25,000

7.2 ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ในระหว่างงวด บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการร่วมคา้ในงบการเงินดงันี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

การร่วมคา้ ส่วนแบ่งขาดทุน ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน

2564 2563 2564 2563

บริษทั สยามเอลิทปาลม์ จาํกดั (966) (5,087) - -

รวม (966) (5,087) - -

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

การร่วมคา้ ส่วนแบ่งขาดทุน ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน

2564 2563 2564 2563

บริษทั สยามเอลิทปาลม์ จาํกดั (1,923) (914) - 39

รวม (1,923) (914) - 39

8. เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอืน

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัย่อยแห่งหนึงมีเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัอืน

คงเหลือเป็นจํานวนเงิน 18 ล้านบาท เงินให้กู้ยืมดงักล่าวไม่มีหลกัประกันและคิดดอกเบียในอตัรา

ร้อยละ THBFIX บวกร้อยละ 1 ต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทุกสินเดือนมิถุนายนและธันวาคม

ของทุกปี และชาํระคืนเงินกูง้วดสุดทา้ยในเดือนมิถุนายน 2583
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9. ทีดิน อาคารและอุปกรณ์

รายการเคลือนไหวของบญัชีทีดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน

2564 สรุปไดด้งันี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม/

งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที 1 มกราคม 2564 887,736

ซือเพิมระหว่างงวด - ราคาทุน 12,420

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี

ณ วนัทีจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (3,035)

ค่าเสือมราคาสําหรับงวด (15,466)

ค่าเผอืการด้อยค่าสําหรับงวด (2,122)

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 879,533

10. สินทรัพย์สิทธิการใช้

รายการเคลือนไหวของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใช้สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564

สรุปไดด้งันี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท ี1 มกราคม 2564 36,397 58,729

ผลต่างจากการเปลียนแปลงสัญญา 138 -

ค่าเสือมราคาสําหรับงวด (770) (1,240)

มูลคา่สุทธิตามบญัชี ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2564 35,765 57,489

บริษทัย่อยแห่งหนึงได้ทาํสัญญาเช่าทีราชพสัดุกบักรมธนารักษ์จาํนวน 4,294 ไร่ สินสุดสัญญาวนัที

8 กรกฎาคม 2587 ซึงสิทธิการเช่าพืนทีดังกล่าวไดน้ําไปทาํสัญญาผูกพนักับวงเงินกูยื้ม 30 ลา้นบาท

และบริษทัย่อยดังกล่าวตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และเงือนไขทีกาํหนด
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11. พืชเพือการให้ผลิตผล

รายการเคลือนไหวของบญัชีพืชเพือการให้ผลิตผลสําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564

สรุปไดด้งันี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม/

งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที 1 มกราคม 2564 196,333

เพิมขนึระหว่างงวด - ราคาทุน 2,335

ตดัจาํหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี

ณ วนัทีตดัจาํหน่าย (94)

ค่าตดัจาํหน่ายสําหรับงวด (5,610)

ค่าเผอืการด้อยค่าสําหรับงวด (2,841)

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 190,123

หนังสืออนุญาตจากกรมป่าไมใ้ห้บริษทัย่อยแห่งหนึงเขา้ทาํประโยชน์หรืออยู่อาศยัในเขตป่าสงวน

แห่งชาติ ซึงบริษัทย่อยให้บริษทัฯเช่าใช้ประโยชน์อยู่ประมาณ 13,030 ไร่ ได้หมดอายุลงในเดือน

มกราคม 2558 บริษทัย่อยได้ดาํเนินการขออนุญาตเขา้ทาํประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพืนทีดังกล่าวกบั

ส่วนราชการทีเกียวขอ้งจาํนวน 6,515 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 50 ของพืนทีทีใช้ประโยชน์จริง ขณะนีอยู่ใน

ระหว่างการพิจารณาของส่วนราชการดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามเมือวันที 12 พฤษภาคม 2564

บริษัทย่อยดังกล่าวได้รับใบอนุญาตเก็บหาของป่าในพืนทีแปลงดังกล่าว ซึงใบอนุญาตดังกล่าว

จะมีอายุ 1 ปี และจะหมดอายุในวนัที 11 พฤษภาคม 2565 โดยบริษทัย่อยตอ้งชาํระเงินค่าภาคหลวง

ในอตัราร้อยละ 10 ของราคาตลาด และค่าบาํรุงป่าในอตัรา 2 เท่าของค่าภาคหลวงเมือเก็บเกียว

ผลปาล์มนํามนั

12. เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน

(หน่วย: พนับาท)

อตัราดอกเบยี

(ร้อยละตอ่ปี)

งบการเงินรวม/

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563

เงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน 1.10 - 1.25 1.25 - 1.50 250,000 245,000

รวม 250,000 245,000
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13. เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน

2564

31 ธนัวาคม

2563

30 มิถุนายน

2564

31 ธนัวาคม

2563

เจา้หนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 28,381 3,045 28,381 3,045

เจา้หนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) - - 275,797 277,665

เจา้หนีอืน - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 4,540 3,069 4,540 3,069

เจา้หนีค่าซือสินทรัพย ์- กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 888 1,492 888 1,492

คา่ใชจ้่ายคา้งจา่ย 6,294 10,698 6,214 10,548

รวมเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 40,103 18,304 315,820 295,819

14. เงินกู้ยืมระยะยาว 

รายการเคลือนไหวของบญัชีเงินกู้ยืมระยะยาวสําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564

สรุปไดด้งันี

     (หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม/

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2564 -

กูเ้พิมระหว่างงวด 60,000

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 60,000

หัก: ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (20,000)

ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระเกินกว่าหนึงปี 40,000

เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทฯเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวภายใตสั้ญญาเงินกู้ร่วมระหว่างบริษัทฯและ

บริษทัใหญ่กับธนาคาร ทงันีภายใตข้อ้ตกลงระหว่างบริษทัฯและบริษทัใหญ่ทีระบุว่าบริษทัฯซึงเป็น

ผูเ้บิกถอนเงินกูยื้มดังกล่าวจะเป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในภาระหนีทงัเงินตน้และดอกเบยีเป็นลาํดบัแรก

เงินกู้ยืมระยะยาวเป็นเงินกูที้ไม่มีหลกัประกันภายใต้เงือนไขว่าบริษทัฯและบริษัทใหญ่จะไม่นาํ

สินทรัพย์ไปก่อภาระผูกพัน (Negative pledge) สัญญาเงินกู้ยืมได้ระบุขอ้กาํหนดเรืองการรักษา                            

อตัราส่วนทางการเงินบางประการตามทีระบุในสัญญา
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15. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

รายการเคลือนไหวของบญัชีสํารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานสําหรับงวดหกเดือนสินสุด

วนัที 30 มิถุนายน 2564 สรุปไดด้งันี

     (หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ผลประโยชน์

เมือเลิกจา้ง

ผลประโยชน์

ระยะยาวของพนกังาน

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2564 - 18,423

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั - 493

ตน้ทุนดอกเบยี - 73

ผลประโยชน์เมือเลิกจา้ง 1,107 -

ผลประโยชน์ทีจ่ายในระหว่างงวด (1,107) (1,191)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 - 17,798

16. ภาษีเงนิได้

ค่าใช้จ่าย (ผลประโยชน์) ภาษีเงินไดสํ้าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564

และ 2563 สรุปไดด้งันี

(หน่วย: พนับาท)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาล 10,608 2,261 10,291 1,922

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด

ผลแตกต่างชวัคราวและการกลบั

รายการผลแตกต่างชวัคราว (10,601) 2,971 (10,608) 2,961

ค่าใช้จ่าย (ผลประโยชน์) ภาษีเงินได้ที

แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 7 5,232 (317) 4,883
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(หน่วย: พนับาท)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาล 15,362 2,588 14,411 1,922

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด

ผลแตกต่างชวัคราวและการกลบั

รายการผลแตกต่างชวัคราว (9,424) 2,460 (9,471) 2,343

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแสดงอยู่ใน

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 5,938 5,048 4,940 4,265

17. กําไรต่อหุ้น

กาํไรตอ่หุ้นขนัพืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวดทีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ (ไมร่วมกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของหุ้นสามญัทีออกอยู่ในระหว่างงวด

18. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานทีนาํเสนอนีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯทีผูมี้อาํนาจตดัสินใจ

สูงสุดด้านการดาํเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมําเสมอเพือใช้ในการตดัสินใจในการจัดสรร

ทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน

กลุ่มบริษทัดาํเนินกิจการใน 2 ส่วนงานหลกัคือ (1) ธุรกิจการทาํสวนปาล์มนาํมนั ผลิตนาํมนัปาล์มดิบ

และนํามนัเมล็ดในปาล์มดิบ (2) ผลิตไฟฟ้าจากกา๊ซชีวภาพและเชือเพลิงชีวมวล ซึงดําเนินธุรกิจส่วน

ใหญ่ในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวคือประเทศไทย ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัไม่มีกิจกรรมทีเป็น

สาระสําคัญในส่วนงานผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพและเชือเพลิงชีวมวล ดังนันรายได้ กําไรจาก

การดาํเนินงานและสินทรัพยโ์ดยส่วนใหญ่ทีแสดงในงบการเงินจึงเกียวขอ้งกับส่วนงานทางธุรกิจ (1)

และส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามทีกล่าวไวข้า้งตน้
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19. เงินปันผลจ่าย

เงินปันผล อนุมตัิโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น

(ลา้นบาท) (บาท)

เงินปันผลประจาํปี 2562 ทีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น             

เมือวนัท ี24 เมษายน 2563 8 0.03

รวมเงินปันผลจ่ายสําหรับงวดสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2563 8 0.03

เงินปันผลประจาํปี 2563 ทีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น             

เมือวนัที 23 เมษายน 2564 65 0.20

รวมเงินปันผลจ่ายสําหรับงวดสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564 65 0.20

20. ภาระผูกพันและหนีสินทีอาจเกิดขึน

20.1 ภาระผูกพันเกียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯมีภาระผูกพนัเกียวกับรายจ่ายฝ่ายทุนจํานวน 8 ลา้นบาท และ

0.6 ลา้นยูโร (31 ธันวาคม 2563: 3 ลา้นบาท) ทีเกียวขอ้งกบัการซือเครืองจกัรและอุปกรณ์

20.2 การคําประกัน

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือคาํประกนัซึงออกโดยธนาคารใน

นามกลุ่มบริษทัเหลืออยู่เป็นจาํนวน 3 ลา้นบาท ซึงเกียวเนืองกับภาระผูกพนัทางปฏิบตัิบางประการ

ตามปกติธุรกจิของกลุ่มบริษทั

21. สิทธิการใช้ประโยชน์ในทีดนิ

ก) เมือวนัที 11 เมษายน 2551 บริษทัฯไดเ้ขา้ร่วมประชุมกบัคณะทาํงานพิจารณาตรวจสอบทบทวน

แนวทางปฏิบตัิและการเจรจาเพือนาํทีดินของผูค้รอบครองทีดินแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปทีดินมา

จดัให้แก่เกษตรกร แต่งตงัโดยคณะกรรมการปฏิรูปทีดินจงัหวดัสุราษฎร์ธานี เพือพิจารณาแกไ้ข

ปัญหาทีดิน เนืองจากบริษทัฯมีทีดินอยู่ในเขตป่าจาํแนกเนือทีประมาณ 1,210 ไร่ และเขตปฏิรูป

ทีดินประมาณ 276 ไร่ ทีดินดงักล่าวคิดเป็นเนือทีประมาณร้อยละ 3 ของพืนทีปลูกปาล์มทงัหมด

ของบริษทัฯในปัจจุบนั โดยทีดินในเขตปฏิรูปทีดนิประมาณ 276 ไร่ เป็นการครอบครองทีดิน

แปลงใหญ่และถือครองทีดินเกินขนาดตามกฎหมายปฏิรูปทีดินเพือเกษตรกรรมมาตรา 30
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เมือวนัที 29 สิงหาคม 2551 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํบนัทึกการเจรจาตกลงการมอบพนืทีครอบครองคืน 

ส.ป.ก. เพือนําไปดาํเนินการปฏิรูปทีดินเพือเกษตรกรรม สําหรับทีดินในเขตปฏิรูปทีดิน โดย

บริษทัฯขอแสดงเจตนายินยอมให้ ส.ป.ก. นําทีดินเนือทีประมาณ 80 ไร่ ไปดาํเนินการปฏิรูป

ทีดินเพือเกษตรกรรม อย่างไรก็ตาม เมือวนัที 17 กันยายน 2552 บริษทัฯได้รับหนังสือจาก

สํานักงานการปฏิรูปทีดินจงัหวดัสุราษฎร์ธานีแจ้งให้บริษทัฯออกจากทีดินเขตปฏิรูปทีดินเนือที

ประมาณ 133 ไร่ พร้อมรือถอนสิงปลูกสร้างภายใน 30 วนั นับแต่ไดร้ับหนงัสือฉบบัดงักล่าว

เนืองจากบริษทัฯไม่มีเอกสารสิทธิในทีดินดงักล่าว ซึงบริษทัฯได้บนัทึกคา่เผือการดอ้ยค่าของ

สินทรัพยสํ์าหรับราคาทุนของทีดินและมูลค่าสุทธิตามบญัชีคงเหลือของตน้ทุนสวนปาล์มนํามนั

บนทีดินดังกล่าวแลว้ทงัจาํนวนในปี 2552 ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯไดก้ลบัรายการค่าเผือ

การดอ้ยค่าของสินทรัพยแ์ละตดัจาํหน่ายราคาทุนของทีดินและมูลค่าสุทธิตามบญัชีคงเหลือของ

ตน้ทุนสวนปาล์มนาํมนับนทีดินดังกล่าวแลว้

ส่วนทีดินในเขตป่าจําแนก ปัจจุบันบริษัทฯกําลงัอยู่ระหว่างการเจรจากับหน่วยราชการที

เกียวขอ้งเพือหาแนวทางแกไ้ขปัญหาสําหรับทีดินดังกล่าว 

ข) เมือวนัที 9 มีนาคม 2563 สํานักงานการปฏิรูปทีดนิเพือเกษตรกรรมไดอ้อกประกาศกาํหนดให้

แปลงทีดินหมายเลขที 602 เนือทีประมาณ 683 ไร่ ตงัอยู่ทีตาํบลกระบีน้อย อาํเภอเมือง และ

ตาํบลห้วยยูง อาํเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี เป็นพืนทีเป้าหมายทีดินในเขตปฏิรูปทีดนิทียงัไม่

เขา้สู่กระบวนการปฏิรูปทีดินเพือเกษตรกรรม โดยให้ผูค้รอบครองทีดินแปลงดงักล่าวแสดง

หลกัฐานและเอกสารสิทธิในทีดนิตามประมวลกฎหมายทีดินหรือกฎหมายอืน ภายในกาํหนด 

15 วนันบัแต่วนัปิดประกาศ คือวนัที 31 มีนาคม 2563 ณ สํานักงานการปฏิรูปทีดินจงัหวดักระบี

เมือวนัที 13 เมษายน 2563 บริษัทฯในฐานะผูค้รอบครองทีดินแปลงดังกล่าวได้ยืนคาํร้อง

พร้อมแสดงหลักฐานและเอกสารสิทธิเพือแสดงสิทธิในทีดินแปลงดังกล่าว ต่อมาวนัที 

14 พฤษภาคม 2563 บริษทัฯไดร้ับหนงัสือจากสํานกังานปฏิรูปทีดินจงัหวดักระบีแจง้ให้ออก

จากทีดินแปลงดังกล่าวพร้อมรือถอนสิงปลูกสร้างภายใน 30 วนั นับแต่ได้รับหนังสือฉบบั

ดังกล่าว เมือวันที  16 มิถุนายน  2563 บริษัทฯได้ ยืนฟ้องสํานักงานการปฏิรูปทีดินเพือ

เกษตรกรรมและสํานกังานปฏิรูปทีดินจงัหวดักระบี พร้อมยืนคาํร้องขอบรรเทาทุกขช์วัคราวต่อ

ศาลปกครองภูเก็ต เพือพิจารณาให้มีคําสังเพิกถอนและระงับการบังคับใช้คาํสังจนกว่า

มีคาํพิพากษาคดีถึงทีสุดหรือศาลจะมีคาํสังเปลียนแปลงเป็นอย่างอืน
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เมือวนัที 16 กนัยายน 2563 ศาลปกครองภูเก็ตมีคาํสงัไม่รับคาํฟ้องไวพิ้จารณา เนืองจากบริษทัฯ

ไม่ได้ดาํเนินการตามขนัตอนและวิธีการตามทีพระราชบญัญตัิวิธีปฏิบตัิราชการทางปกครอง 

พ.ศ. 2539 กาํหนดไวโ้ดยเฉพาะ บริษทัฯจาํเป็นตอ้งอุทธรณ์คาํสังดังกล่าวต่อสํานักงานปฏิรูป

ทีดินจงัหวดักระบีก่อน และเมือพน้กาํหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์หรือภายหลงัจากทีได้รับ

การแจง้ผลการพิจารณา จึงจะยืนฟ้องคดีต่อศาลอีกครังได ้ทงันีระยะเวลาสําหรับการยืนอุทธรณ์

คือ 1 ปีนบัแต่วนัทีได้รับคาํสังทางปกครอง เมือศาลมีคาํสังไม่รับคาํฟ้องไวพิ้จารณาแลว้ จึงไม่

จาํเป็นตอ้งพิจารณาและมีคาํสังเกียวกับคาํร้องขอบรรเทาทุกข์ชวัคราวของบริษทัฯ เมือวนัที

28 ตุลาคม 2563 บริษทัฯไดยื้นอุทธรณ์คาํสังดงักล่าวต่อสํานักงานปฏิรูปทีดินจงัหวดักระบี

เมือวนัที 31 มีนาคม 2564 บริษัทฯได้ยืนฟ้องสํานักงานการปฏิรูปทีดินเพือเกษตรกรรมและ

สํานักงานปฏิรูปทีดินจงัหวดักระบี พร้อมยืนคาํร้องขอบรรเทาทุกข์ชวัคราวต่อศาลปกครอง

ภูเก็ต เพือพิจารณาให้มีคาํสังเพิกถอนและระงบัการบงัคบัใช้คาํสังจนกว่ามีคาํพิพากษาคดีถึง

ทีสุดหรือศาลจะมีคาํสังเปลียนแปลงเป็นอย่างอืน

เมือวนัที 30 เมษายน 2564 สํานักงานปฏิรูปทีดินจงัหวดักระบีไดน้ํารถขุดจาํนวน 3 คนั เขา้ลม้

ต้นปาล์มในแปลงทีดินหมายเลขที 602 โดยบริษทัฯได้ยืนคาํร้องขอให้พิจารณาคาํขอทุเลา

การบงัคบัตามคาํสังทางปกครองโดยเร่งด่วนต่อศาลปกครองภูเก็ต ซึงศาลปกครองภูเก็ตพิจารณา

ว่ายงัไม่ปรากฏเหตุทีตอ้งมีคาํสังโดยเร่งด่วน

เมือวนัที 21 พฤษภาคม 2564 บริษทัฯได้ยืนฟ้องสํานักงานปฏิรูปทีดินเพือเกษตรกรรมและ

สํานักงานปฏิรูปทีดินจงัหวดักระบี พร้อมยืนคาํร้องขอคุม้ครองฉุกเฉินต่อศาลแพ่งเพือพิจารณา

ความเสียหายทีเกิดขึนจากการเข้าล้มต้นปาล์มซึงเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯขณะทีย ังไม่มี

คาํพิพากษาคดถึีงทีสุดจากศาลปกครองภูเกต็ ซึงศาลแพ่งยกคาํร้องโดยพจิารณาวา่ยงัไม่มีเหตุฉุกเฉิน

บริษทัฯพิจารณาแลว้ไดถ้อนฟ้องคดีศาลแพ่ง เมือวนัที 23 มิถุนายน 2564

เมือวนัที 31 พฤษภาคม 2564 ศาลปกครองภูเก็ตไดม้ีคาํสังแจ้งไม่รับพิจารณาคาํขอทุเลาการบงัคบั

และรับคาํฟ้องเฉพาะบางขอ้หา โดยให้เหตุผลว่าบริษทัฯยืนคาํฟ้องเลยกาํหนดระยะเวลาการฟ้อง

บริษทัฯไดยื้นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองภูเก็ต เมือวนัที 28 มิถุนายน 2564

อย่างไรก็ตามหากตอ้งสูญเสียทีดินแปลงดงักล่าว จะทาํให้จาํนวนเนือทีของทีดินและมูลค่า

ทรัพยสิ์นของบริษทัฯลดลง ซึงบริษทัฯไดบ้นัทึกค่าเผือการดอ้ยค่าของสินทรัพยส์ําหรับราคาทุน

ของทีดินและมูลค่าสุทธิตามบญัชีคงเหลือของตน้ทุนสวนปาล์มนาํมนับนทีดินดังกล่าวจาํนวน

5 ลา้นบาท เป็นค่าใช้จ่ายในงบการเงินไตรมาส 2 ปี 2564
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ค) เมือว ันที 21 กรกฎาคม 2563 สํานักงานการปฏิรูปทีดินเพือเกษตรกรรมได้ออกประกาศ

กําหนดให้แปลงทีดินหมายเลขที 603 เนือทีประมาณ 3,617 ไร่ ตังอยู่ทีตําบลกระบีน้อย 

อาํเภอเมือง และตาํบลห้วยยูง อาํเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี เป็นพืนทีเป้าหมายทีจะดาํเนินการ

กับผู ้ครอบครองทีดินในเขตปฏิรูปทีดินเพือเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยให้

ผูค้รอบครองทีดินแปลงดงักล่าวยืนคาํร้องพร้อมพยานหลกัฐานแสดงสิทธิตามประมวลกฎหมาย

ทีดินหรือกฎหมายอืน ภายในกาํหนด 15 วนันับแต่วนัปิดประกาศ คือ วนัที 19 สิงหาคม 2563

ณ สํานักงานการปฏิรูปทีดินจังหวัดกระบี เมือวันที  3 กันยายน  2563 บริษัทฯในฐานะ

ผูค้รอบครองทีดินแปลงดงักล่าวไดยื้นคาํร้องพร้อมพยานหลกัฐานเพือแสดงสิทธิในทีดินแปลง

ดงักล่าว

เมือวนัที 21 ตุลาคม 2563 สํานักงานการปฏิรูปทีดินจังหวดักระบีได้แจ้งผลการพิจารณาว่า

คาํร้องของบริษทัฯนนัฟังไม่ขึน ต่อมาวนัที 30 ตุลาคม 2563 บริษทัฯไดร้ับหนังสือจากสํานักงาน

ปฏิรูปทีดินจงัหวดักระบีแจง้ให้ออกจากทีดินแปลงดงักล่าวพร้อมรือถอนสิงปลูกสร้างภายใน

30 วนั นบัแต่ไดร้ับหนงัสือฉบบัดงักล่าว เมือวนัที 24 พฤศจิกายน 2563 บริษทัฯได้ยืนอุทธรณ์

คาํสงัดงักล่าวต่อสํานักงานปฏิรูปทีดินจงัหวดักระบี 

เมือวนัที 31 มีนาคม 2564 บริษัทฯได้ยืนฟ้องสํานักงานการปฏิรูปทีดินเพือเกษตรกรรมและ

สํานักงานปฏิรูปทีดินจงัหวดักระบี พร้อมยืนคาํร้องขอบรรเทาทุกข์ชวัคราวต่อศาลปกครอง

ภูเก็ต เพือพิจารณาให้มีคาํสังเพิกถอนและระงบัการบงัคบัใช้คาํสังจนกว่ามีคาํพิพากษาคดีถึง

ทีสุดหรือศาลจะมีคาํสังเปลียนแปลงเป็นอย่างอืน

เมือวนัที 31 พฤษภาคม 2564 ศาลปกครองภูเก็ตไดม้ีคาํสังแจ้งไม่รับพิจารณาคาํขอทุเลาการบงัคบั

และรับคาํฟ้องเฉพาะบางขอ้หา โดยให้เหตุผลว่าบริษทัฯยืนคาํฟ้องเลยกาํหนดระยะเวลาการฟ้อง

บริษทัฯไดยื้นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองภูเก็ต เมือวนัที 28 มิถุนายน 2564

อย่างไรก็ตามหากตอ้งสูญเสียทีดินแปลงดงักล่าว จะทาํให้ราคาทุนของทีดินและมูลค่าสุทธิตาม

บญัชีคงเหลือของตน้ทุนสวนปาล์มนํามนับนทีดินดังกล่าวของบริษทัฯ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564

ลดลงเป็นจาํนวน 14 ลา้นบาท

ง) เมือวนัที 4 มิถุนายน 2564 สํานักงานการปฏิรูปทีดินเพือเกษตรกรรมไดอ้อกประกาศกาํหนดให้

แปลงทีดินหมายเลขที 604 เนือทีประมาณ 4,200 ไร่ ตงัอยู่ทีตาํบลเขาพนม และตาํบลพรุเตียว 

อาํเภอเขาพนม จงัหวดักระบี เป็นพืนทีเป้าหมายทีดินในเขตปฏิรูปทีดินทียงัไม่เขา้สู่กระบวนการ

ปฏิรูปทีดินเพือเกษตรกรรม โดยให้ผูค้รอบครองทีดินแปลงดังกล่าวแสดงหลกัฐานและเอกสาร

สิทธิในทีดินตามประมวลกฎหมายทีดินหรือกฎหมายอืน ภายในกาํหนด 15 วนันับแต่วนัปิด

ประกาศ
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เมือวนัที 18 มิถุนายน 2564 บริษัทฯในฐานะผูค้รอบครองทีดินแปลงดังกล่าวได้ยืนคาํร้อง

พร้อมแสดงหลักฐานและเอกสารสิทธิเพือแสดงสิทธิในทีดินแปลงดังกล่าว ต่อมาวนัที 

30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯได้รับหนังสือจากสํานักงานปฏิรูปทีดินจงัหวดักระบีแจ้งให้นําชีแนว

เขตตาํแหน่งทีตงัของทีดินตามเอกสารหรือหลกัฐานเกียวกับการครอบครองหรือใชป้ระโยชน์

ในทีดินพนืทีเป้าหมาย

22. คดีฟ้องร้อง

ก) ในเดือนกรกฎาคม 2561 อยัการจงัหวดักระบีไดย้ืนคาํฟ้องต่อศาลว่าบริษทัฯได้เขา้ใช้ประโยชน์    

ในทีดินเพือปลูกปาลม์นาํมนัคิดเป็นเนือที 4,376 ไร่ซึงได้กาํหนดให้เป็นเขตปฏิรูปทีดิน โดยได้

ยืนฟ้องว่าเป็นความผิดต่อประมวลกฎหมายทีดิน พ.ศ. 2497 มาตรา 9,108 ทวิ ประกาศของ

คณะปฏิวตัิฉบับที 96 ลงวนัที 29 กุมภาพันธ์ 2515 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83

โดยขอให้ศาลสงัให้บริษทัฯออกจากทีดินดังกล่าว

ในเดือนสิงหาคม 2562 ศาลจงัหวดักระบีไดพิ้พากษายกฟ้องคดีดังกล่าว แต่มีคาํสังให้บริษทัฯ     

ส่งมอบพืนทีแปลงดังกล่าว ต่อมาในเดือนธันวาคม 2562 บริษทัฯไดยื้นอุทธรณ์คาํพิพากษา                

ศาลชันตน้ต่อศาลอุทธรณ์ เมือวนัที 28 เมษายน 2563 ศาลอุทธรณ์ไดพิ้พากษายกฟ้องคดดีงักล่าว

คดีดงักล่าวจึงถือเป็นทีสินสุด 

ข) เมือวนัที 6 กรกฎาคม 2563 บริษัทฯได้รับหมายเรียกผูต้อ้งหาซึงเป็นคดีอาญา ความผิดฐาน

บุกรุกทีดิน โดยสํานักงานปฏิรูปทีดินจงัหวดักระบีเป็นผูก้ล่าวหา และบริษัทฯเป็นผูต้อ้งหา 

พนักงานอัยการจังหวดักระบีได้มีหนังสือให้พนักงานสอบสวนเพิมเติมตามประเด็นและ

ให้ดาํเนินคดีกบับริษทัฯ เมือวนัที 20 สิงหาคม 2563 บริษทัฯเขา้มอบตวัและรับทราบขอ้กล่าวหา

ต่อมาวนัที 18 กนัยายน 2563 บริษทัฯไดย้ืนคาํให้การเป็นลายลกัษณ์อกัษรกบัพนักงานสอบสวน 

ปัจจุบนัคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของอยัการจงัหวดักระบี

ค) บริษทัฯถูกฟ้องร้องจากกลุ่มชาวบา้นทีอา้งว่าเป็นเกษตรกรซึงยืนคาํร้องต่อศาลปกครองกลางให้

พิจารณาสังให้กรมทีดินยกเลิกโฉนดทดีินของบริษทัฯจาํนวน 13 แปลง เนือทีประมาณ 82 ไร่

และน.ส.3 ก จาํนวน 10 แปลง เนือทีประมาณ 325 ไร่ ตงัอยู่ทีตาํบลบางสวรรค ์อาํเภอพระแสง 

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดยอา้งว่าเจ้าพนักงานทีดินออกเอกสารโดยไม่ชอบ

เมือวนัที 19 มีนาคม 2564 ศาลปกครองกลางพิพากษาให้อธิบดีกรมทีดิน และเจ้าพนักงานทีดิน 

จ.สุราษฎร์ธานี สาขาพระแสง ปฏิบตัิหน้าทีตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายทีดิน ในการ

เพิกถอนหรือแก้ไขโฉนดทีดินและน.ส.3 ก ดงักล่าวของบริษทัฯให้ถูกตอ้งตามกฎหมาย และให้

อธิบดีกรมป่าไม ้ดาํเนินการในส่วนทีเกียวขอ้งตามอาํนาจหนา้ที เพือให้บริษทัฯออกจากทีดนิ

พิพาทภายใน 180 วนั นบัแต่วนัทีคดีถึงทีสุด
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เมือวนัที 16 เมษายน 2564 บริษทัฯไดย้ืนอุทธรณ์คาํพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุดแลว้ ทงันีฝ่าย

บริหารเชือว่าบริษทัฯสามารถอุทธรณ์คาํพิพากษาไดด้้วยหลกัฐานทีมีอยู่

ง) บริษัทฯถูกฟ้องร้องจากแกนนําผู ้ชุมนุมซึงยืนค ําร้องต่อศาลปกครองนครศรีธรรมราชให้

พิจารณาการออกโฉนดทีดินของบริษทัฯจาํนวน 11 แปลง เนือทีประมาณ 402 ไร่ ตงัอยู่ทีตาํบล

กระบีน้อย อาํเภอเมือง จงัหวดักระบี โดยอา้งว่าโฉนดทีดินดังกล่าวออกโดยอาศยัใบจอง                                             

(น.ส.2) จากหมู่บา้นอืน ทีดินจึงไม่ตรงกับตาํแหน่งทีดินตามหลกัฐาน และออกในเขตปฏิรูป

ทีดินเพือเกษตรกรรมป่า ร.9 ซึงมีไวเ้พือให้เกษตรกรผูไ้ม่มีทีดินทาํกินหรือมีน้อยได้มีทีดินทาํกิน

คนละไม่เกิน 50 ไร่ และตอ้งออกหลกัฐาน ส.ป.ก. 401 ไม่ใช่โฉนดทีดิน เป็นเหตุให้บริษัทฯนํา

โฉนดทีดินดังกล่าวไปแจง้ความดาํเนินคดีอาญากบัผูฟ้้องคดี ผูฟ้้องคดีจึงนําคดีมาฟ้องต่อศาล

ปกครองนครศรีธรรมราช เมือวนัที 16 มีนาคม 2564 ศาลปกครองนครศรีธรรมราชได้พิพากษา

ยกฟ้องคดดีงักลา่ว

23. เหตุการณ์ไฟไหม้

เมือวนัที 26 สิงหาคม 2563 ได้เกิดเหตุไฟไหมโ้รงงานของบริษัทฯทีจังหวดักระบี บริเวณพืนที

สายการผลิตนํามนัปาลม์ดิบ โดยผูช้าํนาญการแจ้งผลการตรวจพิสูจน์ยืนยนัว่าสาเหตุเกิดจากระบบ

ไฟฟ้าจากตูค้วบคมุไฟของเครืองกวนและบีบปาล์มบนช่องทางเดินที 2 ซึงไม่ใช่เกิดจากความประมาท

หรือเจตนาของบุคคลแต่อย่างใด เหตุการณด์ังกล่าวทาํให้สายการผลิตนาํมนัปาล์มดิบจาํเป็นตอ้งหยุด

ซ่อมแซมเป็นเวลา 82 วัน ทังนี บริษัทฯได้เริมเปิดเดินเครืองจักรเมือว ันที 16 พฤศจิกายน 2563

บริษทัฯได้มีการทาํประกันภยัครอบคลุมทงัในส่วนของทรัพยสิ์นทีเสียหาย รวมถึงธุรกิจหยุดชะงกั 

ปัจจุบนับริษทัฯไดร้ับเงินชดเชยจากการทาํประกนัทรัพยสิ์นเป็นจาํนวน 30 ลา้นบาทแลว้ ส่วนประกัน

ธุรกิจหยุดชะงกัอยู่ระหว่างการเจรจาจาํนวนเงินชดเชยความเสียหายกบับริษทัประกนัภยั

24. มูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงนิ

เนืองจากเครืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสันหรือมีอตัราดอกเบยี

ใกลเ้คียงกับอตัราดอกเบียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน

ใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

25. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล

งบการเงนิระหว่างกาลนีไดร้บัอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เมือวนัที 9 สิงหาคม 2564


