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สารจากประธานกรรมการ

เรียนท่านผู้ถือหุ้น
 ในรอบปี 2556 อัตราความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยได้ชะลอตัวลง โดยมีการขยายตัวเพียงร้อยละ 2.9 จากผลของ

การที่การส่งออก การบริโภคในครัวเรือน การลงทุน และการใช้จ่ายของรัฐขยายตัวต่�ากว่าประมาณการที่ตั้งไว้ อย่างไรก็ตาม ภาค

ธรุกจิการทอ่งเทีย่วยังขยายตวัคอ่นขา้งสงูในอตัรารอ้ยละ 20 ถงึแมว้า่การขยายตวัจะชะลอตวัลงในชว่งไตรมาสสดุทา้ยของป ี สว่น

อัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับต่�าที่ร้อยละ 2.18  ใกล้เคียงกับอัตราเงินเฟ้อในตลาดโลก

 อย่างไรก็ตามเป็นที่คาดหมายว่า เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวขึ้นประมาณร้อยละ 4 ในปีหน้าอันเนื่องมาจากการฟื้นตัวของ

เศรษฐกิจโลกที่จะท�าให้การส่งออกของไทยขยายตัวเพิ่มขึ้น

สภาวะอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์มในประเทศ
 ภาพรวมในอตุสาหกรรมการผลติน้�ามนัปาลม์ป ี2556 มกีารขยายตวัในอตัรารอ้ยละ 12.8 เปรยีบเทยีบกบัชว่งเวลาเดยีวกนั

ของปีก่อน โดยในปี 2556 ปริมาณการผลิตน้�ามันปาล์มดิบอยู่ท่ี 2.27 ล้านตัน และปริมาณการบริโภคน้�ามันปาล์มอยู่ท่ี 2.29  

ล้านตันตามล�าดับ โดยในจ�านวนนี้ ร้อยละ 41.7 ถูกใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและการบริโภค ร้อยละ 33.7 ถูกใช้ในอุตสาหกรรม

ไบโอดีเซล ส่วนที่เหลือเป็นการส่งออก

 ปจัจยัหลกัทีท่�าใหร้าคาน้�ามันปาลม์ดบิอยู่ในราคาทีต่่�าในชว่งครึง่ปีแรก เกดิจากปรมิาณสตอ็กน้�ามนัปาลม์ดบิยกมาจากปลาย

ปี พ.ศ.2555 มีปริมาณสูง ท�าให้ปริมาณสต็อกช่วงต้นปี 2556 จนถึงเดือนกรกฎาคมปีเดียวกัน อยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตาม การ

เพ่ิมข้ึนของความตอ้งการในการสง่ออกผนวกกบันโยบายของรฐับาลในการใชน้้�ามนัไบโอดเีซล (บ ี5) ท�าใหร้ะดบัสตอ็กน้�ามนัปาลม์

ดิบคอ่ยๆ ปรับตัวลดลงตัง้แตเ่ดอืนสงิหาคมจนถงึปลายป ี จงึท�าใหร้าคาน้�ามนัปาลม์มกีารปรบัตวัเพิม่สงูขึน้ในไตรมาสสดุทา้ยของ

ปี 2556 โดยราคาซื้อน้�ามันปาล์มดิบเฉลี่ยของปี 2556 อยู่ที่ 25.24 บาทต่อกิโลกรัม เปรียบเทียบกับปี 2555 อยู่ที่ 30.86 บาทต่อ

กิโลกรัม

ผลประกอบการของบริษัทฯ
 ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2556  ผลประกอบการของบริษัทฯ ต่�ากว่าเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ เพราะมีปริมาณน้�ามันปาล์มดิบใน

สต็อกค่อนข้างสูง ในขณะที่ราคาขายในตลาดต่�าอันเนื่องมาจากการแข่งขันอย่างเข้มข้นในตลาดผู้บริโภค ซึ่งท�าให้ก�าไรขั้นต้นต่�า

กว่าที่ได้ประมาณการไว้  ท�าให้บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนในครึ่งแรกของปี

 อย่างไรกต็ามผลประกอบการของบรษิทัฯ ในครึง่หลังของปีไดก้ลับมามีก�าไรอีกครัง้หนึง่ เนือ่งจากไดมี้การปรบัระดบัปรมิาณ

น้�ามันปาล์มดิบในสต็อกให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และได้มีการลดต้นทุนการผลิตลง ประกอบกับราคาน้�ามันปาล์มดิบในตลาดได้

ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2556  จึงท�าให้บริษัทฯ สามารถปรับราคาขายให้สูงขึ้น  ท�าให้ก�าไรขั้นต้นสูงขึ้นในทุก

กลุ่มธุรกิจที่บริษัทฯ จัดจ�าหน่าย

 อีกสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้ก�าไรของบริษัทฯ ลดลง ได้แก่ การที่บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการลงทุนพัฒนาสวนปาล์มของบริษัทฯ 

โดยการล้มต้นปาล์มเก่าที่มีอายุมากเพื่อปลูกใหม่ ท�าให้ผลผลิตผลปาล์มสดจากสวนปาล์มของบริษัทฯ ลดลง ทั้งบริษัทย่อยของ 

บริษัทฯ คือบริษัท “ซีพีไอ อะโกรเทค จ�ากัด” ยังมีผลประกอบการขาดทุนเนื่องจากเพิ่งเริ่มด�าเนินกิจการ ส่งผลกระทบด้านลบต่อ

ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ เช่นเดียวกัน

 ด้วยเหตุดังกล่าว ท�าให้ผลก�าไรจากการประกอบการในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ลดลงจาก 40.02 ล้านบาท ในปี 2555 

เหลือ 9.05 ล้านบาทในปี 2556
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มุมมองธุรกิจในปี 2557
 จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงในสภาพอากาศที่แห้งแล้งในหลายจังหวัดในประเทศตั้งแต่ต้นปี 2557 และ ปริมาณสินค้า 

คงเหลือในน้�ามันปาล์มดิบในประเทศที่อยู่ในระดับต่�า รัฐบาลได้ตัดสินใจเลื่อนการใช้น้�ามันไบโอดีเซล บี7 ในช่วงไตรมาสแรก ด้วย

เหตุนี้จึงท�าให้ราคาน้�ามันปาล์มดิบสูงขึ้นโดยประมาณในอัตราร้อยละ 40 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว และจากสถานการณ์โลกของ

น้�ามนัปาลม์ป ี2557 นักวิเคราะห์ไดพ้ยากรณ์ว่า น้�ามนัปาลม์อยู่ในชว่งขาขึน้ ซึง่มสีาเหตหุลกัจากการเปลีย่นแปลงในสภาวะอากาศ 

และการใช้น้�ามันปาล์มในอุตสาหกรรมไบโอดีเซลในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งสอดคล้องกับฝ่ายบริหารที่คาดว่าราคาน้�ามันปาล์มดิบ

จะปรับตัวสูงขึ้นในปี 2557

 ฝา่ยบรหิารของบรษิทัฯ จะยงัดแูลปจัจยัเสีย่งทีอ่าจกระทบถงึราคาของผลติภณัฑน์้�ามันปาล์มอย่างใกลชิ้ด เพือ่ลดผลกระทบ 

ที่ตามมา และจะเร่งปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในโรงงาน รวมทั้งการบรรจุผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างผลก�าไร ซึ่งคาดว่าจะเกิดจาก

การที่ปริมาณอุปสงค์เพิ่มมากขึ้น

 คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะผู้บริหาร ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นท่ีให้ความสนับสนุนกิจการของบริษัทฯ ด้วยดี

เสมอมา และตระหนักดีถึงหน้าที่ที่จะต้องบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ถึงแม้ว่าปี 2556 ที่ผ่านมาจะเป็นปีที่

ยากล�าบากในการด�าเนินงานอีกปีหนึ่ง

 นายสมชาย  สกุลสุรรัตน์

 ประธานกรรมการ
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จุดเด่นทางการเงิน

 (หน่วย: พันบาท)    

2556 2555

 (ปรับปรุงใหม่)   

2554

รวมสินทรัพย์       3,149,907   2,884,689       3,045,741 

รวมหนี้สิน       1,560,321   1,416,487       1,446,509 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น       1,589,586   1,468,202       1,599,232 

รายได้จากการขาย       4,190,860   4,025,806       4,764,861 

รวมรายได้       4,213,970   4,031,834       4,816,260 

ก�าไรสุทธิ   9,055       40,023         164,876 

อัตราก�าไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 0.21 0.99 3.42

อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 0.57 2.73 10.31

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) 0.29 1.39 5.41

ก�าไรต่อหุ้น (บาท)   0.02   0.07   0.29 

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)    2.84 5.24   5.71 

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)   0.03  0.24   0.13 

หุ้นปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) - 1  - 

2556 2556 2556

2555 2555 2555

2554 2554 2554
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SATISFACTION AND SAFE FOOD
TO OUR CUSTOMERS
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คณะกรรมการและผู ้บริหาร

นายสมชาย สกุลสุรรัตน์

ประธานกรรมการ / 

ประธานกรรมการสรรหา

และก�าหนดค่าตอบแทน

นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ

กรรมการอิสระ / 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

พล ร.อ.สถิรพันธุ์ เกยานนท์

กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา

และก�าหนดค่าตอบแทน

นายถกล  ถวิลเติมทรัพย์

กรรมการ / 

ประธานกรรมการบริหาร

นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์

กรรมการ

นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช

กรรมการ

นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล

กรรมการอิสระ / 

กรรมการตรวจสอบ 

นายวรวิทย์  โรจน์รพีธาดา

กรรมการ / กรรมการบริหาร
ขอลาออกจากการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 

ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557

นายชูศักดิ์  ปรัชญางค์ปรีชา

กรรมการ / กรรมการบริหาร / 

กรรมการสรรหา

และก�าหนดค่าตอบแทน

นายการุญ  นันทิลีพงศ์

กรรมการ 

รศ.ดร.นินนาท โอฬารวรวุฒิ

กรรมการอิสระ / 

กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 

นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์

กรรมการ
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557
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คณะกรรมการและผู ้บริหาร

นายการุญ  นันทิลีพงศ์

กรรมการผู้จัดการ
ขอลาออกจากการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

ผู้จัดการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557

นายเตียว เซ็ง เหลียง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ขอลาออกจากการด�ารงต�าแหน่งประธาน

เจ้าหน้าบริหาร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557

นายรักกิติ ตั้งล�้าเลิศ

Chief Financial Officer
นายสุภิสิทธิ์  ช่อเรืองศักดิ์

รองกรรมการผู้จัดการ 

และรักษาการกรรมการผู้จัดการ

คณะผู้บริหาร
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

 บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ามันปาล์ม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายเมล็ดพันธ์ุปาล์ม ต้น

กล้าปาล์ม รวมถึงผลิตภัณฑ์น้�ามันปาล์ม โดยจดทะเบียนจัดต้ังเป็นบริษัทจ�ากัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เม่ือวันท่ี 7 

พฤศจิกายน 2522 มีทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 20,000,000 บาท และแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด เม่ือปี 2536 มีทุนจดทะเบียน 

210,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญท้ังหมดจ�านวน 21,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท

 ปัจจุบันทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ มีจ�านวน 775,424,053 บาท ทุนช�าระแล้วจ�านวน 560,568,040 บาท ท้ังหมดเป็นหุ้นสามัญ 

มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท

 บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ามันปาล์ม จ�ากัด (มหาชน) ด�าเนินธุรกิจและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ ดังน้ี

 (1) ผลิตภัณฑ์น้�ามันดิบ

  - น้�ามันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil : CPO)

  - น้�ามันเมล็ดในปาล์ม (Crude Palm Kernel Oil : KO)

 (2) ผลิตภัณฑ์น้�ามันบริสุทธิ์

  - น้�ามันปาล์มบริสุทธิ์ (RBD Palm Oil : RPO)

  - น้�ามันเมล็ดในปาล์มบริสุทธิ์ (RBD Palm Kernel Oil : RKO)

  - น้�ามันปาล์มโอเลอิน (RBD Palm Olein : ROL)

  - น้�ามันปาล์มโอเลอินผ่านกรรมวิธีบรรจุขวดตรา “ลีลา” และรับจ้างผลิตตรา “บิ๊กซี”

  - น้�ามันปาล์มโอเลอินผ่านกรรมวิธีบรรจุปี๊บตรา “ลีลา” และรับจ้างผลิตตรา “เอโร”

  - น้�ามันปาล์มโอเลอินผ่านกรรมวิธีบรรจุถุงตรา “ลีลา” และรับจ้างผลิตตรา “เอโร”

  - น้�ามันปาล์มโอเลอินผ่านกรรมวิธีบรรจุแกลลอนตรา “ลีลา”

 (3) ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้

  - ไขปาล์มบริสุทธิ์ (RBD Palm Stearin : RHST)

  - กรดไขมันปาล์ม (Palm Fatty Acid Distillate : PFAD)

  - กรดไขมันเมล็ดในปาล์ม (Palm Kernel Fatty Acid Distillate : KFAD)

  - กากเมล็ดในปาล์ม  (Kernel Meal : KM)

 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทย่อย

 บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ�ากัด ด�าเนินธุรกิจและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ ดังนี้

 - ต้นกล้าปาล์ม 

 - เมล็ดพันธุ์ปาล์ม

 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายของบริษัทฯ

  วิสัยทัศน์

  เป็นผู้น�าอุตสาหกรรมน้�ามันพืชอย่างครบวงจรในประเทศ

  พันธกิจ

  เป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมน้�ามันพืชและอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพ่ือรองรับความต้องการทั้งในและต่างประเทศ 

เน้นการผลิต ผลิตภัณฑ์จากกระบวนการผลิตน้�ามันปาล์มอย่างครบวงจร โดยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ควบคู่

ไปกับการพัฒนาบุคลากร และสร้างความพึงพอใจที่มีคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรม
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  นโยบาย 

  บริษัทฯ มี “นโยบายการบริหารจัดการ” ในทุกระดับดังนี้ 

  1. ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์โดยรวมแก่บริษัทฯ

  2.  ยุติธรรม และเป็นธรรมต่อ Stakeholder 

  3.  โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

  4.  ปฏิบัติตามกฎหมาย และให้ความร่วมมือแก่รัฐบาลของประเทศที่ทางบริษัทฯ ได้ประกอบธุรกรรม
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญของบริษัทฯ
ปี 2554 จัดตั้งบริษัทย่อย บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ�ากัด เพื่อผลิตและจ�าหน่ายเมล็ดพันธุ์ปาล์มและกล้าปาล์ม ให้เกษตรกร

ผู้ปลูกปาล์ม

ปี 2554 ได้รับรางวัล “สถานประกอบการดีเด่นด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานประจ�าปี 2553” ที่จังหวัดชุมพร

ปี 2555 ได้รับรางวัล “สถานประกอบการดีเด่นระดับประเทศ ปี 2555” ด้านความปลอดภัยชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน

การท�างาน ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการท�างานภาคใต้ ประจ�าปี 2555

ปี 2555 จัดตั้งบริษัท ซีพีไอ พาวเวอร์ แพล้นท์ จ�ากัด เพื่อรองรับโครงการขายไฟในอนาคต

ปี 2555 ได้รับเกียรติบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจ�าปี 2555 จากกระทรวงอุตสาหกรรม

ปี 2556 ได้รับรางวัล “สถานประกอบการดีเด่นระดับประเทศ ปี 2556” ด้านความปลอดภัยชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน

การท�างาน ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการท�างานภาคใต้ ประจ�าปี 2556 ได้รับรางวัล 2 ปีซ้อน

ปี 2556  บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจ�านวน 280,289,020 บาท เป็นหุ้นสามัญ 280,289,020 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 

บาท เพื่อจ่ายเป็นหุ้นปันผลในสัดส่วนหุ้นสามัญ 1 หุ้น ต่อหุ้นปันผล 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจด

ทะเบียนเดิม 280,289,020 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 560,578,040 บาท 

ปี 2556 เสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (CPI-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายตามสัดส่วน

การถือหุ้น จ�านวนไม่เกิน 186,856,013 หน่วย ราคาเสนอขาย 0.50 บาทต่อหน่วย โดยมีอัตราการจัดสรรเท่ากับ หุ้น

สามัญ 3 หุ้น ต่อใบส�าคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย (กรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง) ใบส�าคัญแสดงสิทธิฯ มีอายุ 2 ปี นับจากวัน

ที่ได้ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิฯ และอัตราการใช้สิทธิใบส�าคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ราคาที่ใช้สิทธิ 

2.25 บาทต่อหุ้น เพื่อขยายก�าลังการผลิต

ปี 2556 เสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

โครงการ 1 (ESOP#1) จ�านวนไม่เกิน 28,000,000 หน่วย มีอายุ 5 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิฯ โดย

อัตราการใช้สิทธิใบส�าคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ราคาที่ใช้สิทธิ 2.75 บาทต่อหุ้น เพื่อเป็นแรงจูงใจ

และตอบแทนการปฏิบตังิานของกรรมการและพนกังาน เพือ่สรา้งขวญัก�าลงัใจในการท�างาน กอ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ

แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น รวมถึงเป็นการจูงใจให้พนักงานท�างานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว ซึ่งจะส่งผลดีต่อการ

ปฏิบัติงานและการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

ปี 2556 บริษัทฯ จดทะเบียนเพิ่มทุนจ�านวน 214,856,013 บาท โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิม 560,568,040 

บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 775,424,053 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจ�านวน 214,856,013 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 

หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิฯ 

ปี 2556 ได้รับ “เกียรติบัตร CSR DIW for Beginner AWARDS 2556” จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
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โครงสร้างรายได้ 

ผลิตภัณฑ์ ด�าเนินการโดย

% การ

ถือหุ้นของ

บริษัทฯ

ปี 2554 ปี 2555

หน่วย : ล้านบาท

ปี 2556

รายได้ % รายได้ % รายได้ %

ต้นกล้าปาล์ม บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ�ากัด 100 -  - -  -  8.00  100.00 

รายได้ในประเทศ     

 น้�ามันดิบ บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ามันปาล์ม  84.83  1.76  36.63  0.91  244.99  5.82 

 น้�ามันบริสุทธิ์ บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ามันปาล์ม  3,493.28  72.53  2,917.88  72.33  3,115.29  74.04 

 ผลิตภัณฑ์อื่นๆ บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ามันปาล์ม  866.93  18.00  734.62  18.21  567.11  13.48 

  4,445.04  92.29  3,689.13  91.45  3,927.39  93.34 

รายได้ต่างประเทศ     

 น้�ามันดิบ บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ามันปาล์ม  203.97  4.24  174.04  4.31  91.43  2.17 

 น้�ามันบริสุทธิ์ บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ามันปาล์ม  48.11  1.00  26.69  0.66  38.96  0.93 

 ผลิตภัณฑ์อื่นๆ บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ามันปาล์ม  119.13  2.47  144.52  3.58  149.94  3.56 

  371.21  7.71  345.25  8.55  280.33  6.66 

 รวมรายได้   4,816.25  100.00  4,034.38  100.00  4,207.72  100.00 
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ปัจจัยความเสี่ยง

 ปัจจัยความเสี่ยงของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมน้�ามันปาล์ม (Sectoral Risk) มีดังนี้

 1) ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอุปทานน้�ามันปาล์มของประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกและอุปสงค์ตลาดโลกต่อน้�ามันปาล์ม

  คาดการณ์ปริมาณผลผลิตน้�ามันปาล์มดิบของประเทศมาเลเซียปี 2557 อยู่ที่ 19.6 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี2556 ร้อยละ  

2.1 ในขณะที่คาดการณ์ปริมาณผลผลิตน้�ามันปาล์มดิบของประเทศอินโดนีเซียปี 2557 อยู่ที่ 28.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2556 

ร้อยละ 5.61 ทั้งนี้ ปริมาณผลผลิตน้�ามันปาล์มดิบของมาเลเซียและอินโดนีเซียรวมกันคิดเป็นร้อยละ 87 ของปริมาณผลผลิตน้�ามัน

ปาล์มดิบโลก (โดยประมาณ) ปริมาณผลผลิตน้�ามันปาล์มดิบ ที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นปัจจัยลบในฝั่งอุปทาน ซึ่งอาจกดดันราคาของน้�ามัน

ปาล์มดิบในตลาดโลก อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาด้านอุปสงค์ ปริมาณความต้องการน้�ามันปาล์มเพื่อใช้ผลิตไบโอดีเซลและเพื่อ

ใช้ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ ผลกระทบต่อราคาในแต่ละช่วงเวลาจึงขึ้นกับ

ผลสุทธิระหว่างอุปสงค์และอุปทานในขณะนั้น

 2) ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทานน้�ามันปาล์มภายในประเทศ 

  ปริมาณผลผลิตน้�ามันปาล์มดิบปี 2557 คาดการณ์โดย ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร อยู่ที่ 2.36 ล้านตัน2 เพิ่มขึ้น

จากปี 2556 ร้อยละ 10 ในขณะที่ปริมาณผลผลิตน้�ามันปาล์มดิบปี 2556 อยูที่ 2.15 ล้านตัน (โดยประมาณ) เพิ่มขึ้นจากปี 2555 

คิดเป็นร้อยละ 13.8 หากปริมาณผลผลิตน้�ามันปาล์มดิบในประเทศในปีนี้เป็นไปตามที่ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์ 

อุปทานของผลผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจะเป็นปัจจัยลบต่อราคาน้�ามันปาล์มดิบ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาด้านอุปสงค์ พบ

ว่าปริมาณส่งออกน้�ามันปาล์มดิบเป็นตัวแปรส�าคัญที่ก�าหนดปริมาณสต็อกภายในประเทศในแต่ละช่วงเวลา และอีกปัจจัยหนึ่งคือ

ปริมาณการใช้น้�ามันปาล์มเพื่อผลิตเป็นไบโอดีเซล ซึ่งที่ผ่านมามีการปรับขึ้น ปรับลง ตามปริมาณผลผลิตภายในประเทศและแผน

ด้านพลังงานทดแทนระยะยาวที่รัฐได้วางไว้

 3) การจัดหาน้�ามันปาล์มดิบของบริษัทฯ

  แมว่้าบริษทัฯ มีโรงสกัดน้�ามันปาลม์ดบิ ซึง่ท�าหนา้ทีผ่ลติน้�ามนัปาลม์ดบิปอ้นใหก้บัโรงกลัน่น้�ามนัปาลม์บรสิทุธิ ์อยา่งไร

ก็ตาม บรษิทัฯ ยงัคงตอ้งซือ้น้�ามนัปาลม์ดบิจากภายนอกเข้ามาดว้ยเช่นกนั จากข้อมูลของกรมการคา้ภายในและในสว่นของบรษิทัฯ 

พบว่าในปี 2555 มีก�าลังการผลิตเพิ่มขึ้นจากปี 2550 ประมาณ 43% (หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 7% ต่อปี) โดยปี 2556 อยู่ที่ประมาณ 

3,283 ตนั FFB/ช.ม.3  ซึง่หากสถานการณป์รมิาณผลปาลม์สดในปนีัน้กลบันอ้ย4  อาจท�าใหร้าคาผลปาลม์สดสงูขึน้และ Utilization 

Rate ของโรงสกัดอาจลดลง ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นได้ โดยประการหนึ่ง การที่สามารถส่งออกน้�ามันปาล์มในรูปต่างๆ ได้

อยา่งเสร ีแตก่ารน�าเขา้ไมส่ามารถท�าไดโ้ดยเสร ี(อยูภ่ายใตก้ารบรหิารการน�าเขา้) มผีลท�าใหใ้นชว่งทีส่ถานการณส์ตอ็กอยู่ในระดบั

ต่�า (น้อยกว่า 0.2 ล้านตัน) ถึงแม้ว่าราคาต่างประเทศจะมีทิศทางปรับตัวลง ราคาในประเทศจะไม่ลงตาม แต่จะปรับตัวสูงขึ้นแรง

และเร็วกวา่ราคาต่างประเทศอยา่งมาก ในทางกลบักนั ในชว่งทีส่ตอ็กในประเทศอยู่ในระดบัสงู หากราคาตา่งประเทศมทีศิทางปรบั

ตัวขึ้น ราคาในประเทศจะปรับตัวสูงขึ้นตาม (แม้ปริมาณสต็อกอยู่ในระดับสูง) เนื่องจากสามารถส่งออกได้โดยเสรี

1 ข้อมูลคาดการณ์ปริมาณผลผลิตน�้ามันปาล์มดิบของมาเลเซียและอินโดนีเซียเป็นข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ท ฉะนั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ส�าหรับ
ข้อมูลคาดกาณ์ปริมาณผลผลิตน�้ามันปาล์มดิบของมาเลเซียปี 2557 อย่างเป็นทางการ สามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ของ MPOB (Malaysian Palm Oil Board) ได้ 
โดยปกติจะเผยแพร่ช่วง ก.พ.-มี.ค. 

2 บริษัทฯ ใช้อัตราการแปรสภาพ (%น�้ามัน) ที่ 17% ในการแปลงข้อมูลปริมาณผลปาล์มสดปี 2557 ที่พยากรณ์โดยส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ให้เป็นปริมาณน�้า
มันปาล์มดิบ 

3 กรมการคา้ภายในเปน็ผูจ้ดัท�าตวัเลขก�าลังการผลิตอยา่งเปน็ทางการ ซึง่หากกรมการค้าภายในได้ปรับปรุงขอ้มลูให้เปน็ปจัจุบนั บริษัทฯ จะท�าการปรับปรุงขอ้มลูเหลา่
นี้ตามในครั้งต่อๆ ไป 

4 ปัจจัยที่อาจจ�ากัดปริมาณผลปาล์มสดออกสู่ตลาดมีหลายปัจจัย อาทิ พื้นที่เพาะปลูกในประเทศมีอยู่อย่างจ�ากัด (ระยะยาว) สภาพภูมิอากาศไม่เอื้ออ�านวย (แล้ง หรือ 
น�้าท่วมหนัก) ราคาปุ๋ยปรับตัวสูงท�าให้ผู้ปลูกใส่ปุ๋ยน้อยลงผลผลิตจึงลดลงตาม เป็นต้น
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 4) การแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้�ามันปาล์มบริสุทธิ์ 

  จากข้อมูลของกรมการค้าภายในและของบริษัทฯ พบว่า ในปี 2555 ก�าลังการผลิตรวมโรงกลั่นเพิ่มข้ึนจากปี 2550 

ประมาณ 84% (หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 14%) โดยอยู่ที่ประมาณ 7,660 ตัน CPO/วัน โดยปีที่ผ่านมาก�าลังการผลิตคาดว่ายังทรงตัว 

ซึ่งอาจเป็นผลมาจากระดับการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่สูงและอัตราก�าไรสุทธิเฉลี่ยที่ไม่สูง ประกอบกับอุตสาหกรรมนี้มีการลงทุน

เริ่มแรกด้วยต้นทุนคงที่ค่อนข้างสูง ท�าให้ภาระผูกพันในการด�าเนินงานสูงตามด้วย 

 5) สินค้าส�าเร็จรูปและวัตถุดิบทางตรงของอุตสาหกรรมเป็นสินค้าควบคุมราคา

  น้�ามันปาล์มโอเลอินบรรจุขวด 1 ลิตร เป็นสินค้าที่อยู่ในการควบคุมดูแลของกรมการค้าภายใน ปัจจุบันขวด 1 ลิตรมี

ราคาเพดาน (Price Ceiling) อยู่ที่ 42 บาท เนื่องจากเป็นสินค้าพื้นฐานต่อการด�ารงชีพของประชาชนส่วนมาก ท�าให้ในบางช่วง 

แม้ว่าราคาน้�ามันปาล์มดิบได้ปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็ตาม ผู้ประกอบการโรงกลั่นหลายรายไม่สามารถข้ึนราคาขายเพ่ือให้สอดคล้อง

กับต้นทุนการผลิตได้ นอกจากนี้ ในช่วงต้นเดือน มกราคม 2556 คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคา (กกร.) ได้มีมติให้ ผลปาล์ม

สด (วัตถุดิบทางตรงในการผลิตน้�ามันปาล์มดิบ) เป็นสินค้าควบคุมรายการที่ 43 โดยก�าหนด ราคารับซื้อ (Price Floor) ระหว่าง 

4-4.30 บาท ตามเปอร์เซนต์น้�ามัน

 6) ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้�ามันปาล์มโลก

  ปัจจัยหลักที่มีผลต่อราคาน้�ามันปาล์มในประเทศ คือ สต็อก ผลผลิตภายในประเทศ นโยบายด้านพลังงาน และปริมาณ

การสง่ออก ทัง้น้ีปรมิาณการสง่ออกเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัราคาน้�ามนัปาลม์ดบิมาเลเซยี (ซึง่เปน็ราคาอา้งองิหลกัส�าหรบัตลาดน้�ามนั

ปาล์มโลก) ทั้งนี้ ราคาน้�ามันปาล์มดิบมาเลเซียเองก็ขึ้นต่อปัจจัยหลายอย่างด้วยกัน อาทิ อุปสงค์ต่อน้�ามันปาล์มของโลก ราคา

น้�ามันปิโตรเลียม (Crude Oil) ราคาน้�ามันถั่วเหลือง (ซึ่งเป็นสินค้าทดแทนกันได้ในระดับหนึ่ง) สต็อกน้�ามันปาล์มมาเลเซีย และ

การคาดการณ์เกี่ยวกับสภาพดินฟ้า อากาศ เป็นต้น ซึ่งปัจจัยที่กล่าวมามีความสัมพันธ์กันอย่างซับซ้อน ผันผวน ท�าให้คาดการณ์

ได้ยาก

 7) ความผันผวนของปริมาณผลปาล์มสดออกสู่ตลาด

  ปาล์มน้�ามันจัดเป็นพืชยืนต้น ที่ไม่มีฤดูกาลเก็บเกี่ยวที่แน่นอน (ผลผลิตออกทั้งปี โดยบางช่วงออกมาก บางช่วงออก

นอ้ย) นอกจากนี ้ปรมิาณผลผลติยงัผนัแปรไปตามสภาพภมิูอากาศ ความอุดมสมบูรณข์องแรธ่าตใุนดนิ ท�าใหก้ารคาดคะเนปรมิาณ

ผลปาล์มสดที่ออกสู่ตลาด มีความเสี่ยงต่อการคลาดเคลื่อนได้ 

 8) มาตรฐานการปลูกปาล์มอย่างยั่งยืน (RSPO)

  ตลาดตา่งประเทศ โดยเฉพาะยโุรป เริม่ใหค้วามส�าคญัตอ่น้�ามนัปาลม์ ที่ไดร้บัการรบัรอง RSPO มากขึน้ ตรงจดุนี ้อาจ

กลายเป็นข้อกีดกันทางการค้า และจ�ากัดการส่งออกน้�ามันปาล์มจากประเทศไทยได้ในอนาคต หากยังไม่มีการเตรียมความพร้อม

ในด้านนี้

 9) การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC (ASEAN Economic Community) ในปลายปี 2558 

  การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ท�าให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้าได้อย่างเสรี นั่นหมายถึง โรงกลั่นน้�ามัน

ปาล์มบริสุทธิ์ อาจจะได้รับประโยชน์ ในแง่ที่ท�าให้มีวัตถุดิบน้�ามันปาล์มดิบที่ราคาถูกกว่าป้อนโรงงาน

 เกี่ยวกับการด�าเนินการเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว 

 ส่วนของข้อ 1) - 5) บริษัทฯ ได้มีการประชุมติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่างๆ รวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในฐานะ

ของสมาชิกของสมาคมต่างๆ (อาทิ สมาคมโรงกลั่นน้�ามันปาล์มบริสุทธิ์ กลุ่มอุตสาหกรรมน้�ามันปาล์มของสภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย เป็นต้น) เพื่อการปรับตัว และลดผลกระทบจากปัจจัยลบ ที่อาจส่งผลต่อผลการด�าเนินของบริษัทฯ ให้เหลือน้อยที่สุด
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 ส่วนของข้อ 6) ความผันผวนด้านราคา บริษัทฯ ได้ท�าการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ราคาของสินค้าโภคภัณฑ์ 

(Commodities) ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบางโอกาส เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา

ให้น้อยลง

 สว่นของข้อ 7) ปรมิาณผลปาลม์สดออกสูต่ลาด บรษิทัฯ ไดท้�าการส�ารวจภาคสนามเปน็ระยะ ควบคูก่บัการทวนสอบขอ้มลู

ที่ได้กับข้อมูลจากส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวมถึงการท�าการวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อให้การคาดการณ์มีความคลาดเคลื่อน

น้อยที่สุด 

 ส่วนของข้อ 8) มาตรฐาน RSPO ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับการรับรอง RSPO Supply Chain Certification แล้ว

 สว่นของขอ้ 9) เกีย่วกบัการเขา้สูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนในอกี 2 ปขีา้งหนา้นัน้ อา้งถงึค�าชีแ้จงของส�านกังานเศรษฐกจิ

การเกษตรต่อความชัดเจนในการน�าเข้าน้�ามันปาล์มว่า ยังคงใช้หลักการบริหารการน�าเข้าเช่นเดิม โดย องค์การคลังสินค้า (อคส.) 

เป็นผู้น�าเข้า และสมาคมโรงกลั่นน้�ามันปาล์มบริสุทธิ์เป็นผู้จัดสรรให้กับสมาชิก
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่นๆ

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท : บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ามันปาล์ม จ�ากัด (มหาชน)

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : เลขที่ 296 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ต�าบลสลุย อ�าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140

  โทรศัพท์  (077) 611 000

  โทรสาร (077) 611 011

ส�านักงานสาขาที่ 1 : เลขที่ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 

  กรุงเทพมหานคร 10120

  โทรศัพท์  (662) 679 9166 - 72

  โทรสาร (662) 285 6369

ส�านักงานสาขาที่ 2 : เลขที่ 28/6 หมู่ที่ 9 ต�าบลเชียงรากน้อย อ�าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Website  : www.cpi-th.com 

E-mail : info@cpi-th.com 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536001184 (เดิมเลขที่ บมจ.192)

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์น้�ามันปาล์ม เช่น น้�ามันปาล์มดิบ น้�ามันเมล็ดในปาล์ม น้�ามัน

ปาล์มบริสุทธิ์ น้�ามันปาล์ม โอเลอินผ่านกรรมวิธีบรรจุขวดตรา “ลีลา” และรับจ้างผลิตภายใต้ตรา “บิ๊กซี” 

น้�ามันปาลม์โอเลอนิผา่นกรรมวธิบีรรจปุีบ๊และถงุ ตรา “ลลีา” และรบัจา้งผลติภายใตต้รา “เอโร” น้�ามนัปาลม์

โอเลอนิผา่นกรรมวธีิบรรจแุกลลอน ตรา “ลลีา” น้�ามนัเมลด็ในปาลม์บรสิทุธิ ์และผลติภณัฑผ์ลพลอยไดอ้ืน่ๆ 

เช่น ไขปาล์มบริสุทธิ์ กรดไขมันปาล์ม กากเมล็ดในปาล์ม เป็นต้น

ทุนจดทะเบียน : 775,424,053 บาท 

ทุนช�าระแล้ว : 560,568,040 บาท

จ�านวนหุ้นสามัญที่ออกจ�าหน่ายแล้ว  :  560,568,040 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ : 1 บาท

ที่ตั้งสวนปาล์ม สวนปาล์มของบริษัทฯ มีพื้นที่ทั้งหมด 20,916 ไร่ (3,346.56 เฮกเตอร์) แบ่งเป็น

CPI 1 :  สวนปะทิว 10,788 ไร่ (1,726.08 เฮกเตอร์) 

 ตั้งอยู่ที่ : ต�าบลดอนยาง และ ต�าบลเขาไชยราช อ�าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

CPI 2 :  สวนห้วยสัก 3,899 ไร่ (623.84 เฮกเตอร์) 

 ตั้งอยู่ที่ : หมู่ที่ 7 ต�าบลทรายทอง อ�าเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

CPI 3 :  สวนเขาไชยราช 2,401 ไร่ (384.16 เฮกเตอร์) 

 ตั้งอยู่ที่ : หมู่ที่ 3 ต�าบลดอนยาง อ�าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

CPI 4 :  สวนบางสน 2,626 ไร่ (420.16 เฮกเตอร์) 

 ตั้งอยู่ที่ : หมู่ที่ 4 ต�าบลบางสน และ หมู่ที่ 1 ต�าบลทะเลทรัพย์ อ�าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
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CPI 5 :  สวนคลองวังช้าง 1,202 ไร่ (192.32 เฮกเตอร์) 

 ตั้งอยู่ที่ : หมู่ที่ 4 ต�าบลชุมโค อ�าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

ชื่อบริษัท : บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ�ากัด

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : เลขที่ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 

  กรุงเทพมหานคร 10120

  โทรศัพท์  (662) 679 9166 - 72

  โทรสาร (662) 285 6369

ส�านักงานสาขาที่ 1 : เลขที่ 16 หมู่ที่ 16 ต�าบลท่าแซะ อ�าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140

  โทรศัพท์  (077) 599 680

  โทรสาร (077) 599 943

Website  : www.cpiagrotech.com 

เลขทะเบียนบริษัท : 0105554104605

ประเภทธุรกิจ : ผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มและต้นกล้าปาล์ม เพื่อจ�าหน่ายแก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป

ทุนจดทะเบียน : 15,000,000 บาท 

จ�านวนหุ้นสามัญ : 1,500,000 หุ้น 

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ : 10 บาท

เรียกช�าระค่าหุ้น : 10 บาท (เต็มมูลค่า)

สัดส่วนการถือหุ้น : บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ามันปาล์ม จ�ากัด (มหาชน) ถือหุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 

ชื่อบริษัท : บริษัท ซีพีไอ พาวเวอร์ แพล้นท์ จ�ากัด

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : เลขที่ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 

  กรุงเทพมหานคร 10120

  โทรศัพท์  (662) 679 9166 - 72

  โทรสาร (662) 285 6369

ส�านักงานสาขาที่ 1 : เลขที่ 89/1 หมู่ที่ 7 ต�าบลทรายทอง อ�าเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170

เลขทะเบียนบริษัท : 0105555182855

ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า

ทุนจดทะเบียน : 500,000 บาท 

จ�านวนหุ้นสามัญ : 50,000 หุ้น 

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ : 10 บาท

เรียกช�าระค่าหุ้น : 10 บาท (เต็มมูลค่า)

สัดส่วนการถือหุ้น : บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ามันปาล์ม จ�ากัด (มหาชน) ถือหุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 
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บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์

 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

 ส่วนบริการผู้ลงทุน ฝ่ายนายทะเบียนหลักทรัพย์

 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาคาร 1 ชั้น 7

 62 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

 โทรศัพท์  (662) 229 2876

 โทรสาร (662) 654 5642

ผู้ตรวจสอบบัญชี

 นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3972

 บริษัท ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด

 เลครัชดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ ชั้น 33

 เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่

 กรุงเทพมหานคร 10110

 โทรศัพท์ (662) 264 0777

 จ�านวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ  :  1 ปี

 ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสีย : เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยเท่านั้น 

 กับบริษัทฯ / บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/    ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/

 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้อง  บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 กับบุคคลดังกล่าว  หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ที่ปรึกษากฎหมาย

 รศ.สหธน รัตนไพจิตร

 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร

 กรุงเทพมหานคร 10200

 โทรศัพท์ (662) 221 6111 ต่อ 2121
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โครงสร้างผู ้ถือหุ ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2556

รายชื่อผู้ถือหุ้น  จ�านวนหุ้นที่ถือ % ของหุ้นทั้งหมด

1. บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จ�ากัด   185,994,250 33.180

2. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)     25,721,220 4.588

3. นายจรัล  ระวีแสงสูรย์     25,125,000 4.482

4. นายศุภชล  นิธิวาสิน     15,850,000 2.827

5. นายไพศาล  ฉัตรเลขวนิช       9,815,800 1.751

6. นายโกวิทย์  ปรัชญางค์ปรีชา       9,055,118 1.615

7. นายชูศักดิ์  ปรัชญางค์ปรีชา       8,977,250 1.601

8. นายกิตติ  ฉัตรเลขวนิช       8,008,332 1.429

9. นางจงจินต์  ฉัตรเลขวนิช 

(ในฐานะผู้จัดการมรดกนายไพศาล ฉัตรเลขวนิช)

   7,608,194 1.357

10. นายประทีป  ตั้งมติธรรม       7,352,000 1.312
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล

 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มนีโยบายจา่ยเงนิปนัผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เป็นจ�านวนไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 40 ของก�าไรสุทธหิลงัหกัส�ารอง

ตามกฎหมาย และช�าระภาษีแล้วในแต่ละปี

 ในปี 2556 บริษัทฯ ได้จ่ายปันผลระหว่างกาล ส�าหรับผลด�าเนินงานงวด 1 มกราคม - 30 กันยายน 2555 เป็นหุ้นปันผล

ในสัดส่วนหุ้นสามัญ 1 หุ้น ต่อหุ้นปันผล 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และจ่ายให้ผู้ถือหุ้นจ�านวน 280,289,020 หุ้น เมื่อ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 และจดทะเบียนเพิ่มทุนจากเดิม 280,289,020 บาท เป็น 560,568,040 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ

จ�านวน 560,568,040 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และอีกครั้งได้จ่ายเงินปันผลประจ�าปีเป็นเงินสดหุ้นละ 0.03 บาท จ�านวน 

560,568,040 หุ้น เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
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โครงสร้างการจัดการ

1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย
ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1 นายสมชาย  สกุลสุรรัตน์ ประธานกรรมการ 

2 นายสุเทพ  วงศ์วรเศรษฐ กรรมการอิสระ 

3 รศ.ดร.นินนาท  โอฬารวรวุฒิ กรรมการอิสระ 

4 นายสาธิต  ชาญเชาวน์กุล กรรมการอิสระ 

5 พล ร.อ.สถิรพันธุ์ เกยานนท์ กรรมการอิสระ

6 นายถกล  ถวิลเติมทรัพย์ กรรมการ 

7 นายชูศักดิ์  ปรัชญางค์ปรีชา กรรมการ

8 นายวรวิทย์  โรจน์รพีธาดา กรรมการ 

9 นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์ กรรมการ

10 นายการุญ  นันทิลีพงศ์ กรรมการ 

11 นายกิตติ  ฉัตรเลขวนิช กรรมการ

12 นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์ กรรมการ

 หมายเหตุ

 1)  นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา ขอลาออกจากการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557

 2)  นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557

 ชื่อและจ�านวนกรรมการซึ่งมีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

 นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ หรือ นายการุญ นันทิลีพงศ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา หรือ นายกิตติ 

ฉัตรเลขวนิช หรือ นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์ รวมเป็นสองคนและประทับตราส�าคัญของบริษัท

 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อและจ�านวนกรรมการซึ่งมีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นดังนี้ นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ หรือ นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์ ลงลายมือชื่อร่วม

กับ นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา หรือ นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช หรือ นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์ รวมเป็นสองคนและประทับตรา

ส�าคัญของบริษัท

 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

 (1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น ด้วยความ

รับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต

 (2) ก�าหนดนโยบายหลกัในการด�าเนนิธรุกจิ นโยบายดา้นการเงนิ และการบรหิารเงนิทนุของบรษิทัฯ และก�ากบัดแูลใหฝ้า่ย

จัดการด�าเนินการตามนโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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 (3) พิจารณาอนมัุตริายการทีมี่สาระส�าคญัทีก่ฎหมาย ขอ้บงัคบั หรอืระเบยีบปฏบิตัขิองบรษิทัฯ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งดงักลา่ว

ก�าหนดให้ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

 (4) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในด้านการด�าเนินงาน ด้านการรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  

ข้อบังคับ นโยบายและระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ และก�าหนดให้ส�านักตรวจสอบภายในมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบการ

ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในดังกล่าวและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะประเมินความ

เพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในเป็นประจ�าทุกปี และให้ความเห็นไว้ในรายงานประจ�าปี

 (5) แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบด�าเนินการในเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายก�าหนด

 (6) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อช่วยคณะกรรมการในการ

ก�ากับดูแลกิจการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ก�าหนดไว้

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ จ�านวน 3 ท่าน

   

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1 นายสุเทพ  วงศ์วรเศรษฐ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2 รศ.ดร.นินนาท  โอฬารวรวุฒิ กรรมการตรวจสอบ 

3 นายสาธิต  ชาญเชาวน์กุล กรรมการตรวจสอบ 

 โดยกรรมการตรวจสอบล�าดบัที ่1 มคีวามรูแ้ละประสบการณเ์พยีงพอทีจ่ะสามารถท�าหนา้ที่ในการสอบทานความนา่เชือ่ถอื

ของงบการเงิน 

 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

 (1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

 (2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่

เหมาะสมและมปีระสทิธิผล และพจิารณาความเปน็อสิระของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณา

แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

 (3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

 (4) พจิารณา คดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มคีวามเปน็อสิระเพือ่ท�าหนา้ท่ีเปน็ผูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ และเสนอคา่ตอบแทน

ของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 (5) พิจารณารายการทีเ่ก่ียวโยงกันหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ใหเ้ปน็ไปตามกฎหมายและขอ้ก�าหนด

ของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

 (6) จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง 

ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

  (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

  (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
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  (ค) ความเหน็เก่ียวกับการปฏิบตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

  (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

  (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  (ฉ) จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

  (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)

  (ซ) รายการอืน่ทีเ่หน็วา่ผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบที่ไดร้บัมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัทฯ

 (7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

3. คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการ จ�านวน 3 ท่าน

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1 นายถกล  ถวิลเติมทรัพย์ ประธานกรรมการบริหาร

2 นายชูศักดิ์  ปรัชญางค์ปรีชา กรรมการบริหาร

3 นายวรวิทย์  โรจน์รพีธาดา กรรมการบริหาร

  หมายเหต ุนายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา ขอลาออกจากการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557

 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

 (1) พิจารณาและจัดท�านโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมาย และแผนการด�าเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และ 

งบประมาณของบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงปัจจัยทางธุรกิจต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อน�าเสนอและขออนุมัติต่อคณะกรรมการ และ

ก�ากับดูแล ตรวจสอบ และติดตามการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 (2) จัดให้มีแผนสืบทอดงาน (Succession Plan) ส�าหรับการด�ารงต�าแหน่งที่ส�าคัญของผู้บริหารระดับสูงหรือบุคคลที่อยู่

ในเกณฑ์ที่จะได้รับพิจารณาด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง พร้อมกับทบทวนแผนดังกล่าวอย่างสม่�าเสมอ

 (3) ก�าหนดแนวทางในการประเมินผลปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง

เป็นประจ�าทุกปี โดยค�านึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

 (4) พิจารณาแต่งตั้งรองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารด้านการเงิน (CFO) ผู้อ�านวยการ และผู้จัดการอาวุโส ที่เสนอโดย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ 

 (5) รับรองการแต่งตั้งระดับผู้จัดการฝ่ายที่อนุมัติโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

 (6) พิจารณาการปรับเงินเดือนและโบนัสประจ�าปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ แล้วรายงานให้ 

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเพื่อทราบ

 (7) พจิารณาทบทวนและรบัรองการปรบัเงนิเดอืนและโบนสัประจ�าปีของรองกรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิารดา้นการเงนิ (CFO) 

ผู้อ�านวยการ ผู้จัดการอาวุโส และผู้จัดการฝ่าย ที่เสนอโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

 (8) ก�าหนดโครงสร้างองค์กรและนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทฯ รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับการคัดเลือก การ 

ฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ และ/หรือผู้อ�านวยการ
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ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผู้มีอ�านาจแทนบริษัทฯ ในการลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน

 (9) พิจารณาและให้ข้อเสนอหรือความเห็นต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับโครงการ ข้อเสนอ หรือการเข้าท�าธุรกรรมใดๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่เกินกว่าวงเงินที่ได้ก�าหนดไว้ และ/หรือที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือ 

ข้อบังคับบริษัทฯ ก�าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

 (10) มอบอ�านาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ ตามขอบเขตอ�านาจ 

หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามที่ก�าหนดในคู่มืออ�านาจด�าเนินการ ภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการบริหาร

 (11) แต่งตั้ง และ/หรือมอบหมายให้กรรมการบริหาร หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน กระท�าการใดๆ ที่อยู่ภายใต้

ขอบอ�านาจของคณะกรรมการบริหาร ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร โดยท่ีคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน 

หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอ�านาจดังกล่าวได้

 (12) พิจารณาและอนุมัติคู่มืออ�านาจด�าเนินการ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง และ/หรือผู้ท่ีได้รับมอบอ�านาจทราบถึงขอบเขต

ความรับผิดชอบและอ�านาจของตนเอง และเพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน โดยมีหลักฐานอ้างอิง และเป็นไปตามขั้นตอนอย่าง

มีระบบ

 (13) มอี�านาจ หนา้ที ่และความรบัผดิชอบใดๆ ตามท่ีไดร้บัมอบหมายหรอืตามนโยบายที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ

 (14) พิจารณาทบทวนและรับรองการจัดซื้อทุกประเภทท่ีมีวงเงินตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไปท่ีอนุมัติโดยประธานเจ้าหน้าที่

บริหารและกรรมการผู้จัดการ และ/หรือคณะกรรมการเปิดซองประกวดราคา

 (15) ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในโครงการใหม่ๆ และมีอ�านาจในการพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทฯลงทุน หรือเข้า

ร่วมลงทุนกับบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรทางธุรกิจอื่นใด ในรูปแบบที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร เพื่อด�าเนินกิจการตาม

วตัถปุระสงคข์องบรษิทัฯ ตลอดจนถึงการพิจารณาและอนมุตักิารใชจ้า่ยเงนิเพือ่การลงทนุดงักลา่ว การเขา้ท�านติกิรรมสญัญา และ/

หรือการด�าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการในจ�านวนเงินตั้งแต่ 10 ล้านบาท แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 100 ล้านบาท

 (16) พิจารณาและอนุมัติการเข้าท�าธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี กู้ยืม ขอสินเชื่อ จ�าน�า จ�านอง 

ค้�าประกนัและการอืน่ รวมถงึการซือ้ขายและจดทะเบยีนกรรมสิทธิท่ี์ดนิใดๆ ตามวตัถปุระสงคเ์พือ่ประโยชน์ในการด�าเนนิกจิการของ 

บริษัทฯ ตลอดจนถึงการเข้าท�านิติกรรมสัญญา ยื่นค�าขอ/ค�าเสนอ ติดต่อ ท�านิติกรรมกับส่วนราชการ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิต่างๆ 

ของบริษัทฯ และ/หรือการด�าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการในจ�านวนเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท

 (17) พิจารณาและอนุมัติวงเงินสินเชื่อให้ลูกหนี้การค้าจ�านวนเงินที่เกินกว่า 25 ล้านบาท

 (18) นอกเหนือจากนี้ ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในคู่มืออ�านาจด�าเนินการของบริษัทฯ

 ขอบเขตอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดของคณะกรรมการบริหารข้างต้น อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎเกณฑ์

ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อบังคับของบริษัทฯ และในกรณีที่การเข้าด�าเนินการหรือท�าธุรกรรมใดๆ ที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์ และ/หรือเป็นการเข้าท�ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือข้อบังคับ

บรษิทัฯ ก�าหนดใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมการเปน็ผูพ้จิารณาอนมุตั ิและใหค้ณะกรรมการบรหิารใหค้วามเหน็และน�าเสนอ

เร่ืองดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและด�าเนินการตามท่ีกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง หรือข้อบังคับของ 

บริษัทฯ ก�าหนดต่อไป

4. คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ จ�านวน 3 ท่าน

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1 นายสมชาย  สกุลสุรรัตน์ ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

2 พล ร.อ.สถิรพันธุ์ เกยานนท์ กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

3 นายชูศักดิ์  ปรัชญางค์ปรีชา กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
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 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

 (1) พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้ก�าหนดไว้แล้ว น�าเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทัฯ เพือ่พจิารณาแตง่ตัง้หรอืเพือ่น�าเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาแตง่ตัง้ แลว้แตก่รณ ีทัง้นี ้ในกระบวนการ

พิจารณาคดัเลอืกบคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมขา้งตน้นัน้ ใหร้วมถงึการเปดิโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สว่นนอ้ยสามารถเสนอชือ่บคุคลเพือ่

เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกได้ด้วย

 (2) ก�าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการ

 (3) พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 

 (4) ใหค้วามเหน็ชอบการปรบัเงนิเดอืนและโบนสัประจ�าปขีองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ ซึง่เสนอโดย

คณะกรรมการบริหาร

 (5) ก�าหนดแนวทางในการประเมนิผลปฏบิตังิานคณะกรรมการบรษิทัฯ และคณะกรรมการบรหิาร โดยค�านงึถงึหนา้ทีค่วาม

รับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

 (6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

5. คณะอนกุรรมการบริหารด้านทรัพยากรบุคคล
 อ�านาจหนา้ที ่: ก�าหนดแนวทางโดยเปน็การสอบทานปญัหาหลกัขององคก์รดา้นทรพัยากรบคุคล จะน�ามาปรกึษาเปน็กรณีๆ  

ไป

6. คณะอนกุรรมการบริหารด้านความเสีย่ง
 อ�านาจหน้าที่ : ก�าหนดกรอบในการพิจารณาเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงโดยทั่วไปของบริษัทฯ ส่วนแนวทางในการ

พิจารณาฝ่ายจัดการหรือคณะอนุกรรมการอาจหยิบยกประเด็นใดๆ ซึ่งเป็นความเสี่ยงในการจัดการขึ้นมาพิจารณา

7. คณะอนุกรรมการบริหารด้านการเงิน
 อ�านาจหน้าที่ : ก�าหนดกรอบในการหารือเกี่ยวกับงบประมาณประจ�าปีและงบลงทุน

 ข้อมูลการเข้าร่วมการประชุมกรรมการบริษัทฯ ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2556 สรุปได้

ดังนี้

รายชื่อ

จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จ�านวนครั้งที่ประชุม ปี 2556

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการ

สรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทน

การประชุม

ผู้ถือหุ้น

นายสมชาย  สกุลสุรรัตน์ 4/5 1/1 2/2

นายสุเทพ  วงศ์วรเศรษฐ 5/5 4/4 1/2

รศ.ดร.นินนาท  โอฬารวรวุฒิ 5/5 4/4 2/2

นายสาธิต  ชาญเชาวน์กุล 4/5 4/4 2/2

พล ร.อ.สถิรพันธุ์ เกยานนท์ 3/5 1/1 1/2

นายถกล  ถวิลเติมทรัพย์ 5/5 19/21 1/2

นายชูศักดิ์  ปรัชญางค์ปรีชา 5/5 21/21 0/1 2/2
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รายชื่อ

จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จ�านวนครั้งที่ประชุม ปี 2556

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการ

สรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทน

การประชุม

ผู้ถือหุ้น

นายวรวิทย์  โรจน์รพีธาดา 5/5 14/21 2/2

นายรชฎ  ถวิลเติมทรัพย์ - - - - -

นายการุญ  นันทิลีพงศ์ 5/5 2/2

นายกิตติ  ฉัตรเลขวนิช 5/5 2/2

นายทรงฤทธิ์  นิวัติศัยวงศ์ 5/5 2/2

หมายเหตุ 1) นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา ขอลาออกจากการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557

  2) นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557

8. ผู้บริหาร  ประกอบด้วย จ�านวน 22 ท่าน ดังนี้

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1 นายเตียว เซ็ง เหลียง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2 นายการุญ นันทิลีพงศ์ กรรมการผู้จัดการ

3 นายสุภิสิทธิ์ ช่อเรืองศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการ

4 นายรักกิติ ตั้งล้�าเลิศ Chief Financial Officer

5 นางรัศมี พงศ์จินดานนท์ ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบภายใน

6 นางปราณี จิตต์วรจินดา ผู้ช่วยผู้อ�านวยการโรงงาน

7 นางสาวสุทิศา เทียนไชย ผู้จัดการฝ่ายส�านักงานอาวุโส

8 นายจุนฮุย แซ่เล้า ผู้จัดการฝ่ายสวนอาวุโส

9 นายธวัชชัย โฉมวรรณ์ ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์

10 นายมงคล เสียงสุทธิวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ

11 นายอนันต์ชัย อรัญเอี่ยมฟ้า ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

12 นายศรวัสย์ องอาจเชาว์เลิศ ผู้จัดการฝ่ายจัดหาวัตถุดิบ

13 นายสยาม ลิ้มเจริญกิจไพศาล ผู้จัดการฝ่ายจัดหาผลปาล์มสด

14 นายชุมพล ไทยนุกูล ผู้จัดการฝ่ายผลิต 1

15 นายช�านาญ ดวงใส ผู้จัดการฝ่ายผลิต 2

16 นายสมชาย จันทรมณี ผู้จัดการฝ่ายผลิต 3

17 นายกฤษณะ สมมาตร ผู้จัดการฝ่ายผลิต 4

18 นายยุทธนา เรืองธ�ารงค์ ผู้จัดการฝ่ายส�านักงานโรงงาน

19 นายพงศ์สิทธิ์ โพธิ์ป๊อ ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลโรงงาน

20 นางสาวญาดา สวัสดิ์ศรี ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพและวางแผนการผลิต

21 นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์ เลขานุการส�านักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

22 นางสาววิรารัตน์ วิวัฒน์ธนาธิกุล เลขานุการบริษัท

หมายเหต ุ 1) นายเตียว เซ็ง เหลียง ขอลาออกจากการด�ารงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557

  2) นายการุญ นันทิลีพงศ์ ขอลาออกจากการด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557
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การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
1. กรรมการอิสระ

 คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ 

 (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

 (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้เงินเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจ

ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้

พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน

 (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเป็น บิดามารดา  

คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอ

ให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

 (4) ไมม่หีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธรุกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ ่บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ 

ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมท้ังไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่ง

ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล

ที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน

 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท�ารายการทางการค้าที่กระท�าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือ

ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม 

ค้�าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามี

ภาระหนี้ที่ต้องช�าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ย่ีสิบล้านบาทข้ึนไป 

แล้วแต่จ�านวนใดจะต่�ากว่า ทั้งนี้ การค�านวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการค�านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตาม

ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ

บุคคลเดียวกัน

 (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และ

ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชี

ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ 

ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน

 (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน 

ซึง่ไดร้บัคา่บรกิารเกนิกว่าสองลา้นบาทตอ่ปจีากบรษิทัฯ บรษิทัใหญ ่บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ทัง้นี ้

ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือ

หุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่

ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน

 (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

 (8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ
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2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

 อา้งถงึขอบเขตอ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิาร และขอบเขตอ�านาจหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ

ของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าต่อบแทน

 นอกจากน้ียังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าในการ 

แต่งตั้งกรรมการ โดยถือตามเสียงข้างมากในการออกเสียง จะไม่มีระบบ Cumulative Voting

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ  :  บรษิทัฯ ไดก้�าหนดนโยบายคา่ตอบแทนกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจนและโปรง่ใส โดยคา่ตอบแทนอยู่ในระดบั

เหมาะสมตามอตุสาหกรรมและสงูเพยีงพอทีจ่ะดงึดดูและรกัษากรรมการทีม่คีณุสมบตัทิีต่อ้งการ และได้

ขออนมัุตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้แลว้ กรรมการที่ไดร้บัมอบหมายใหม้หีนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบเพิม่มาก

ขึ้น ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น

ค่าตอบแทนผู้บริหาร   :  ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนด

 (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

  (ก) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ในปี 2556

(หน่วย : บาท)

รายชื่อกรรมการ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

เบี้ยประชุม ค่าตอบแทน

กรรมการ

รวม เบี้ยประชุม ค่าตอบแทน

กรรมการ

รวม เบี้ยประชุม ค่าตอบแทน

กรรมการ

รวม

1 นายสมชาย   สกุลสุรรัตน์  500,000  294,798  794,798  260,000  290,000  550,000  120,000  165,000  285,000 

2 นายสุเทพ   วงศ์วรเศรษฐ  160,000  236,798  396,798  120,000  232,000  352,000  175,000  150,000  325,000 

3 รศ.ดร.นินนาท  โอฬารวรวุฒิ  140,000  202,868  342,868  140,000  198,166  338,166  155,000  131,666  286,666 

4 นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล  120,000  202,868  322,868  155,000  198,166  353,166  140,000  131,666  271,666 

5 นายชูศักดิ์   ปรัชญางค์ปรีชา  270,000  202,868  472,868  305,000  198,166  503,166  285,000  131,666  416,666 

6 นายถกล   ถวิลเติมทรัพย์  245,000  202,868  447,868  405,000  198,166  603,166  455,000  131,666  586,666 

7 นายการุญ   นันทิลีพงศ์  45,000  202,868  247,868  75,000  198,166  273,166  75,000  131,666  206,666 

8 นายกิตติ   ฉัตรเลขวนิช  60,000  202,868  262,868  30,000  198,166  228,166  75,000  131,666  206,666 

9 นายกรีธา  มติธนวิรุฬห์  60,000  202,868  262,868  15,000  198,166  213,166  -  -  - 

10 นายทรงฤทธิ์  นิวัติศัยวงศ์  60,000  202,868  262,868  75,000  198,166  273,166  75,000  131,666  206,666 

11 นายพิเชษฐ   นิธิวาสิน  45,000  202,868  247,868  -  198,166  198,166  -  -  - 

12 นายวรวิทย์  โรจน์รพีธาดา  60,000  202,868  262,868  225,000  198,166  423,166  215,000  131,666  346,666 

13 ศ.ดร.สุนทรี   ยิ่งชัชวาลย์  30,000  202,868  232,868  15,000  198,166  213,166  -  -  - 

14 พล.ร.อ. สถิรพันธุ์ เกยานนท์  60,000  136,848  196,848  60,000  198,166  258,166  45,000  131,666  176,666 

รวม  1,855,000  2,899,992 4,754,992  1,880,000  2,899,992 4,779,992  1,815,000  1,499,994 3,314,994 
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  (ข) ค่าตอบแทนรวมและจ�านวนรายของกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ

   ปี 2555

   - ผูบ้รหิาร จ�านวน 9 ทา่น ไดร้บัคา่ตอบแทนในรปูเบีย้ประชมุ เงนิเดอืน โบนสั รายไดอ้ืน่ๆ และเงนิสมทบกองทนุ 

 ส�ารองเลี้ยงชีพ เป็นเงินจ�านวน 29.59 ล้านบาท

   - ผู้บริหาร จ�านวน 4 ท่าน มีรถยนต์ประจ�าต�าแหน่ง

   ปี 2556

   - ผูบ้รหิาร จ�านวน 7 ทา่น ไดร้บัคา่ตอบแทนในรปูเบีย้ประชมุ เงนิเดอืน โบนสั รายไดอ้ืน่ๆ และเงนิสมทบกองทนุ 

 ส�ารองเลี้ยงชีพ เป็นเงินจ�านวน 25.12 ล้านบาท

   - ผู้บริหาร จ�านวน 3 ท่าน มีรถยนต์ประจ�าต�าแหน่ง

 (2) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการและผู้บริหาร ปี 2556

  - โครงการใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ 

 บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP#1) 
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นายสมชาย สกุลสุรรัตน์
ต�าแหน่ง : ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับการตั้งแต่เป็นกรรมการ  :  2 เมษายน 2547

อายุ : 66 ปี 

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันศศินทร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 : ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 : ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน

  วปรอ. รุ่น 4414 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

 : ประกาศนียบัตรสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย ส�าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 11

 : ประกาศนียบัตรการเงินและการธนาคารสถาบันนายธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ

การอบรม : ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี

จ�านวนหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  :  ไม่มี

ประวัติการท�างาน: 

 บริษัทจดทะเบียน

 2553 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

 2552 - ปัจจุบัน กรรมการและ บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

  ประธานกรรมการตรวจสอบ

 2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ามันปาล์ม จ�ากัด (มหาชน)

 2546 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแก่น จ�ากัด (มหาชน)

 บริษัทจ�ากัด/หน่วยงาน

 2555 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ กลุ่มนันยางเท็กซ์ไทล์กรุ๊ป 

 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด

 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ากัด

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ และผู ้บริหาร
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นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ
ต�าแหน่ง : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

วันที่ได้รับการตั้งแต่เป็นกรรมการ  :  11 มีนาคม 2546

อายุ : 66 ปี

วุฒิการศึกษา : M.B.A. UNIVERSITY OF WISCONSIN, WISCONSIN, U.S.A.

การอบรม : ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี

จ�านวนหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการท�างาน: 

 บริษัทจดทะเบียน

 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ากัด (มหาชน)

 2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)

 2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท น้�าตาลครบุรี จ�ากัด (มหาชน)

 2550 - 2553 ประธานกรรมการ บริษัท แปซิฟิค แอสเซ็ทส์ จ�ากัด (มหาชน)

 2546 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ามันปาล์ม จ�ากัด (มหาชน)

  และกรรมการอิสระ

 บริษัทจ�ากัด/หน่วยงาน

 2557   กรรมการผู้จัดการ      บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ�ากัด

 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ       บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ�ากัด

 2553 - 2554 ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย

  และกรรมการ

 2552 - 2554 กรรมการ ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

 2547 - 2556 กรรมการ บริษัท ไทยแอ๊กโกร เอ็กซเซนจ์ จ�ากัด
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รศ. ดร. นินนาท โอฬารวรวุฒิ
ต�าแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

วันที่ได้รับการตั้งแต่เป็นกรรมการ  :  11 มีนาคม 2546

อายุ : 68 ปี 

วุฒิการศึกษา : SENIOR EXECUTIVE PROGRAM-BANFF, UNIVERSITY OF

  CALGARY, CANADA

 : ITP PROGRAM AT INSEAD IN FONTAINEBLEAU

 : PH.D. U.S. INTERNATIONAL UNIVERSITY

 : M.P.A. SAN DIEGO STATE UNIVERSITY 

 : B.A. SAN DIEGO STATE UNIVERSITY

 : A.A. , GROSSMONT COLLEGE, CALIFORNIA

การอบรม : ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี

จ�านวนหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  :  ไม่มี

ประวัติการท�างาน: 

 บริษัทจดทะเบียน

 2546 - ปัจจุบัน  กรรมการตรวจสอบและ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ามันปาล์ม จ�ากัด (มหาชน)

  กรรมการอิสระ

 2537 - ปัจจุบัน กรรมการและ บริษัท เอ. เจ. พลาสท์ จ�ากัด (มหาชน)

   ประธานกรรมการตรวจสอบ

 บริษัทจ�ากัด/หน่วยงาน

 2554 - ปัจจุบัน สภาที่ปรึกษานานาชาติ University Tenaga Nasional, Malaysia 

 2553 - ปัจจุบัน อุปนายก มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ ผู้ก่อตั้งที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

 2551 - ปัจจุบัน อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการสร้างระบบและมาตรฐานการสรรหาทรัพยากรบุคคล

 2550 - ปัจจุบัน นายกสภา สภาวิทยาลัยศรีโสภณ

 2549 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ Asia-Europe Education Hub Advisory Committee

 2547 - ปัจจุบัน อนุกรรมการพิจารณาคุณวุฒิผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศ

 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ มหาวิทยาลัยราชธานีอุดร

 2537 - ปัจจุบัน กรรมการร่วมก่อตั้งสมาคมมหาวิทยาลัยเอเชีย-แปซิฟิก

 2535 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 2524 - ปัจจุบัน กรรมการ   GOVERNING BOARD, SEAMEO-RIHED

 2524 - ปัจจุบัน เลขาธิการสมาคม สถาบันอุดมศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รายงานประจำาปี 2556 บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม จำากัด (มหาชน) 31



นายสาธิต  ชาญเชาวน์กุล
ต�าแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

วันที่ได้รับการตั้งแต่เป็นกรรมการ  :  29 เมษายน 2552

อายุ : 66 ปี

วุฒิการศึกษา : วศ.บ. (อุตสาหกรรมโรงงาน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   M.SC. (TEXTILE TECHNOLOGY) UNIVERSITY OF LEEDS, UK

   พณ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

การอบรม : ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี

จ�านวนหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  :  ไม่มี

ประวัติการท�างาน:

 บริษัทจดทะเบียน

 2556 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)

 2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ�ากัด (มหาชน)

 2552 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ามันปาล์ม จ�ากัด (มหาชน)

  กรรมการอิสระ 

 2552 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ฝาจีบ จ�ากัด (มหาชน)

 2552 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน)

 2547 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์เอเซียพลัส จ�ากัด (มหาชน)

 บริษัทจ�ากัด/หน่วยงาน

 2556 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ จ�ากัด

 2553 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ไทย แอร์ไลน์ โฮลดิ้งส์ จ�ากัด

 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นวตกรรมจามจุรี จ�ากัด

 2534 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท เอสพีซี โฮมไอเดีย จ�ากัด

รายงานประจำาปี 2556บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม จำากัด (มหาชน)32



พล. ร. อ. สถิรพันธุ์ เกยานนท์
ต�าแหน่ง :  กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับการตั้งแต่เป็นกรรมการ  :  28 เมษายน 2553

อายุ : 67 ปี

วุฒิการศึกษา : วิทยาลัยการทัพเรือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง

 : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.4414) สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

  กองบัญชาการกองทัพไทย

การอบรม : -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี

จ�านวนหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  :  ไม่มี

ประวัติการท�างาน: 

 บริษัทจดทะเบียน

 2556 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน  บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ามันปาล์ม จ�ากัด (มหาชน)

 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ามันปาล์ม จ�ากัด (มหาชน)

 2551 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน)

 2549 - 2551 ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน)

 บริษัทจ�ากัด/หน่วยงาน

 2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อ๊อตโต้ แลนด์ จ�ากัด

 2551 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท วีฮิเคิล จ�ากัด

 2549 - 2551 นายกสมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

 2548 - 2551 ประธานกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย 

 2545 - 2547 ประธานกรรมการ บริษัท อู่กรุงเทพ จ�ากัด

รายงานประจำาปี 2556 บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม จำากัด (มหาชน) 33



นายถกล ถวิลเติมทรัพย์
ต�าแหน่ง : กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

วันที่ได้รับการตั้งแต่เป็นกรรมการ  :  14 ตุลาคม 2536

อายุ : 60 ปี 

วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 3 วัดธาตุทอง

การอบรม : ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  ประกาศนียบัตรหลักสูตร FND สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 0.89%

จ�านวนหุ้นในบริษัทย่อย : 1 หุ้น – บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ�ากัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  :  เป็นพี่เขยของนายการุญ นันทิลีพงศ์ 

ประวัติการท�างาน:

 บริษัทจดทะเบียน

 2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ามันปาล์ม จ�ากัด (มหาชน)

 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ามันปาล์ม จ�ากัด (มหาชน)

 2517 - ปัจจุบัน กรรมการ   บริษัท น้�าตาลครบุรี จ�ากัด (มหาชน)

  และประธานกรรมการบริหาร

 บริษัทจ�ากัด/หน่วยงาน

 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ�ากัด

 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ครบุรี แคปปิตอล จ�ากัด

 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคบีเอส เทรดดิ้ง จ�ากัด

 2551 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จ�ากัด

 2547 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ครบุรีไบโอเอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด

 2536 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จ�ากัด

 2531 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท บ�ารุงราษฎร์ เอ็ม.ซี. จ�ากัด

รายงานประจำาปี 2556บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม จำากัด (มหาชน)34



นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา
ต�าแหน่ง : กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 

วันที่ได้รับการตั้งแต่เป็นกรรมการ  :  14 ตุลาคม 2536

อายุ : 69 ปี

วุฒิการศึกษา : BS.BA HUSSON UNIVERSITY, MAINE, U.S.A. 

การอบรม : ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 1.42%

จ�านวนหุ้นในบริษัทย่อย : 1 หุ้น – บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ�ากัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  :  ไม่มี

ประวัติการท�างาน: 

 บริษัทจดทะเบียน

 2553 - 2556 กรรมการอิสระและ บริษัท น้�าตาลครบุรี จ�ากัด (มหาชน)

  กรรมการตรวจสอบ

 2550 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ามันปาล์ม จ�ากัด (มหาชน)

 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ามันปาล์ม จ�ากัด (มหาชน)

 บริษัทจ�ากัด/หน่วยงาน

 2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ�ากัด

 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ กลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิค สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา จ�ากัด

 2550 - 2553 กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ สภาธุรกิจไทย-จีน

 2536 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จ�ากัด

 2549 - 2551 กรรมการ กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ 

   สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รายงานประจำาปี 2556 บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม จำากัด (มหาชน) 35



นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา
ต�าแหน่ง : กรรมการ / กรรมการบริหาร

  (ขอลาออกจากการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557)

วันที่ได้รับการตั้งแต่เป็นกรรมการ  :  23 เมษายน 2542

อายุ : 70 ปี

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ บริหารธุรกิจ อัสสัมชัญพาณิชย์

 : MINI M.B.A. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม : ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 : Advance Course in General (Non-Life) Insurance, Swiss Insurance Training 

Centre, Switzerland

 : Skandia Insurance Management, Philippines

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี

จ�านวนหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  :  ไม่มี

ประวัติการท�างาน: 

 บริษัทจดทะเบียน

 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท น้�าตาลครบุรี จ�ากัด (มหาชน)

  และกรรมการบริหารความเสี่ยง

 2555 - 2557 กรรมการบริหาร  บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ามันปาล์ม จ�ากัด (มหาชน)

 2551 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท  บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

 2543 - 2552 รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่  บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

 2542 - 2557 กรรมการ   บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ามันปาล์ม จ�ากัด (มหาชน)

 2535 - 2551 เลขานุการคณะกรรมการ  บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

 2524 - ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจำาปี 2556บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม จำากัด (มหาชน)36



นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์
ต�าแหน่ง :  กรรมการ / กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 

วันที่ได้รับการตั้งแต่เป็นกรรมการ  :  14 ตุลาคม 2536

อายุ : 62 ปี 

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต UNSW

การอบรม : วุฒิบัตรและประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 0.50%

จ�านวนหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  :  ไม่มี

ประวัติการท�างาน: 

 บริษัทจดทะเบียน

 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ามันปาล์ม จ�ากัด (มหาชน)

 2533 - 2555 ผู้อ�านวยการงานโครงการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ามันปาล์ม จ�ากัด (มหาชน)

  ศึกษาการลงทุน 

 บริษัทจ�ากัด/หน่วยงาน

 2536 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จ�ากัด

นายกิตติ   ฉัตรเลขวนิช
ต�าแหน่ง : กรรมการ / กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

วันที่ได้รับการตั้งแต่เป็นกรรมการ  :  23 เมษายน 2542

อายุ : 45 ปี 

วุฒิการศึกษา : SASIN GRADUATE INSTITUTE OF ADMINISTRATION 

  CHULALONGKORN UNIVERSITY

การอบรม : วุฒิบัตรและประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 1.38%

จ�านวนหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  :  ไม่มี

ประวัติการท�างาน: 

 บริษัทจดทะเบียน

 2542 - ปัจจุบัน   กรรมการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ามันปาล์ม จ�ากัด (มหาชน)

 บริษัทจ�ากัด/หน่วยงาน

 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จ�ากัด

 2546 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พลาสแมค เทรดดิ้ง จ�ากัด

 2535 - ปัจจุบัน  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เลียกเซ้ง เทรดดิ้ง จ�ากัด
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นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์
ต�าแหน่ง : กรรมการ / กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

วันที่ได้รับการตั้งแต่เป็นกรรมการ  :  24 กุมภาพันธ์ 2557

อายุ : 28 ปี 

วุฒิการศึกษา : UNIVERSITY OF ESSEX, UK, LLB LAW

การอบรม : -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 0.71%

จ�านวนหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  :  เป็นบุตรชายของนายถกล ถวิลเติมทรัพย์ 

  หลานของนายการุญ นันทิลีพงศ์ 

ประวัติการท�างาน: 

 บริษัทจดทะเบียน

 2557 - ปัจจุบัน   กรรมการ และเลขานุการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ามันปาล์ม จ�ากัด (มหาชน)

  ส�านักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 บริษัทจ�ากัด/หน่วยงาน

 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จ�ากัด

 2551 - 2554 ทนายความ Banker & Mckenzie Ltd.
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นายการุญ นันทิลีพงศ์
ต�าแหน่ง : กรรมการ / กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ / กรรมการผู้จัดการ

  (ขอลาออกจากการด�ารงต�าแหนง่กรรมการผูจ้ดัการ ตัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2557)

วันที่ได้รับการตั้งแต่เป็นกรรมการ  :  14 ตุลาคม 2536

อายุ : 54 ปี 

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม : วุฒิบัตรและประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี

จ�านวนหุ้นในบริษัทย่อย : 1 หุ้น - บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ�ากัด

  1 หุ้น - บริษัท ซีพีไอ พาวเวอร์ แพล้นท์ จ�ากัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  :  เป็นน้องภรรยาของนายถกล ถวิลเติมทรัพย์  

   น้าของนายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์

ประวัติการท�างาน : 

 บริษัทจดทะเบียน

 2550 - 2556 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ามันปาล์ม จ�ากัด (มหาชน)

 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ามันปาล์ม จ�ากัด (มหาชน)

 2525 - 2549 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ามันปาล์ม จ�ากัด (มหาชน) 

 บริษัทจ�ากัด/หน่วยงาน

 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีไอ พาวเวอร์ แพล้นท์ จ�ากัด

 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ�ากัด

 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จ�ากัด
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นายเตียว เซ็ง เหลียง
ต�าแหน่ง : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  (ขอลาออกจากการด�ารงต�าแหนง่ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร ตัง้แตว่นัที ่1 เมษายน 

2557)

อายุ : 65 ปี 

วุฒิการศึกษา : BACHELOR OF SCIENCE, UNIVERSITY OF MALAYA

การอบรม : -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี

จ�านวนหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  : ไม่มี

ประวัติการท�างาน:

 บริษัทจดทะเบียน

 2553 - 2557    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ามันปาล์ม จ�ากัด (มหาชน)

 บริษัทจ�ากัด/หน่วยงาน

 2549 - 2553 HEAD, ASIA REGION SIME DARBY PLANTATIONS SDN BHD

 2543 - 2549 กรรมการผู้จัดการ  บริษัท มรกต อินดัสตรี้ส์ จ�ากัด (มหาชน)

 2525 - 2543 SENIOR EXECUTIVE SIME DARBY PLANTATIONS SDN BHD

นายสุภิสิทธิ์ ช่อเรืองศักดิ์
ต�าแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการ

อายุ : 56 ปี 

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ-สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

การอบรม : ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี

จ�านวนหุ้นในบริษัทย่อย : 1 หุ้น - บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ�ากัด

  1 หุ้น - บริษัท ซีพีไอ พาวเวอร์ แพล้นท์ จ�ากัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  :  ไม่มี

ประวัติการท�างาน: 

 บริษัทจดทะเบียน

 2541 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ามันปาล์ม จ�ากัด (มหาชน)

 บริษัทจ�ากัด/หน่วยงาน

 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีไอ พาวเวอร์ แพล้นท์ จ�ากัด

 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ�ากัด
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นายรักกิติ ตั้งลำ้าเลิศ
ต�าแหน่ง : Chief Financial Officer

อายุ : 45 ปี 

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ปริญญาโท การบัญชีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรม : วุฒิบัตร Certified Public Accountant (CPA)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี

จ�านวนหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  :  ไม่มี

ประวัติการท�างาน:

 บริษัทจดทะเบียน

 2556 - ปัจจุบัน Chief Financial Officer  บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ามันปาล์ม จ�ากัด (มหาชน)

 2543 - 2545 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท สินเอเชีย จ�ากัด (มหาชน)

 บริษัทจ�ากัด/หน่วยงาน

 2548 - 2556 ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน Radicon Transmission (Thailand) Co., Ltd.

 2546 - 2547 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน  Johnson Diversey (Thailand) Co., Ltd.

 2536 - 2542 ผู้จัดการตรวจสอบบัญชี  PriceWaterhouse Coopers ABAS Ltd

นางรัศมี พงศ์จินดานนท์
ต�าแหน่ง :  ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบภายใน

อายุ : 42 ปี 

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม : ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี

จ�านวนหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  :  ไม่มี

ประวัติการท�างาน:

 บริษัทจดทะเบียน

 2556 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบภายใน บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ามันปาล์ม จ�ากัด (มหาชน)

 2555 - 2556 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสายงาน  บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ามันปาล์ม จ�ากัด (มหาชน)

  การเงินและบัญชี

 2541 - 2554 ผู้จัดการส�านักตรวจสอบภายในอาวุโส บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ามันปาล์ม จ�ากัด (มหาชน)

 บริษัทจ�ากัด/หน่วยงาน

 2536 - 2540 ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโส  บริษัท ส�านักงาน เอสจีวี ณ ถลาง จ�ากัด
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คุณสมบัติกรรมการและผู้บริหาร

 เจ้าหน้าที่ระดับบริหารของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ.

2535 และตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และ

การอนุญาต ฉบับลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2535 ทุกประการ

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำานาจควบคุม บริษัทย่อย
1. ข้อมูลและรายละเอียดของคณะกรรมการบริษัทย่อย

 บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ�ากัด ประกอบด้วยกรรมการ จ�านวน 5 ท่าน ดังนี้

 1. นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา

 2. นายถกล ถวิลเติมทรัพย์

 3. นายการุญ นันทิลีพงศ์

 4. นายสุภิสิทธิ์ ช่อเรืองศักดิ์

 5. นายโกศล นันทิลีพงศ์

 หมายเหตุ : กรรมการบริษัทฯ ล�าดับที่ 1-4 โปรดดูหัวข้อ “ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ และผู้บริหาร”

  กรรมการบริษัทฯ ล�าดับ 5  โปรดดูหัวข้อ “ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหารบริษัทย่อย”

 บริษัท ซีพีไอ พาวเวอร์ แพล้นท์ จ�ากัด ประกอบด้วยกรรมการ จ�านวน 3 ท่าน ดังนี้

 1. นายการุญ นันทิลีพงศ์

 2. นายสุภิสิทธิ์ ช่อเรืองศักดิ์

 3. นายโกศล นันทิลีพงศ์

 หมายเหตุ : กรรมการบริษัทฯ ล�าดับที่ 1-2   โปรดดูหัวข้อ “ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ และผู้บริหาร”

  กรรมการบริษัทฯ ล�าดับ 3   โปรดดูหัวข้อ “ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหารบริษัทย่อย”
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ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหารบริษัทย่อย
บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ�ากัด

นายโกศล นันทิลีพงศ์
ต�าแหน่ง :  กรรมการ / กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ / กรรมการผู้จัดการ

อายุ : 51 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สถิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จ�านวนหุ้นในบริษัทฯ : 1 หุ้น  

จ�านวนหุ้นในบริษัทย่อย : 1 หุ้น – บริษัท ซีพีไอ พาวเวอร์ แพล้นท์ จ�ากัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  : เป็นน้องภรรยาของนายถกล ถวิลเติมทรัพย์

  เป็นน้องชายของนายการุญ นันทิลีพงศ์

ประวัติการท�างาน :

 บริษัทจดทะเบียน

 2551 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาพันธุ์อ้อย บริษัท น้�าตาลครบุรี จ�ากัด (มหาชน)

 2547- 2554 ที่ปรึกษาทางด้านส่งเสริมการเกษตร บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ามันปาล์ม จ�ากัด (มหาชน)

 บริษัทจ�ากัด/หน่วยงาน

 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท ซีพีไอ พาวเวอร์ แพล้นท์ จ�ากัด

 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ  บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ�ากัด

 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ   บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จ�ากัด
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การก�ากับดูแลกิจการ

นโยบายการกำากับดูแลกิจการ
 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ส่งเสริมสนับสนุนการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในทุกระดับขององค์กร และได้มีการปรับปรุง ส่งเสริม

อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล ถูกต้องตามกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีความโปร่งใส  คณะ

กรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและเชื่อมั่นว่าการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส มีประสิทธิผลจะส่งผลให้ผลการปฏิบัติงาน

ของบริษัทฯ ดีขึ้นและเป็นประโยชน์สูงสุดกับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในระยะยาวโดยทั่วกัน  จึงได้ก�าหนดนโยบาย

เกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

 1. ด�าเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) โปร่งใส ตรวจสอบได้

 2. ก�ากบัดแูลใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ ปฏิบตัหินา้ท่ีตามบทบาทและความรบัผดิชอบที่ไดร้บัมอบหมายอยา่งมปีระสิทธภิาพ

 3. ปฏบิติัต่อผูถื้อหุน้และผูมี้สว่นไดเ้สยีอยา่งเทา่เทยีมกนัและเปน็ธรรมตอ่ทกุฝา่ย อกีทัง้มกีารเปดิเผยขอ้มลูอยา่งเพยีงพอ

แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

 4. จดัใหม้รีะบบการควบคมุภายในทีเ่พยีงพอ  ดแูลใหม้มีาตรการบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสมและตดิตามอยา่งสม่�าเสมอ

 5. ก�าหนดให้มีวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณของบริษัทฯ และมีการติดตามผล 

อย่างสม่�าเสมอ

 6. จัดให้มีคู่มืออ�านาจด�าเนินการ เพ่ือกระจายความรับผิดชอบ อ�านาจในการตัดสินใจและส่ังการตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย

 7. จัดให้มีคู่มือจรรยาบรรณบริษัท พร้อมทั้งมีการแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ

 บริษัทฯ มีแผนปฏิบัติและมีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนงาน และงบประมาณของบริษัทฯ ทุกไตรมาส และมีการ

ปรับปรุงเป้าหมาย แผนงาน งบประมาณของบริษัทฯ ทุกปี

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ ครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ได้แก่ หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น 

หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน หมวดบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และ

หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยมีเนื้อหาดังนี้

 1) หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น

  ในปี 2556 บริษัทฯ มีการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2 ครั้ง ประกอบด้วยประชุมสามัญประจ�าปี 2556 จ�านวน 1 ครั้ง และ

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น จ�านวน 1 ครั้ง โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น มีส่วนในการดูแลกิจการและให้ความเห็นเกี่ยวกับการ

ด�าเนินกิจการให้มากขึ้นดังนี้

  1.1) การประชุมได้จัดที่โรงแรมภายนอกบริษัทฯ และได้อ�านวยความสะดวก และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าร่วม

ประชุมฯ โดยจัดสถานที่ประชุมที่สามารถเดินทางได้สะดวก

  1.2) บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม รายงานประจ�าปี/งบการเงิน 

รายการเอกสารทีผู่เ้ขา้ประชมุตอ้งน�ามาเพ่ือใชแ้สดงตวัและหนงัสอืมอบฉนัทะใหผู้ถ้อืหุน้ทราบลว่งหนา้กอ่นวนัประชมุ 7 วนัท�าการ 

ทั้งนี้เอกสารประกอบการประชุมที่น�าส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนั้น จะมีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นใช้

ประกอบการตัดสนิใจลงคะแนนในวาระตา่งๆ  และบรษิทัฯ ไดเ้พิม่ทางเลอืกใหก้บัผูถ้อืหุน้โดยใหก้รรมการอสิระเปน็ผูร้บัมอบอ�านาจ

จากผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 

  1.3) แจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น และใช้บัตรลงคะแนนเสียง

  1.4) ประธานที่ประชุมได้ด�าเนินการประชุมให้เป็นไปตามล�าดับระเบียบวาระที่ก�าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม และ

คณะกรรมการยังได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็นและสามารถถามค�าถามใน
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แต่ละวาระการประชุม รวมทั้งให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และได้บันทึกประเด็นที่ส�าคัญไว้ในรายงานการประชุมด้วย

  1.5) บริษัทฯ ไม่ได้เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส�าคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

  1.6) บรษิทัฯ ไดเ้ผยแพรร่ายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัทราบผลของการประชมุและสามารถตรวจ

สอบความถูกต้องผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม

 2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

  บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย เพื่อให้เกิด

ความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริงและยั่งยืนดังนี้

  2.1) ได้ด�าเนินการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นโดยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีการอ�านวยความสะดวก

ในการประชมุอยา่งเทา่เทยีมกนั ใหโ้อกาสทีเ่ทา่เทยีมกนัในการถามค�าถามตอ่ทีป่ระชมุ และแสดงความเหน็ในแตล่ะวาระการประชมุ 

และประธานที่ประชุมจะให้ความส�าคัญและตอบข้อซักถามในทุกประเด็น โดยมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน 

  2.2) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ในปี 2556 บริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารเชิญประชุมพร้อมรายงานประจ�าปี/งบการเงิน และ

หนังสือมอบฉันทะ พร้อมเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย

ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งก�าหนด

วัน เวลา และวาระการประชุม ก่อนวันประชุม 3 วัน เป็นเวลาติดต่อกันอย่างน้อย 3 วัน 

  2.3) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน

  2.4) บริษัทฯ ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้นตามจ�านวนหุ้นท่ีถืออย่างเท่าเทียมกัน และผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออก

เสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

  2.5) บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถก�าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียง

ได้เองในแต่ละวาระ ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบอ�านาจให้

กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น

สามารถดาวน์โหลดได้

 3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

  บริษัทฯ ได้ดูแลและค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยได้ก�าหนดแนวทางการปฏิบัติไว้ในคู่มือจรรยาบรรณบริษัทและ

ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างาน เพื่อให้คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการด�าเนินงาน โดย

ถือเป็นภาระหน้าที่ที่ส�าคัญของทุกคน เช่น 

  - ผู้ถือหุ้น    : บริษัทฯ จะด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส โดยค�านึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทฯ ในระยะยาว

  - พนักงาน  : บริษัทฯ สนับสนุนพัฒนาความสามารถในการท�างาน โดยน�าระบบการพัฒนาบุคลากรบนพื้นฐาน

ของความสามารถ (Competency – Based Human Resources Development) มาใช้ เน้นการ

ท�างานอย่างปลอดภัย ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยเป็นธรรม ให้ผลตอบแทน

และสวัสดิการที่เหมาะสม

  - คู่ค้า/เจ้าหนี้  : ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด

  - คู่แข่ง        : ปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันท่ีดี ไม่ท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าโดยปราศจาก 

มูลความจริง 

  - ลูกค้า : มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและรักษาระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของ

ลูกค้า โดยบริษัทฯ ผ่านการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 GMP HACCP และ RSPO 

Supply Chain Certification พร้อมทั้งก�าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการรับข้อร้องเรียนของลูกค้า และ

รักษาความลับของลูกค้า 
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  - ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม  

   :  บรษิทัฯ สนบัสนนุใหพ้นกังานด�าเนนิกจิกรรมบ�าบดัและอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้ม โดยปฏบิตัติามเจตนารมณ์

ของกฎหมายและกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนโดยรอบโรงงาน 

และกิจกรรมของท้องถิ่นที่โรงงานตั้งอยู่

 4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

  คณะกรรมการบรษิทัฯ ตระหนกัดวีา่ขอ้มลูของบรษัิทฯ ท้ังทีเ่กีย่วกบัการเงนิและท่ีไม่ใช่การเงนิ ล้วนมีผลตอ่กระบวนการ

ตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ จึงได้ก�าชับให้ฝ่ายบริหารด�าเนินการในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ 

ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่�าเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญและยึดถือปฏิบัติมา

โดยตลอด ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทฯ ยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะ แต่ได้มอบหมายให้ Chief Financial 

Officer ท�าหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวมีไม่มาก

นัก ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2679-9166 หรือที่ website : www.cpi-th.com 

หรือที่ e-mail address : info@cpi-th.com

 5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

  การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เป็นไปตามข้อตกลงของผู้ถือหุ้นท่ีก�าหนดให้กรรมการบริษัทฯ เป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้น

ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 11 ท่าน ดังนี้

  -  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  4    ท่าน 

  -  กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 3    ท่าน 

  -  กรรมการที่เป็นอิสระ  4    ท่าน 

  จ�านวนกรรมการอสิระของบรษิทัฯ มจี�านวน 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทัง้คณะ ทัง้นี ้กรรมการอสิระมคีวามเปน็อสิระ

จากฝา่ยบริหารและผูถื้อหุน้รายใหญข่องบรษิทัฯ และประธานกรรมการบรษิทัฯ ไมเ่ปน็บคุคลเดยีวกบัประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร เพือ่

เป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลและการบริหารงานประจ�า โดยบริษัทฯ มีการก�าหนดขอบเขตอ�านาจ

หนา้ทีข่องฝา่ยบรหิารในแตล่ะระดบัไวอ้ยา่งชดัเจนและเปน็ลายลกัษณอ์กัษรตามคูม่อือ�านาจด�าเนนิการ และไดม้กีารแบง่แยกหนา้ที่

ความรับผดิชอบออกจากกนัโดยเดด็ขาดระหวา่งการอนมุตั ิการบันทกึรายการทางบัญชีและการดแูลทรพัย์สินเพือ่เป็นการตรวจสอบ 

ซึ่งกันและกันได้ ดังนั้นจึงม่ันใจได้ว่ากรรมการดังกล่าวได้มีการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มท่ีในฐานะที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น และมี

การถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม

  คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของ 

บริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยกรรมการ 

บรษิทัฯ มวีาระการด�ารงต�าแหน่งทีแ่น่นอน ซึง่ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ก�าหนดไวว้า่ ในการประชุมสามญัประจ�าปีทุกครัง้ กรรมการ

จะตอ้งออกจากต�าแหน่งอยา่งน้อยจ�านวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอตัรา ถา้จ�านวนกรรมการจะแบง่ออกใหเ้ปน็สามสว่นไมไ่ดก้็ใหอ้อก

โดยจ�านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยให้กรรมการที่ด�ารงต�าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง

  นอกจากนี้บริษัทฯ มีเลขานุการบริษัทและที่ปรึกษาทางกฎหมาย ท�าหน้าที่ให้ค�าแนะน�าด้านกฎหมายและเกณฑ์ต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้อง ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

  บริษทัฯ ไดจ้ดัท�าคูม่อืจรรยาบรรณบรษิทัขึน้ เพือ่ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งยดึถอืเปน็แนวทางในการปฏบิตัหินา้ทีต่ามภารกจิดว้ย

ความซื่อสัตย์ สุจริตและเที่ยงธรรม  โดยได้แจกคู่มือจรรยาบรรณบริษัทให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้ปฏิบัติ

ตามโดยทั่วกัน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดอบรมชี้แจงให้พนักงานได้รับทราบทั่วกันแล้ว และผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นมีหน้าที่สอด

ส่องและส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่ก�าหนดและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
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  คณะกรรมการมีภาวะผู้น�า มีวิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และ 

ผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการก�าหนดและให้ความเห็นชอบในเรื่องวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานและ

งบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณท่ีก�าหนดไว้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  คณะกรรมการและฝ่ายจัดการมีความรับผิดชอบตามหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น มีระบบการแบ่งแยกบทบาท

หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบระหวา่งคณะกรรมการ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและฝา่ยจดัการ อกีทัง้มกีารก�าหนดอ�านาจด�าเนนิการอยา่ง

เป็นลายลักษณ์อักษร

  กรรมการของบรษิทัฯ เปน็ผูท้ีมี่ความรู ้ความสามารถ มศีกัยภาพ และไดผ้า่นหลกัสตูรการอบรมการเปน็กรรมการ ตาม

หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หรือ Directors Accreditation Program (DAP) ของสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) ดังนี้

  1. นายสมชาย สกุลสุรรัตน์ ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP

  2. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP

  3. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP

  4. รศ. ดร. นินนาท โอฬารวรวุฒิ ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP

  5. นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP

  6. นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP

  7. นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช  วุฒิบัตรและประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP   

  8. นายการุญ นันทิลีพงศ์ วุฒิบัตรและประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP  

  9. นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์ วุฒิบัตรและประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP

  10. นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP

  เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จึงไม่มีการท�าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือ

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อีกทั้งคณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบหากเกิดรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน เพื่อพิจารณาตาม

ความเหมาะสมอย่างรอบคอบ เพื่อให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนท�ารายการ

กับบุคคลภายนอก และจะต้องเปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจ�าเป็น ไว้ในรายงานประจ�าปี และแบบ 

56-1 ตลอดจนต้องเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในหัวข้อรายการบัญชีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันด้วย

  คณะกรรมการได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การด�าเนินการ

ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการบริหารความเสี่ยง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มี

ประสทิธภิาพเพยีงพอในการปกปอ้งรกัษาและดแูลเงนิทนุของผูถ้อืหุน้และสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ อยูเ่สมอ จดัใหม้กีารก�าหนดล�าดบั

ขัน้ของอ�านาจอนมุตัเิปน็ลายลกัษณอ์กัษรในคูม่อือ�านาจด�าเนนิการ และความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารและพนกังาน ก�าหนดระเบยีบ

การปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีส�านักตรวจสอบภายในท�าหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไป

ตามระเบียบที่วางไว้ รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายใน ท้ังนี้ คณะกรรมการตรวจสอบดูแล

ให้ส�านักตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถท�าหน้าที่ตรวจสอบได้อย่างเต็มที่ และให้รายงานตรงต่อกรรมการตรวจสอบ

เป็นประจ�าทุกไตรมาส

  บริษัทฯ มีการก�าหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี ไตรมาสละ 1 ครั้ง และ

มกีารประชมุพเิศษเพิม่ตามความจ�าเปน็ โดยมกีารก�าหนดวาระชดัเจนลว่งหนา้  และมวีาระพจิารณาตดิตามผลการด�าเนนิงานเปน็

ประจ�า เลขานกุารบรษิทัไดจ้ดัท�าหนังสอืเชญิประชมุพรอ้มระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมใหก้รรมการแตล่ะ

ท่านล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลา 7 วันเพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ใน 
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การประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ กรรมการสามารถเสนอความคดิเหน็ไดอ้ยา่งเปน็อสิระ  มกีารจดบนัทกึการประชมุเปน็ลายลกัษณ ์

อักษรและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ตรวจสอบได้ โดยปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง 

การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อย
 บริษทัย่อย บรหิารจดัการและด�าเนนิธรุกจิ ภายใตก้รอบนโยบายและรปูแบบบรหิารการจดัการในแบบอยา่งเดยีวกนักบัของ 

บริษัทฯ โดยกระบวนการด�าเนินการ อ�านาจการตัดสินใจ ตลอดจนการพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ จะเป็นไปตามขอบเขตอ�านาจ

หนา้ท่ีและความรับผดิชอบ ตามคูมื่ออ�านาจด�าเนนิการของบรษิทัฯ อกีทัง้กรรมการของบรษิทัฯ บางทา่นไดด้�ารงต�าแหนง่กรรมการ

ของบริษัทย่อยด้วย จึงท�าให้กระบวนการบริหารอยู่ในขอบเขตตามแบบของบริษัทฯ อย่างแน่นอน รวมถึงข้อมูลฐานะทางการเงิน

ของบริษัทฯ จะแสดงข้อมูลฐานะทางการเงินของบริษัทย่อยรวมอยู่ด้วย

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
 บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการน�าข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยก�าหนดไว้

ในจรรยาบรรณบริษัท ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างาน  นอกจากนี้การซื้อขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนที่

งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน  ได้ก�าหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ-ขาย และมิให้เปิด

เผยข้อมูลภายในที่มีสาระส�าคัญแก่ผู้อื่น ส่วนบทลงโทษเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการเกี่ยวกับการจัดท�าและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ และ

ตามบทลงโทษของบริษัท

 บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยตรงเท่านั้นที่จะได้รับข้อมูล นอกจากนั้น ในด้านระบบงาน

คอมพิวเตอร์ มีการก�าหนดสิทธิในการเรียกใช้ข้อมูลภายในของแต่ละบุคคล โดยมีรหัสผ่านเฉพาะบุคคลในการเข้าสู่ระบบ เพื่อ

ป้องกันและรักษาไว้ซึ่งข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ และข้อมูลที่จะมีผลกระทบต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
 ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2556 มมีตแิตง่ตัง้ นางสาวรุง้นภา เลศิสวุรรณกลุ ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต เลขทะเบยีน 

3516 และ/หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3972 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 บริษัท ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีส�าหรับปีบัญชี 2556 โดย

มีค่าตอบแทนของบริษัทฯ จ�านวน 990,000 บาท และค่าตอบแทนของบริษัทย่อยจ�านวน 200,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่นใด

นอกเหนือจากนี้
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ความรับผิดชอบต่อสังคม 
(Corporate Social Responsibilities : CSR)

 บริษัทฯ ได้ด�าเนินงานโครงการ CSR (Corporate Social Responsibility) มาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การพัฒนาธุรกิจให้

เตบิโตอยา่งยัง่ยนืควบคูก่ารดแูลเอาใจใสต่อ่สิง่แวดลอ้มและความปลอดภยัของชมุชน พรอ้มทัง้ใหค้วามชว่ยเหลอืสงัคมดว้ยความ

จริงใจ รวมทั้งสามารถด�าเนินกิจการร่วมกับชุมชนและได้รับการยอมรับอย่างยั่งยืน 

 การด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ครอบคลมุทัง้การด�าเนนิงานทัง้ในกระบวนการทางธรุกจิ และนอกเหนอืกระบวนการด�าเนนิงาน

ทางธุรกิจ เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม โดยเริ่มต้นจากภายในองค์กรขยายออกสู่ชุมชนใกล้เคียง

 ในป ี2556 ทีผ่า่นมา บรษิทัฯ ไดเ้นน้โครงการ CSR (Corporate Social Responsibility) มาอยา่งตอ่เนือ่ง ภายใตก้ารพฒันา

ธุรกิจอย่างยั่งยืน เคียงคู่กับการพัฒนาสังคมสิ่งแวดล้อม และมวลชนสัมพันธ์ เพื่อเป็นการปลูกจิตส�านึกและวัฒนธรรมองค์กรที่ดี 

โดยภาพรวม บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นพัฒนาในเรื่องการจัดการของเสีย โดยจัดท�าโครงการเดินท่อน้�าเสียไปยังสถานีพัฒนาอาหารสัตว์

เพื่อใช้รดหญ้าเนเปียร์รวมถึงรดต้นปาล์มในสวนของเกษตรกร การปลูกปาล์มน้�ามันเพื่อเป็นทุนค่าอาหารกลางวันส�าหรับนักเรียน 

ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้กับเยาวชน การท�านุบ�ารุงศาสนา การมีส่วนร่วมกับชุมชนในการท�ากิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการ

ให้ความรู้ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับปาล์มน้�ามันแก่เกษตรกร และผู้สนใจโดยทั่วไป โดยทั้งนี้โครงการดังกล่าว พนักงานในบริษัทฯ 

ต่างได้มีส่วนช่วยเหลือ ร่วมมือร่วมใจช่วยกันส่งเสริมและจัดท�ากิจกรรมต่างๆ ให้โครงการดังกล่าวขับเคลื่อนไปได้ กล่าวโดยสรุป

ในรอบปีที่ผ่านมามีโครงการดังนี้

โครงการ : ติดตั้งระบบท่อนำ้าเสียไปยังสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร
 • ส่งน้�าปุ๋ยจากกระบวนการบ�าบัดน้�าเสียขั้นสุดท้ายซ่ึงมีแร่ธาตุอาหารสูงใช้ส�าหรับรดหญ้าเนเปียร์ในสถานีพัฒนาอาหาร

สัตว์ชุมพร ส�าหรับเป็นอาหารสัตว์และพืชพลังงานทดแทน ซ่ึงสามารถลดต้นทุนการใช้น้�าและปุ๋ยส�าหรับแปลงปลูก

หญ้าเนเปียร์ของสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพรได้

 • สง่น้�าปุย๋ไปยงัสวนปาลม์ของเกษตรกรทีอ่ยู่ใกลเ้คยีงโรงงาน ซึง่จะสามารถลดตน้ทนุจากการใชปุ้ย๋เคมแีละปญัหาปาลม์

ขาดแคลนน้�าส�าหรับเกษตรกรสวนปาล์ม หมู่ 2 ต�าบลสลุย อ�าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพรได้

 • การด�าเนินงานเป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ามันปาล์ม จ�ากัด (มหาชน), สถานีพัฒนาอาหาร

สตัวจ์งัหวดัชมุพร และเกษตรกรสวนปาล์ม หมู่ 2 บ้านคนัธทรพัย์ จงัหวดัชุมพร ซ่ึงปัจจบัุนด�าเนนิการแลว้เสรจ็ สามารถ

จ่ายน้�าเสียได้ภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2557

โครงการ : ปลูกปาล์มนำ้ามันเพื่อเป็นทุนค่าอาหารกลางวันสำาหรับนักเรียน
 • มอบเงินและสนับสนุนต้นกล้าปาล์มน้�ามันพันธุ์ซีพีไอ ไฮบริด ปลูกในพื้นที่ของโรงเรียน และน�าผลผลิตที่ได้มาเป็นทุน

คา่อาหารกลางวนัส�าหรบันกัเรยีน โรงเรยีนบา้นทุง่เรีย้ มาบอ�ามฤต, โรงเรยีนประชานคิม และโรงเรยีนบา้นครุงิ อ�าเภอ

ท่าแซะ จังหวัดชุมพร

โครงการ : รวมพลังแรงงานประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี
 • เข้าร่วมการปลูกป่าเนื่องวันแรงงานแห่งชาติประจ�าปี 2556 ซ่ึงจัดข้ึนโดย ส�านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

จังหวัดชุมพร  ณ บริเวณแก้มลิงน้อยพรุนาปรือ หมู่ที่ 9 ต�าบลบางลึก อ�าเภอเมือง จังหวัดชุมพร
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โครงการ : พลังงานสีขาว (Green Energy)
 • โครงการใหค้วามรูแ้กบ่คุลากรภายนอก ในเรือ่งการน�าของเหลอืใช้ท่ีเกดิจากกระบวนการผลติ มาใช้เป็นพลงังานทดแทน

ภายในอตุสาหกรรม อาท ิสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบัง วทิยาเขตชุมพร, มหาวทิยาลยัสงขลา

นครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี, วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี, สหกรณ์นิคมท่าแซะ จ�ากัด, วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ, 

ส�านักงานกองทุนสงเคราะห์การท�าสวนยาง อ�าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร, และสถาบันวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการ : โรงงานสีขาว
 • โครงการให้ความสัมพันธ์แก่บุคลากรภายในบริษัทฯ อาทิ กิจกรรมแข่งขันวอลเลย์บอล, ฟุตบอล และบริจาคโลหิต

 • มีการสุ่มตรวจพนักงานเพื่อหาสารเสพติดภายในโรงงาน

โครงการ : ศึกษาการพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานทดแทนชุมชน
 • เข้าร่วมประชมุเวทคีวามคดิการพฒันาวสิาหกจิชุมชนกลุม่เกษตรกรท�าสวนสลยุ ต�าบลสลยุ อ�าเภอท่าแซะ จงัหวดัชุมพร 

ในการจัดสร้างโรงงานไฟฟ้าชีวมวล โดยใช้วัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร เช่น ทางใบปาล์ม เศษไม้ กิ่งไม้ยาง เพื่อเป็น

เชื้อเพลิง

โครงการ : ชุมชนสัมพันธ์
 • ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

 • ร่วมกิจกรรมงานประเพณี ตลาดนาบุญ ณ วัดพรุตะเคียน จังหวัดชุมพร

 • สนับสนุนการจัดงานโลกทะเลชุมพร

 • ร่วมจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ตามประเพณีชาวรามัญ

 • ร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์กระชับมิตร กับหน่วยงานราชการ

 • ร่วมถวายเทียนพรรษาให้กับวัดในเขต ต�าบลสลุย และ ต�าบลหงษ์เจริญ จังหวัดชุมพร

 • มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงโรงงาน

 • มอบทุนการศึกษาเนื่องในวันต�ารวจแห่งชาติ

 • เข้าร่วมประชุมหมู่บ้านในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงทุกเดือน

 • ร่วมแข่งขันฟุตบอลคอกอ้ายเผือกคัฟ ครั้งที่ 1 ต้านยาเสพติด จัดโดยชมรมกีฬาหมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านคอกอ้ายเผือก ณ 

สนามกีฬาเทิดพระเกียรติวัดคอกอ้ายเผือก

 • จัดกิจกรรมทอดกฐินเป็นประจ�าทุกปี โดยในปี 2556 จัดงานทอดกฐิน ณ ส�านักสงฆ์เขาเชิงผึ้งภูผาราม (บ้านตางิ) 

ต�าบลหงษ์เจริญ อ�าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าเมรุ ให้สามารถใช้งานได้ในช่วงหน้าฝน และ

ร่วมท�าบุญถวายปัจจัยต่างๆ

 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับเกียรติบัตร CSR DIW for Beginner AWARDS 2556 มีพิธีมอบรางวัลโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม เม่ือวนัที ่11 กันยายน 2556 ณ อมิแพค เมอืงทองธาน ีเปน็โครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพโรงงานอตุสาหกรรม 

มุง่สูก่ารพฒันาดา้นส่ิงแวดลอ้มและรบัผดิชอบตอ่สงัคมอยา่งยัง่ยนื เปน็มาตรฐานความรบัผดิชอบของผูป้ระกอบการตอ่สงัคม โดย

มุง่เนน้ใหโ้รงงานอตุสาหกรรมสามารถด�าเนินงานดา้นความรบัผดิชอบตอ่สงัคมในดา้นสิง่แวดลอ้ม หรอืดา้นการมสีว่นรว่มและการ

พัฒนาชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม น�าไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว เพื่อให้เกิดการยอมรับ ความเชื่อมั่นไว้วางใจ จากชุมชน

ในการประกอบกิจการโรงงาน โดยโครงการ เดินท่อน้�าเสียไปสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพรและเกษตรกร หมู่ 2 บ้านคันธทรัพย์ 

จังหวัดชุมพร เป็นแนวทางการปฏิบัติการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชนได้อย่างเหมาะสม ท�าให้การอยู่ร่วมกันของสถานประกอบ

การอุตสาหกรรมและชุมชนเป็นไปอย่างยั่งยืน
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วม

ประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยอ้างอิง “แบบการประเมิน

ความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายใน” ของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยเหน็วา่บรษิทัฯ 

มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ ซึ่งครอบคลุมในด้านต่างๆ ดังนี้

 1) องค์กรและสภาพแวดล้อม

 2) การบริหารความเสี่ยง

 3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

 4) ข้อมูลสารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร

 5) ระบบการติดตาม

 ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รายงานผลการตรวจสอบพร้อมทั้งข้อเสนอแนะการตรวจสอบ ซึ่งมุ่งเน้นการตรวจ

สอบเชงิปฏบิตักิารใหพั้ฒนาอยา่งมีประสทิธิภาพและประสิทธผิลอย่างตอ่เนือ่ง ซ่ึงไดม้กีารตดิตามการแกไ้ขตามรายงานผลการตรวจ

สอบและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกไตรมาส ในด้านการดูแลทรัพย์สิน บริษัทฯ มีระบบป้องกันที่ดีไม่พบรายการ

ทุจริตหรือการน�าทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้โดยมิชอบ ผลการสอบทานพบว่ามีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก�าหนดไว้ สอดคล้องกับ

ข้อก�าหนดกฎหมายของภาครัฐและนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ ในส่วนการหารือกับผู้สอบบัญชีเห็นว่าบริษัทฯ จัดท�างบการเงิน

เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมกับสภาพธุรกิจและไม่พบจุดอ่อนที่เป็นสาระส�าคัญ

รายการระหว่างกัน

 รายการระหวา่งกนั ไดก้ระท�าอยา่งยตุธิรรมตามราคาตลาด และเปน็ไปตามปกตธิรุกจิการคา้ โดยอา้งถงึหมายเหตปุระกอบ

งบการเงิน ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ข้อ 8.
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงาน
ทางการเงิน

 คณะกรรมการบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ามันปาล์ม จ�ากัด (มหาชน) ได้ให้ความส�าคัญอย่างย่ิงต่อหน้าท่ีและความรับผิดชอบ

ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินและงบการเงินรวม

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี งบการเงินรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่  

1 มกราคม 2556 ถงึวนัที ่31 ธันวาคม 2556 ทีจ่ดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยไดม้กีารพจิารณา

เลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่�าเสมอ มีการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการท่ีสมเหตุ 

สมผลในการจดัท�า รวมทัง้มกีารเปดิเผยขอ้มลูส�าคญัอยา่งเพยีงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ และไดผ้า่นการตรวจสอบ และ

ให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ งบการเงินจึงสะท้อนฐานะการเงิน และผลการด�าเนินงานใน

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 อย่างเป็นจริง และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุน

ทั่วไปได้อย่างโปร่งใส

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระเป็นผู้ก�ากับดูแลคุณภาพ

ของรายงานทางการเงิน ประเมินระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการต่างๆ เพื่อการสนับสนุน

ขอ้มลูและเอกสารทางการเงนิใหม้ปีระสทิธผิล เพือ่ใหม้คีวามมัน่ใจไดว้า่มกีารบนัทกึขอ้มลูทางบญัชถีกูตอ้งครบถว้น ทนัเวลา และ

ป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือการด�าเนินการที่ผิดปกติ ซ่ึงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ปรากฏในหน้า

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีฉบับนี้แล้ว 

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อ

ความเชื่อถือได้ของงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ามันปาล์ม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2556

 นายสมชาย  สกุลสุรรัตน์ นายสุภิสิทธิ์  ช่อเรืองศักดิ์ 
 ประธานกรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ

  รักษาการกรรมการผู้จัดการ
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

รียน  ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม จำากัด (มหาชน)

 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน ดังนี้

 1.  นายสุเทพ  วงศ์วรเศรษฐ   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

 2.  รศ.ดร.นินนาท  โอฬารวรวุฒิ กรรมการตรวจสอบ

 3.  นายสาธิต  ชาญเชาวน์กุล  กรรมการตรวจสอบ

 และมีผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบภายในท�าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

 ในป ี2556 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัหินา้ทีต่ามขอบเขตการปฏบิตังิาน หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบตามขอ้ก�าหนด

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งได้รวมการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกโดยไม่มี 

ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วยจ�านวน 1 ครั้ง   และได้เสนอผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบทุกครั้ง โดยสรุปสาระ

ส�าคัญได้ดังนี้

 1. สอบทานงบการเงิน : คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี 2556 เพ่ือน�าเสนอ

ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยมีการประชุมหารือแลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกับ Chief financial officer ผู้สอบ

บัญชี และผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบภายใน  เพ่ือให้ม่ันใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้องครบถ้วนเป็น

ท่ีเช่ือถือได้ และมีการจัดท�างบการเงินตามข้อก�าหนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญชี รวมท้ังส่วนท่ีมีการเปล่ียนแปลงใน

ระหว่างปี และการเปิดเผยหมายเหตุในงบการเงินอย่างเพียงพอ และสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีท่ีก�าหนดไว้

 2. ก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน : คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของส�านักตรวจสอบภายในให้เป็น

ไปตามแผนงานประจ�าปี การสรุปผลการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส รวมท้ังติดตามการปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตหรือ 

ข้อเสนอแนะของส�านักตรวจสอบภายในและของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 3. สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน : คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานโดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของ

ระบบการควบคุมภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณา ซ่ึงผู้สอบ

บัญชีของบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นสอดคล้องกันว่า ระบบการควบคุมภายในมีความเหมาะสมเพียงพอโดยไม่พบจุดอ่อนท่ี

เป็นสาระส�าคัญ และมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

 4. พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือขออนุมัติท่ีประชุม

ผู้ถือหุ้น แต่งต้ังนางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล  และ/หรือนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ และ/หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจร

กิจ บริษัท ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีส�าหรับปีบัญชี 2556 ในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น

ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้บริษัทส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัดจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของส�านักงาน 

ท�าหน้าท่ีตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

 (นายสุเทพ  วงศ์วรเศรษฐ)
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2554** 2556 2555 2554**

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.83 0.98 1.06 0.85 0.98 1.06

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.42 0.34 0.40 0.46 0.34 0.39

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.23 0.43 (0.08) 0.25 0.45 (0.08)

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า ) 13.09 14.10 16.81 12.71 13.89 16.81

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 27.50 25.53 21.41 28.31 25.91 21.41

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 6.81 5.32 8.11 6.95 5.34 8.11

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 52.85 67.67 44.39 51.81 67.40 44.39

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า) 24.23 34.65 49.93 24.34 34.80 49.95

ระยะเวลาช�าระหนี้ (วัน) 14.86 10.39 7.21 14.79 10.35 7.21

Cash Cycle (วัน) 38.82 58.26 38.24 37.87 58.04 38.24

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร (PROFITABILITY RATIO)

อัตราก�าไรขั้นต้น (%) 10.33 10.61 11.47 10.30 10.61 11.47

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน (%) 1.26 1.79 4.84 1.60 2.25 4.84

อัตราก�าไรสุทธิ (%) 0.22 0.99 3.46 0.59 1.46 3.46

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 0.57 2.73 10.31 1.53 3.96 10.32

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 0.29 1.39 5.41 0.79 2.05 5.42

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 0.52 2.46 10.07 1.46 3.66 10.08

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 1.33 1.40 1.56 1.33 1.40 1.56

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.98 0.96 0.90 0.94 0.93 0.90

อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย (เท่า) 1.32 1.75 5.61 1.74 2.21 5.61

อัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพัน (เท่า) 0.04 0.05 0.13 0.05 0.07 0.13

อัตราการจ่ายเงินปันผล(ตามปีที่จ่าย) (%) NA 41.98 40.80 NA 28.57 40.77

อัตราการจ่ายหุ้นปันผล(ตามปีท่ีจ่าย) (%) NA 700.30 - NA 476.54 -

ข้อมูลต่อหุ้น***

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 2.84 2.62 2.85 2.90 2.65 2.85

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.02 0.07 0.29 0.04 0.10 0.29

NA อยู่ระหว่างการขออนุมัติจ่ายเงินปันผลจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะประชุมในวันที่ 23 เมษายน 2557

** ค�านวณจากงบการเงินปี 2554 ของบริษัทฯก่อนการปรับปรุงรายการดังต่อไปนี

ก. รายการแก้ไขเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงาน

ข. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้

ข้อมูลต่อหุ้น*** ที่หุ้นสามัญ 560,568,040 หุ้น
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1. วิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน
 1) รายได้จากการขาย

  บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.10 ซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณขายโดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 

35.21 ในขณะที่ราคาขายเฉลี่ยของสินค้าลดลงร้อยละ 22.94 เนื่องจากภาวะราคาน้�ามันปาล์มดิบที่ปรับตัวลดลงในระหว่างปี

  ส�าหรับบริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ�ากัด นั้น เริ่มออกจ�าหน่าย ต้นกล้าปาล์ม ได้ในช่วงเดือน สิงหาคม จนถึงเดือน 

ธันวาคม 2556 เป็นปีแรก จ�านวนเงิน 8 ล้านบาท ส่วนบริษัท ซีพีไอ พาวเวอร์ แพล้นท์ จ�ากัด ยังไม่ได้เปิดด�าเนินการ

 2) ต้นทุนขาย

  บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีต้นทุนขายจ�านวน 3,757.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�านวน 159.46 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 4.43 สาเหตุหลักเกิดจากปริมาณการผลิตและการซื้อวัตถุดิบผลปาล์มสดและน้�ามันปาล์มดิบเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน ยิ่งกว่านั้น

บริษัทฯ อยู่ในช่วงของการ REPLANT ในส่วนของสวนปาล์มของบริษัทฯ เนื่องจากต้นปาล์มเก่ามีอายุมาก (25 ปีขึ้นไป) ล�าต้น

สูงซึ่งยากต่อการเก็บเกี่ยวผลผลิต จึงต้องล้มต้นปาล์มเก่าออกแล้วปลูกต้นปาล์มใหม่ทดแทน ซึ่งต้นปาล์มเล็กที่ปลูกทดแทนยังให้

ผลผลิตไม่เต็มที่ ท�าให้ผลผลิตต้นปาล์มจากสวนปาล์มของบริษัทฯ เองได้น้อยกว่าในช่วงปกติประมาณ 50% ดังนั้น บริษัทฯ จึง

ต้องจัดซื้อผลปาล์มจากเกษตรกรเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตมากขึ้น ท�าให้ต้นทุนการผลิตน้�ามันปาล์มสูงขึ้น

 3) ค่าใช้จ่ายในการขาย

  บริษทัฯ และบรษิทัยอ่ย มคีา่ใชจ้า่ยในการขายจ�านวน 174.57 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปกีอ่นจ�านวน 34.86 ลา้นบาท หรอื

รอ้ยละ 24.95 สาเหตุหลักเกดิจากคา่ขนสง่ขายทีเ่พิม่ขึน้ตามปริมาณการขายทีเ่พิม่ขึน้ โดยเปน็คา่ขนส่งขายลูกคา้ในกลุ่มพลังงาน 

25.98 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3,675จากปีก่อน เนื่องจากเงื่อนไขการขายสินค้าของลูกค้ากลุ่มพลังงาน ในปี 2556 เปลี่ยน

จากที่ลูกค้ามารับสินค้าเองที่โรงงาน เป็นการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า

 4) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

  บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจ�านวน 228.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�านวน 7.17 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 3.24 สาเหตุหลักเกิดจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานที่เพิ่มขึ้น 4.42 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าธรรมเนียมเพิ่ม

ทุนในตลาดหลักทรัพย์

 5) อัตราส่วนทางการเงิน (RATIO)

  อัตราก�าไรขั้นต้น

  บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอัตราก�าไรขั้นต้นลดลง จากร้อยละ 10.61 ในปี 2555เป็นร้อยละ 10.33 ในปี 2556 สาเหตุ

จากที่ได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อ 2) ต้นทุนขาย 

  อัตราก�าไรสุทธิ

  บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอัตราก�าไรสุทธิลดลง จากร้อยละ 0.99 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 0.22 ในปี 2556 ทั้งนี้เนื่องจาก

ราคาขายโดยรวมลดลงจากปีที่แล้ว ซึ่งได้อธิบายไว้ในหัวข้อ 1) รายได้จากการขาย 

  อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (ROE)

  บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นลดลง จากร้อยละ 2.73 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 0.57 ในปี 2556  

เนื่องจาก

การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ
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  - บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลก�าไรสุทธิลดลงจากปีที่แล้ว

  - บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ในปี 2556 หุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16.80ล้านบาท โดยจ่ายจาก

ก�าไรสุทธิประจ�าปี 2555 นอกจากนั้นบริษัทฯ ได้จ่ายหุ้นปันผลระหว่างกาลจากผลการด�าเนินงานระหว่างวันที่ 1 

มกราคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 และจากก�าไรสะสมในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ รวมจ�านวน 

280,289,020 หุ้น ในราคามูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมมูลค่า 280.29 ล้านบาท

  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ลดลง จากร้อยละ 1.39 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 0.29 ในปี 

2556 ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากผลก�าไรที่ลดลง

  อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (ASSET TURNOVER)

  บริษัทฯ มีอัตราการหมุนของสินทรัพย์ลดลง จาก 1.40 เท่า ในปี 2555  เป็น  1.33 เท่า ในปี 2556  เกิดจากลูกหนี้

คงเหลือของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ร้อยละ 78.58  เนื่องจากในช่วงเดือนธันวาคม 2556 บริษัทฯ มียอดขายที่เพิ่มขึ้นในช่วง

เวลาเดียวกันของปีก่อน

2. วิเคราะห์ฐานะการเงิน
 1) สินทรัพย์

  1.1)  ส่วนประกอบของสินทรัพย์

   บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556จ�านวน 3,149.91ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จ�านวน 1,727.10ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 54.83 ของสินทรัพย์รวม รองลงมาได้แก่ สินค้า 

คงเหลือจ�านวน 491.69 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น จ�านวน 410.48 ล้านบาท และต้นทุนปาล์ม 288.40 ล้านบาทตาม

ล�าดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.61 13.03 และ 9.16 ของสินทรัพย์รวมตามล�าดับ ส่วนที่เหลือได้แก่ เงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดินและเครื่องจักร และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน รวมเป็นจ�านวนทั้ง

สิ้น 232.23 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.37 ของสินทรัพย์รวม

  1.2)  การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์

   สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากปี 2555 จ�านวน 265.22 

ล้านบาทหรือร้อยละ 9.19 เนื่องจากสาเหตุหลักดังนี้

   • ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 180.63 ล้านบาทเนื่องจากระยะเวลาการเก็บหนี้นานขึ้นและยอดขายที่

เพิ่มขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม 2556

   • ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 99.99 ล้านบาท

   • ต้นทุนปาล์มเพิ่มขึ้น 66.18 ล้านบาท จากการปลูกปาล์มทดแทน และ ต้นทุนในการล้มต้นปาล์ม

   • เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 10.30 ล้านบาท

   • สินค้าคงเหลือลดลง 119.98 ล้านบาทเนื่องจากนโยบายการเก็บปริมาณสินค้าคงเหลือลดลง เพื่อลดความ

เสี่ยงในความผันผวนของราคาน้�ามันปาล์มดิบ และบริษัทฯ ได้ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงโดยการท�า 

HEDGING ในสินค้าคงเหลือน้�ามันปาล์มดิบ

 2) สภาพคล่องทางการเงิน

  2.1) กระแสเงินสด

   บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จ�านวนเงิน 74.74 

ล้านบาทลดลงจากปีที่แล้ว 10.30 ล้านบาท  
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   • กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน : เงินสดเพิ่มขึ้นจากกิจกรรมด�าเนินงาน 249.51 ล้านบาท มาจาก 

ผลก�าไรกอ่นหกัภาษ ี12.87 ลา้นบาท คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ�าหนา่ย 165.03 ลา้นบาท คา่ใชจ้า่ยดอกเบีย้ 

39.80 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมเป็นเงิน 6.54 ล้านบาท  จ่ายภาษีเงินได้ 0.73 ล้านบาท และการ

ลดลงในส่วนของเงินทุนหมุนเวียนจ�านวน 26 ล้านบาท

   • กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน : เงินสดจ่ายจ�านวน 282.59 ล้านบาท ส�าหรับใช้ไปในกิจกรรมลงทุน ซึ่ง

รวมรายจ่ายในการลงทุนสุทธิจ�านวน 284.16 ล้านบาท เป็นการใช้ไปในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

สุทธิจ�านวน 216.55 ล้านบาท การปลูกปาล์มทดแทน  เป็นจ�านวนเงิน 67.61 ล้านบาท และเงินสดรับจาก

ดอกเบี้ยรับจ�านวน 1.57 ล้านบาท

   • กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน : เงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน จ�านวน 22.77 ล้านบาท เนื่องจากการ

กู้ยืมระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องเพิ่มขึ้นจ�านวน 180 ล้านบาท และช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจ�านวน 207 

ล้านบาท  

 3) แหล่งที่มาของเงินทุน

  3.1) อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ

   อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

   ในป ี2556 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมอีตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ 0.98 เทา่ สงูกวา่ในป ี2555 ซึง่เทา่กบั 

0.96 เท่า

  3.2) ส่วนของผู้ถือหุ้น

   ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จ�านวน 1,589.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้น

จ�านวน 121.38 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.27 เมื่อเปรียบเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จ�านวน 1,468.20 

ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการเพิ่มทุนหุ้นสามัญในระหว่างปีจ�านวน  280.28 ล้านบาท จากใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 

74.45 ลา้นบาท จากสว่นทนุจากการจา่ยโดยใชหุ้น้เปน็เกณฑ ์1.66 ลา้นบาท มกีารตัง้ส�ารองตามกฏหมาย 1.28 ลา้นบาท นอกจาก

นั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีก�าไรสะสมลดลง 298.41 ล้านบาท หรือร้อยละ 55.89 เกิดจาก การจ่ายปันผลเป็นเงินสดและ 

หุ้นสามัญ 297.08 ล้านบาท  ส่วนองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 62.13 ล้านบาท จากการที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย

มีผลก�าไรจากการตีราคาที่ดินเป็นจ�านวน 77.66 ล้านบาท และผลกระทบของภาษีเงินได้เป็นจ�านวน 15.53 ล้านบาท

   มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 2.84 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�านวน 0.22 บาทต่อ

หุ้นหรือร้อยละ 40

  3.3) หนี้สิน

   3.3.1)  ส่วนประกอบของหนี้สิน

    บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556จ�านวน 1,560.32 ล้านบาท มีหนี้สิน

รวมเพิ่มขึ้น 143.83 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.15 โดยเป็นส่วนของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นสุทธิ 100.47 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 95.82 จากเจ้าหนี้ค่าซื้อวัตถุดิบ เพิ่มขึ้น 93.28 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง  138.08  ล้านบาท หรือร้อยละ 40.18 

จากการช�าระคืนเงินกู้

   3.3.2)  การเปลี่ยนแปลงในหนี้สิน

    ยอดหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2556 เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ในอัตราร้อยละ 10.15 กล่าวคือเพิ่มขึ้น 143.83  

ล้านบาท เนื่องจากสาเหตุหลักดังนี้
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    1.  เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 180 ล้านบาท

    2.  เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปีลดลง  35 ล้านบาท

หมายเหต ุ: งบการเงินบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

 ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพ่ิมเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) 

ของบริษัทฯ ที่แสดงไว้ใน www.sec.co.th หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.cpi-th.com
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)  

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย   
ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2556 งบก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส้าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุป
นโยบายการบัญชีที่ส้าคัญและหมายเหตุเรื่องอ่ืน ๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ชุมพร
อุตสาหกรรมน้้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท้าและการน้าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ้าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท้า    
งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส้าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก้าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก้าหนดด้านจรรยาบรรณ 
รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตผุลว่างบการเงินปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส้าคัญหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ้านวนเงินและการ
เปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมิน
ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส้าคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท้าและ
การน้าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบ
รวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีที่จัดท้าขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน้าเสนองบการเงินโดยรวม

รายงานของผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต
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ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า 

ความเห็น 
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการด้าเนินงานและกระแส     
เงินสดส้าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย    
และเฉพาะของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส้าคัญ      
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น  
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตเร่ืองต่อไปนี้ 

ก) ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 เกี่ยวกับการแก้ไขงบการเงินปีก่อนของบริษัทฯ
เกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงาน 

ข) ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เนื่องจาก
การน้ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบัติ  

บริษัทฯได้ปรับย้อนหลังงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส้าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555           
ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ เพื่อสะท้อนรายการปรับปรุงผลประโยชน์พนักงานและการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้ตามที่กล่าวข้างต้น และน้าเสนองบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบโดยใช้นโยบายการบัญชีในการจัดท้า
เช่นเดียวกันกับงบแสดงฐานะการเงินที่ปรับปรุงแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็น
อย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีข้างต้นแต่อย่างใด  

 
 
ชยพล ศุภเศรษฐนนท์ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3972 

บริษัท ส้านักงาน อีวาย จ้ากัด 
(เดิมชื่อ “บริษัท ส้านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ้ากัด”) 
กรุงเทพฯ: 24 กุมภาพันธ์ 2557 
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บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2556 

(หน่วย: บาท)

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9 74,742,036       85,041,044       90,328,666       71,321,730       80,215,688       87,734,621       
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อ่ืน 8, 10 410,478,592     229,852,021     341,046,237     419,413,133     238,534,429     341,046,237     
เงินให้กูยื้มระยะสั้นแกก่จิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 8 -                       -                       -                       33,000,000       -                       -                       
คา่ใชจ่้ายจ่ายลว่งหน้า 2,988,469         2,178,394         7,881,063         2,988,469         2,178,394         7,881,063         
สินคา้คงเหลอื 11 491,689,110     611,665,005     741,250,441     473,748,270     606,234,506     741,250,441     
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 12 23,487,873       6,238,818         4,844,761         23,395,294       6,238,347         4,844,676         
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,003,386,080  934,975,282     1,185,351,168  1,023,866,896  933,401,364     1,182,757,038  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย 13 -                       -                       -                       15,500,000       15,500,000       5,000,000         
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 14 1,727,104,546  1,627,107,756  1,637,423,669  1,701,160,395  1,608,151,089  1,636,298,739  
ต้นทุนปาลม์ 15 288,404,768     222,220,666     122,619,667     283,977,970     217,672,728     122,619,667     
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 16 6,675,652         7,046,791         5,753,453         6,621,171         7,046,791         5,753,453         
เงินจ่ายลว่งหน้าคา่ซื้อทีด่นิและเคร่ืองจักร 33.1 124,007,750     93,000,000       94,265,810       124,007,750 93,000,000       93,000,000       
เงินมัดจ า 328,170            338,170            327,101            328,170 338,170            327,101            
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,146,520,886  1,949,713,383  1,860,389,700  2,131,595,456  1,941,708,778  1,862,998,960  
รวมสินทรัพย์ 3,149,906,966  2,884,688,665  3,045,740,868  3,155,462,352  2,875,110,142  3,045,755,998  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน�้ามันปาล์ม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2556 

(หน่วย: บาท)

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่
หนี สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น
หนี สินหมุนเวียน
เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 17 880,000,000     700,000,000     840,000,000     880,000,000     700,000,000     840,000,000     
เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนี้อ่ืน 18 205,329,972     104,856,675     102,852,898     204,187,070     104,067,654     102,755,536     
เงินกูยื้มระยะยาวส่วนทีถ่งึก าหนด
   ช าระภายในหนึ่งปี 19 102,000,000 137,000,000 132,000,000     92,000,000       132,000,000     132,000,000     
หนี้สินตามสัญญาเชา่การเงินทีถ่งึก าหนด
   ช าระภายในหนึ่งปี 20 857,257 809,237            1,524,120         857,257            809,237            1,524,120         
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -                       -                       19,440,658       -                       -                       19,440,658       
ภาษีมูลคา่เพ่ิมคา้งจ่าย 25,312,926       10,516,723       18,238,778       25,312,926       10,516,723       18,238,778       
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 2,368,521         1,783,348         4,169,323         2,368,521         1,783,348         4,169,323         
รวมหนี สินหมุนเวียน 1,215,868,676  954,965,983     1,118,225,777  1,204,725,774  949,176,962     1,118,128,415  
หนี สินไม่หมุนเวียน
เงินกูยื้มระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถ่งึก าหนด
   ช าระภายในหนึ่งปี 19 205,600,000     343,676,000     303,000,000     190,600,000     321,000,000     303,000,000     
หนี้สินตามสัญญาเชา่การเงิน - สุทธิจาก
   ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 20 624,609            1,481,866         2,291,900         624,609            1,481,866         2,291,900         
หนี้สินภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชี 27 90,958,148       73,882,410       83,001,164       90,629,648       73,882,410       83,001,164       
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 21 47,269,954       42,480,982       43,774,920       45,964,351       42,462,814       43,774,920       
รวมหนี สินไม่หมุนเวียน 344,452,711     461,521,258     432,067,984     327,818,608     438,827,090     432,067,984     
รวมหนี สิน 1,560,321,387  1,416,487,241  1,550,293,761  1,532,544,382  1,388,004,052  1,550,196,399  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน�้ามันปาล์ม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน�้ามันปาล์ม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2556 

(หน่วย: บาท)

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่
ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 22
   ทุนจดทะเบียน
      หุ้นสามัญ 775,424,053 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 1 บาท
         (31 ธันวาคม 2555 และ 1 มกราคม 2555: 
            หุ้นสามัญ 280,289,521 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 1 บาท) 775,424,053     280,289,521     280,289,521     775,424,053     280,289,521     280,289,521     
   ทุนทีอ่อกและช าระแลว้
      หุ้นสามัญ 560,568,040 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 1 บาท
         (31 ธันวาคม 2555 และ 1 มกราคม 2555: 
            หุ้นสามัญ 280,289,020 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 1 บาท) 560,568,040     280,289,020     280,289,020     560,568,040     280,289,020     280,289,020     
ส่วนเกนิมูลคา่หุ้นสามัญ 249,433,731     249,433,731     249,433,731     249,433,731     249,433,731     249,433,731     
ใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุ้น 23.1 74,449,990       -                       -                       74,449,990       -                       -                       
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 23.2 1,660,237         -                       -                       1,660,237         -                       -                       
ก าไรสะสม
   จัดสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 24 29,307,188       28,028,952       28,028,952       29,307,188       28,028,952       28,028,952       
   ยังไม่ไดจั้ดสรร 235,484,091     533,892,839     561,138,522     270,130,482     552,797,505     561,251,014     
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถอืหุ้น 25 438,682,302     376,556,882     376,556,882     437,368,302     376,556,882     376,556,882     
รวมส่วนของผูถ้อืหุ้น 1,589,585,579  1,468,201,424  1,495,447,107  1,622,917,970  1,487,106,090  1,495,559,599  
รวมหนี สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 3,149,906,966  2,884,688,665  3,045,740,868  3,155,462,352  2,875,110,142  3,045,755,998  

-                       -                       -                       -                       -                       -                       
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

   กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้้ามนัปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก้าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ
ส้าหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ก้าไรขาดทนุ:
รายได้
รายได้จากการขาย 4,190,859,859  4,025,806,397  4,182,856,099 4,025,806,397  
ก าไรจากอัตราแลกเปลีย่น 2,346,519         1,333,880         2,346,519         1,333,880         
รายได้อ่ืน 20,763,884       4,693,703         22,513,554 7,240,365
รวมรายได้ 4,213,970,262  4,031,833,980  4,207,716,172  4,034,380,642  
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย 3,757,954,887  3,598,496,820  3,752,185,311  3,598,496,820  
คา่ใชจ่้ายในการขาย 174,570,114     139,707,634     169,097,282     139,707,634     
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 228,773,924     221,602,522     219,351,387     205,531,415     
รวมค่าใช้จ่าย 4,161,298,925  3,959,806,976  4,140,633,980  3,943,735,869  
ก้าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 52,671,337       72,027,004       67,082,192       90,644,773       
คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (39,796,742)      (41,122,796)      (38,465,872)      (40,948,391)      
ก้าไรก่อนภาษีเงินได้ 12,874,595       30,904,208       28,616,320       49,696,382       
รายได้ (คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 5, 27 (3,820,027)        9,118,754         (3,820,027)        9,118,754         
ก้าไรส้าหรับปี 9,054,568         40,022,962       24,796,293       58,815,136       

ก้าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน:
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
   คณิตศาสตร์ประกนัภัย 21 (11,378,221)      -                        (11,378,221)      -                        
ผลกระทบของภาษีเงินได้ 27 2,275,644         -                        2,275,644         -                        

(9,102,577)        -                        (9,102,577)        -                        
ผลก าไรจากการตีราคาที่ดิน 14 77,656,775       -                        76,014,275       -                        
ผลกระทบของภาษีเงินได้ 27 (15,531,355)      -                        (15,202,855)      -                        

62,125,420       -                        60,811,420       -                        
ก้าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนส้าหรับปี 53,022,843       -                        51,708,843       -                        

ก้าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมส้าหรับปี 62,077,411       40,022,962       76,505,136       58,815,136       

ก้าไรตอ่หุ้น 29
ก าไรต่อหุน้ขัน้พ้ืนฐาน
   ก าไรส่วนที่เป็นของผู้ถอืหุน้ของบริษัทฯ 0.02 0.07 0.04 0.10

ก าไรต่อหุน้ปรับลด
   ก าไรส่วนที่เป็นของผู้ถอืหุน้ของบริษัทฯ 0.02 0.04

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน�้ามันปาล์ม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
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บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน�้ามันปาล์ม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บรษิัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามนัปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
ส้าหรบัปีสิ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หนว่ย: บาท)
งบการเงินรวม

ก าไรขาดทนุ
ทนุเรือนหุ้น ใบส าคัญ ส่วนทนุจาก จัดสรรแล้ว - เบด็เสร็จอื่น - รวมองค์ประกอบ
ที่ออก ส่วนเกินมูลค่า แสดงสิทธิ การจ่ายโดยใช้ ส ารอง ส่วนเกินทนุจากการ อื่นของ

หมายเหตุ และช าระแล้ว หุ้นสามัญ ที่จะซื้อหุ้น หุ้นเปน็เกณฑ์ ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร ตีราคาสินทรัพย์ ส่วนของผู้ถือหุ้น รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - ตามที่รายงานไว้เดิม 280,289,020 249,433,731 -                            -                            28,028,952 570,784,429 470,696,103 470,696,103 1,599,232,235
รายการแก้ไขงบการเงินปกี่อน (ก่อนผลกระทบทาง
   ภาษีเงินได้) 4 -                            -                            -                            -                            -                            (20,783,964) -                              -                            (20,783,964)         
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี่ยวกับ
  ภาษีเงินได้ 5 -                            -                            -                            -                            -                            11,138,057 (94,139,221) (94,139,221)         (83,001,164)         
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - หลังการปรบัปรงุ 280,289,020 249,433,731 -                            -                            28,028,952 561,138,522 376,556,882 376,556,882         1,495,447,107
เงินปนัผลจ่าย 32 -                            -                            -                            -                            -                            (67,268,645) -                              -                            (67,268,645)
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับป ี- ปรับปรุงใหม่ -                            -                            -                            -                            -                            40,022,962           -                              -                            40,022,962           
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - หลังการปรบัปรงุ 280,289,020 249,433,731 -                            -                            28,028,952 533,892,839 376,556,882 376,556,882 1,468,201,424

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - ตามที่รายงานไว้เดิม 280,289,020 249,433,731 -                            -                            28,028,952 535,164,627 470,696,103 470,696,103 1,563,612,433
รายการแก้ไขงบการเงินปกี่อน (ก่อนผลกระทบทาง
   ภาษีเงินได้) 4 -                            -                            -                            -                            -                            (21,528,599) -                              -                            (21,528,599)         
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี่ยวกับ
  ภาษีเงินได้ 5 -                            -                            -                            -                            -                            20,256,811           (94,139,221) (94,139,221)         (73,882,410)         
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - หลังการปรบัปรงุ 280,289,020 249,433,731 -                            -                            28,028,952 533,892,839 376,556,882 376,556,882         1,468,201,424
จ่ายหุ้นปนัผล 32 280,279,020 - - - - (280,279,020) - -                            -                            
เงินปนัผลจ่าย 32 -                            -                            -                            -                            -                            (16,803,483) -                              -                            (16,803,483)         
เงินรับค่าใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 23.1 -                            -                            74,449,990           -                            -                            -                            -                              -                            74,449,990           
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเปน็เกณฑ์ 23.2 -                            -                            -                            1,660,237             -                            -                            -                              -                            1,660,237             
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                            -                            -                            -                            -                            (48,009)                62,125,420            62,125,420           62,077,411
การจัดสรรก าไรสะสม 24 -                            -                            -                            -                            1,278,236             (1,278,236)           -                              -                            -                            
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 560,568,040 249,433,731 74,449,990           1,660,237             29,307,188 235,484,091 438,682,302 438,682,302 1,589,585,579

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ก าไรสะสม
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บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน�้ามันปาล์ม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามนัปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 
ส้าหรับปีสิ นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก าไรขาดทนุ
ทนุเรือนหุน้ ใบส าคัญ สว่นทนุจาก จัดสรรแล้ว - เบด็เสร็จอื่น - รวมองค์ประกอบ
ทีอ่อก สว่นเกินมูลค่า แสดงสทิธิ การจ่ายโดยใช้ ส ารอง สว่นเกินทนุจากการ อื่นของ

หมายเหตุ และช าระแล้ว หุน้สามัญ ทีจ่ะซือ้หุน้ หุน้เปน็เกณฑ์ ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร ตีราคาสนิทรัพย์ สว่นของผู้ถือหุน้ รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2554 - ตามทีร่ายงานไว้เดิม 280,289,020 249,433,731 -                          -                          28,028,952 570,896,921 470,696,103 470,696,103 1,599,344,727
รายการแก้ไขงบการเงินปกี่อน (ก่อนผลกระทบทาง
   ภาษีเงินได้) 4 -                          -                          -                          -                          -                          (20,783,964) -                            -                          (20,783,964)
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชเีกี่ยวกับ
  ภาษีเงินได้ 5 -                          -                          -                          -                          -                          11,138,057 (94,139,221) (94,139,221)        (83,001,164)        
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2554 - หลังการปรับปรุง 280,289,020 249,433,731 -                          -                          28,028,952 561,251,014 376,556,882 376,556,882 1,495,559,599
เงินปนัผลจ่าย 32 -                          -                          -                          -                          -                          (67,268,645) -                            -                          (67,268,645)
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับป ี- ปรับปรุงใหม่ -                          -                          -                          -                          -                          58,815,136 -                            -                          58,815,136
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2555 - หลังการปรับปรุง 280,289,020 249,433,731 -                          -                          28,028,952 552,797,505 376,556,882 376,556,882 1,487,106,090

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2555 - ตามทีร่ายงานไว้เดิม 280,289,020 249,433,731 -                          -                          28,028,952 554,069,293 470,696,103 470,696,103 1,582,517,099
รายการแก้ไขงบการเงินปกี่อน (ก่อนผลกระทบทาง
   ภาษีเงินได้) 4 -                          -                          -                          -                          -                          (21,528,599) -                            -                          (21,528,599)
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชเีกี่ยวกับ
  ภาษีเงินได้ 5 -                          -                          -                          -                          -                          20,256,811          (94,139,221) (94,139,221)        (73,882,410)        
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2555 - หลังการปรับปรุง 280,289,020 249,433,731 -                          -                          28,028,952 552,797,505 376,556,882 376,556,882 1,487,106,090
จ่ายหุน้ปนัผล 32 280,279,020 - - - - (280,279,020) - - -                          
เงินปนัผลจ่าย 32 -                          -                          -                          -                          -                          (16,803,483) -                            -                          (16,803,483)        
เงินรับค่าใบส าคัญแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุน้ 23.1 -                          -                          74,449,990          -                          -                          -                          -                            -                          74,449,990          
รายการจ่ายโดยใชหุ้น้เปน็เกณฑ์ 23.2 -                          -                          -                          1,660,237            -                          -                          -                            -                          1,660,237            
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                          -                          -                          -                          -                          15,693,716          60,811,420            60,811,420          76,505,136          
การจัดสรรก าไรสะสม 24 -                          -                          -                          -                          1,278,236            (1,278,236)          -                            -                          -                          
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2556 560,568,040 249,433,731 74,449,990          1,660,237            29,307,188 270,130,482 437,368,302 437,368,302 1,622,917,970

-                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึง่ของงบการเงินนี้

องค์ประกอบอื่นของสว่นของผู้ถือหุน้
ก าไรสะสม
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บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน�้ามันปาล์ม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)

2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด้าเนินงาน
ก าไรกอ่นภาษี 12,874,595       30,904,208       28,616,320       49,696,382       
รายการปรับกระทบยอดก าไรกอ่นภาษี
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกจิกรรมด าเนินงาน
   คา่เสื่อมราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 165,027,300     155,654,166     161,787,621     154,569,140     
   ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายอุปกรณ์และต้นปาลม์ 1,327,139         725,113            1,327,139         (346,433)           
   โอนกลบัคา่เผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (15,000)             (7,081,184)        (15,000)             (7,081,184)        
   คา่เผ่ือการลดลงของมูลคา่สินคา้คงเหลอื (โอนกลบั) 573,225            (1,755,201)        (460,708)           (2,143,673)        
   คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 5,089,156         3,376,822         3,801,721         3,358,654         
   ก าไรจากอัตราแลกเปลีย่นที่ยังไม่เกดิขึน้จริง (519,239)           (31,673)             (519,239)           (31,673)             
   คา่ใชจ่้ายที่เกดิจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 1,660,237         -                        1,660,237         -                        
   ดอกเบี้ยรับ (1,571,944)        (586,439)           (2,014,823)        (636,817)           
   คา่ใชจ่้ายดอกเบี้ย 39,796,742       41,122,796       38,465,872       40,948,391       
ก าไรจากการด าเนินงานกอ่นการเปลีย่นแปลง
   ในสินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงาน 224,242,211     222,328,608     232,649,140     238,332,787     
สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง
   ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อ่ืน (181,150,863)    112,969,216     (180,942,754)    111,660,808     
   คา่ใชจ่้ายจ่ายลว่งหน้า (810,075)           5,702,669         (810,075)           5,702,669         
   สินคา้คงเหลอื 119,402,670     131,340,637     132,946,944     137,159,608     
   สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน (15,460,241)      3,836,512         (15,368,133)      3,717,178         
   เงินมัดจ า 10,000              (11,069)             10,000              (11,069)             
หนี้สินด าเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)
   เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนี้อ่ืน 100,306,374     2,133,361         99,952,493       1,441,702         
   ภาษีมูลคา่เพ่ิมคา้งจ่าย 14,796,203       (7,722,055)        14,796,203       (7,722,055)        
   หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 585,173            (2,385,975)        585,173            (2,385,975)        
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (11,678,405)      (4,670,760)        (11,678,405)      (4,670,760)        
เงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 250,243,047     463,521,144     272,140,586     483,224,893     
   จ่ายภาษีเงินได้ (730,283)           (19,509,954)      (730,283)           (19,509,954)      
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด้าเนินงาน 249,512,764     444,011,190     271,410,303     463,714,939     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้้ามนัปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
ส้าหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2556

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)

2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ
ดอกเบี้ยรับ 1,571,944         586,439            1,554,581         636,817            
เงินใหกู้ยื้มระยะสั้นแกก่จิการที่เกีย่วขอ้งกนัเพ่ิมขึน้ -                        -                        (33,000,000)      -                        
เงินสดจ่ายเพ่ือซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย -                        -                        -                        (10,500,000)      
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (189,940,513)    (141,589,010)    (181,593,756)    (125,572,853)
เงินจ่ายลว่งหน้าคา่ซื้อที่ดิน (31,007,750)      -                        (31,007,750)      -                        
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 4,881,443 1,576,379         4,881,443 1,576,379
ต้นทุนปาลม์เพ่ิมขึน้ (67,607,569) (100,349,900)    (67,607,569) (100,349,900)    
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (484,140) (2,036,152)        (428,500) (2,036,152)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (282,586,585)    (241,812,244)    (307,201,551)    (236,245,709)    
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพ่ิมขึน้ (ลดลง) 180,000,000 (140,000,000) 180,000,000 (140,000,000)
เงินสดรับจากเงินกูยื้มระยะยาว 33,924,000       177,676,000     31,600,000       150,000,000     
ช าระคนืเงินกูยื้มระยะยาว (207,000,000) (132,000,000) (202,000,000) (132,000,000)
ช าระคนืหนี้สินตามสัญญาเชา่การเงิน (809,237) (1,524,917) (809,237) (1,524,917)
เงินรับคา่ใบส าคญัแสดงสิทธิ 74,449,990 -                        74,449,990       -                        
เงินปันผลจ่าย (16,803,483) (67,268,645) (16,803,483) (67,268,645)
จ่ายดอกเบี้ย (40,986,457)      (44,369,006)      (39,539,980)      (44,194,601)      
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 22,774,813       (207,486,568) 26,897,290       (234,988,163)
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดลดลงสุทธิ (10,299,008)      (5,287,622) (8,893,958)        (7,518,933)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 85,041,044 90,328,666 80,215,688 87,734,621
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดปลายปี 74,742,036       85,041,044 71,321,730       80,215,688

-                        -                        -                        -                        
ขอ้มลูกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเตมิ
รายการที่ไม่ใชเ่งินสด
   จ่ายหุน้ปันผล 280,279,020 -                        280,279,020 -                        
   ที่ดินเพ่ิมขึน้จากการตีราคา 77,656,775 -                        76,014,275       -                        
   โอนเงินจ่ายลว่งหน้าคา่ซื้อเคร่ืองจักรไปบัญชทีี่ดิน
      อาคารและอุปกรณ์ -                        1,265,810 -                        -                        
   ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
      และต้นทุนปาลม์ 1,356,638 3,293,210         1,241,031         3,293,210         
   ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
      ประกนัภัย 11,378,221       -                        11,378,221       -                        
   ลกูหนี้อ่ืนเพ่ิมขึน้จากการขายอุปกรณ์และต้นปาลม์ -                        -                        -                        7,374,000         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด (ตอ่)
ส้าหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2556

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้้ามนัปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน�้ามันปาล์ม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
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บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
ส้าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

1. ข้อมูลทั่วไป 

 บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ํามันปาล์ม จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมี
ภูมิลําเนาในประเทศไทย โดยมีบริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งใน 
ประเทศไทยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์น้ํามันปาล์ม  
ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯซึ่งเป็นสํานักงานใหญ่อยู่ที่เลขที่ 296 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม 
ตําบลสลุย อําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร สาขาตั้งอยู่ที่เลขที่ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนน
พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร และเลขที่ 28/6 หมู่ที่ 9 ตําบลเชียงรากน้อย 
อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2. เกณฑ์ในการจัดท้างบการเงิน 
2.1 งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 

พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 
28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี ้

 งบการเงินนี้ได้จัดทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบาย          
การบัญชี 

2.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 

 ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ํามันปาล์ม 
จํากัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้ เ รียกว่า  “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย  (ซึ่งต่อไปนี้ เ รียกว่า             
“บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้ 

  จัดต้ังขึ้น อัตราร้อยละ 
ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ในประเทศ ของการถือหุ้น 

   2556 2555 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จํากัด ผลิตและจําหน่ายเมล็ดพันธ์ุ ไทย 100 100 
    ปาล์มและกล้าปาล์ม    
บริษัท ซีพีไอ พาวเวอร์ แพล้นท์ จํากัด ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า ไทย 100 100 

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน�้ามันปาล์ม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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 ข)  บริษัทฯนํางบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมี
อํานาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น   

 ค) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สําคัญเช่นเดียวกันกับของ
บริษัทฯ 

 ง) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสําคัญได้ถูกตัดออก
จากงบการเงินรวมนี้แล้ว 

2.3 บริษัทฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
ตามวิธีราคาทุน 

3. มาตรฐานการบัญชีใหม่ 
 มาตรฐานการบัญชีที่เร่ิมมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้ 

 ก. มาตรฐานการบัญชีท่ีเร่ิมมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน 
มาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 12 ภาษีเงินได้ 
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูล

เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 8 ส่วนงานดําเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่าง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน 

ฉบับที่ 21 ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิด             
ค่าเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม่ 

ฉบับที่ 25 ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ
หรือของผู้ถือหุ้น 

แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี  และ           
แนวปฏิบัติทางบัญชีข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงินน้ี ยกเว้นมาตรฐาน
การบัญชีดังต่อไปนี้  
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มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได้  
มาตรฐานฉบับนี้กําหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างช่ัวคราวท่ีเกิดจากความแตกต่างระหว่างมูลค่า
สินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินกับฐานภาษี และรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็น
สินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด บริษัทฯและบริษัทย่อยได้
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวในปีปัจจุบันและปรับย้อนหลังงบการเงินของปีก่อนที่แสดง
เป็นข้อมูลเปรียบเทียบเสมือนหนึ่งว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์
หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาโดยตลอด ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย การ
บัญชีดังกล่าวแสดงอยู่ในหมายเหตุ 5 

ข.  มาตรฐานการบัญชีที่จะมีผลบังคับในอนาคต 

  วันที่มีผลบังคับใช้ 
มาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) การนําเสนองบการเงิน 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได้ 1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า 1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รายได้ 1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนักงาน 1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทร่วม 1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนได้เสียในการร่วมค้า 1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหว่างกาล 1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1 มกราคม 2557 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 4 สัญญาประกันภัย 1 มกราคม 2559 
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  วันที่มีผลบังคับใช้ 
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

และการดําเนินงานที่ยกเลิก 
1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานดําเนินงาน 1 มกราคม 2557 

การตีความมาตรฐานการบัญชี   
ฉบับที่ 15 สัญญาเช่าดําเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่   

   ผู้เช่า 
1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 27 การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าที่ทําขึ้น
ตามรูปแบบกฎหมาย 

1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 29 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทาน
บริการ 

1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 32 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์ 1 มกราคม 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบับที่ 1 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจาก

การร้ือถอน การบูรณะ และหนี้สินที่
มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วย
สัญญาเช่าหรือไม่ 

1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการ       
ร้ือถอน การบูรณะและการปรับปรุง
สภาพแวดล้อม 

1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 7 การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 29 เร่ือง การรายงาน
ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะ
เงินเฟ้อรุนแรง 

1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 10 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 12 ข้อตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 17 การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้
เจ้าของ 

1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 18 การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 1 มกราคม 2557 
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ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเช่ือว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่าง
เป็นสาระสําคัญต่องบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบัติ  

4. รายการแก้ไขงบการเงินปีก่อน 
 ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯพบว่ามีผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานซึ่งเป็นต้นทุนบริการ

ในอดีตที่ต้องบันทึกเพิ่มเติมในงบการเงินปีก่อน บริษัทฯจึงได้แก้ไขงบการเงินปีก่อนและแสดงผล
สะสมของการแก้ไขงบการเงินปีก่อน (ก่อนผลกระทบทางภาษีเงินได้) เป็นรายการแยกต่างหากใน   
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น จํานวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบต่อรายการ
ในงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีดังนี ้

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2555 
ณ วันที่                             

1 มกราคม 2555 
งบแสดงฐานะการเงิน   
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 21,529 20,784 
กําไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรลดลง 21,529 20,784 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวมและ    

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับปีสิ้นสุดวันที ่ 

31 ธันวาคม 2555 
งบก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
ก้าไรหรือขาดทุน:  
ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 745 
กําไรสําหรับปีลดลง 745 
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานลดลง (บาท) 0.0013 

 ผลกระทบทางภาษีเงินได้ที่เกิดจากรายการแก้ไขงบการเงินปีก่อนข้างต้นแสดงรวมไว้ในหมายเหตุ 5 

5.  ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการน้ามาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ  
 ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สําคัญตามที่กล่าวใน

หมายเหตุ 3 เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อยนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได้ มาถือ
ปฏิบัติ ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหากใน      
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  
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 จํานวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีดังนี้ 

   (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วันท่ี 
 31 ธันวาคม 

2556 

ณ วันท่ี 
 31 ธันวาคม 

2555 

ณ วันท่ี                             
1 มกราคม 

2555 

ณ วันท่ี 
 31 ธันวาคม 

2556 

ณ วันท่ี 
 31 ธันวาคม 

2555 

ณ วันท่ี                             
1 มกราคม 

2555 
งบแสดงฐานะการเงิน        
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 90,958 73,882 83,001 90,630 73,882 83,001 
กําไรสะสมท่ียังไม่ได้จัดสรรเพิ่มขึ้น 18,712 20,257 11,138 18,712 20,257 11,138 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 109,670 94,139 94,139 109,342 94,139 94,139 

 
 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน            

เฉพาะกิจการ 

 สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2556 2555 2556 2555 
งบก้าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ     
ก้าไรหรอืขาดทนุ:     
ค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้เพิ่มขึ้น (ลดลง) 3,820 (9,119) 3,820 (9,119) 
กําไรสําหรับปเีพิ่มขึ้น (ลดลง) (3,820) 9,119 (3,820) 9,119 
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น (ลดลง) (บาท)   (0.007) 0.016 (0.007) 0.016 
ก้าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน่:     
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ลดลง 2,276 - 2,276 - 
ผลกําไรจากการตีราคาที่ดินลดลง 15,531 - 15,203 - 

รายการผลกระทบข้างต้นได้รวมผลกระทบทางภาษีเงินได้ที่เกิดจากรายการแก้ไขงบการเงินปีก่อน
ตามที่กล่าวในหมายเหตุ 4 แล้ว 

6. นโยบายการบัญชีท่ีส้าคัญ 

6.1 การรับรู้รายได้ 
 ขายสินค้า 
 รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯและบริษัทย่อยได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มี

นัยสําคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาใน
ใบกํากับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มสําหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว 
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 รายได้ค่าบริการ 
 รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสําเร็จของงาน 

  ดอกเบี้ยรับ 
 ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง 

6.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นที่มี

สภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มี
ข้อจํากัดในการเบิกใช้ 

6.3 ลูกหน้ีการค้า 
 ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงิน จากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่ง
โดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้ 

6.4 สินค้าคงเหลือ 
 สินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ํากว่า   

ราคาทุนดังกล่าว หมายถึง ต้นทุนในการผลิตท้ังหมดรวมท้ังค่าโสหุ้ยโรงงานด้วย  วัตถุดิบ อะไหล่ 
และวัสดุโรงงานจะถือเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้ 

6.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน  

6.6 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา 
 ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาที่ตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม 

และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)  

 บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกมูลค่าเร่ิมแรกของที่ดินในราคาทุน ณ วันที่ได้สินทรัพย์มา หลังจากนั้น
บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดให้มีการประเมินราคาที่ดินโดยผู้ประเมินราคาอิสระและบันทึกสินทรัพย์
ดังกล่าวในราคาที่ตีใหม่ ทั้งนี้บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดให้มีการประเมินราคาสินทรัพย์ดังกล่าวเป็น
คร้ังคราวเพื่อมิให้ราคาตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมี
สาระสําคัญ 
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 บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกส่วนต่างซึ่งเกิดจากการตีราคาสินทรัพย์ดังต่อไปนี้ 

 - บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม่ในกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและรับรู้จํานวนสะสมในบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ใน
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์น้ันเคยมีการตีราคาลดลง
และบริษัทฯและบริษัทย่อยได้รับรู้ราคาท่ีลดลงในส่วนของกําไรหรือขาดทุนแล้ว ส่วนที่เพิ่ม
จากการตีราคาใหม่นี้จะถูกรับรู้เป็นรายได้ไม่เกินจํานวนที่เคยลดลงซึ่งรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายปีก่อน
แล้ว  

 - บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ในส่วนของ
กําไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์น้ันเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยังมียอดคงค้าง
ของบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” อยู่ในองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 
ส่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในจํานวนที่ไม่เกินยอด
คงเหลือของบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” 

 ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คํานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชนโ์ดยประมาณดังนี้   

สิ่งปรับปรุงที่ดิน -  5 และ 10   ปี 
อาคาร -  10 และ 20   ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคาร -  10 ปี 
เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ -  5, 10 และ 20   ปี 
เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้โรงงาน -   5, 10 และ 20   ปี 
ยานพาหนะ -   5   ปี 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช้สํานักงาน -   5 และ 10   ปี 

 ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคํานวณผลการดําเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดต้ังและก่อสร้าง 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชีเมื่อจําหน่ายสินทรัพย์หรือ
คาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจําหน่ายสินทรัพย์ รายการผล
กําไรหรือขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกําไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯและ
บริษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี 
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6.7 ต้นทุนปาล์มและค่าตัดจ้าหน่าย 

 ต้นทุนปาล์มประกอบด้วยค่าต้นปาล์มและค่าใช้จ่ายในการปลูกปาล์มซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่ต้นปาล์มจะให้
ผลผลิต ต้นทุนปาล์มแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)     
ค่าตัดจําหน่ายของต้นทุนปาล์มคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุ การให้
ประโยชน์โดยประมาณ 20 ปี 

 ค่าตัดจําหน่ายรวมอยู่ในการคํานวณผลการดําเนินงาน 

 ไม่มีการตัดจําหน่ายสําหรับต้นทุนปาล์มที่ยังไม่พร้อมเก็บเกี่ยว 

6.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจ้าหน่าย 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกต้นทุนเร่ิมแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้
รายการเร่ิมแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผื่อการ
ด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จํากัดอย่างมีระบบ
ตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมี
ข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหน่าย
และวิธีการตัดจําหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจําหน่ายรับรู้เป็น
ค่าใช้จ่ายในส่วนของกําไรหรือขาดทุน 

 ค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณ ดังนี ้

ซอฟต์แวร์ -  5 และ 10   ปี 

6.9 ต้นทุนการกู้ยืม 
 ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานาน

ในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกนําไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์
นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์  ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่
เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอ่ืนที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น 

  



รายงานประจำาปี 2556บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม จำากัด (มหาชน)78

 10   

6.10 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ หรือ
ถูกบริษัทฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ     
บริษัทฯ 

 นอกจากนี ้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทําให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสําคัญ กรรมการ
หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ 

6.11 สัญญาเช่าระยะยาว 
 สัญญาเช่าอุปกรณ์ท่ีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับ          

ผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะ        
ต่ํากว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ย
จ่ายจะบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ท่ีได้มาตามสัญญาเช่า
การเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ท่ีเช่า หรืออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่
ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า  

 สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับ     
ผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดําเนินงาน จํานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดําเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วน
ของกําไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 

6.12 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วย       
สกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานของแต่ละกิจการน้ัน 

 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน  ณ วันที่เกิดรายการ 
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

 กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคํานวณผลการ
ดําเนินงาน 
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6.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทําการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร

และอุปกรณ์ ต้นทุนปาล์มและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทฯและบริษัทย่อยหากมีข้อบ่งชี้ว่า
สินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ํากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
หมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่       
ราคาใดจะสูงกว่า 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกําไรหรือขาดทุน ยกเว้นใน
กรณีที่ที่ดินซึ่งใช้วิธีการตีราคาใหม่และได้บันทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาให ม่ไว้ในส่วนของ            
ผู้ถือหุ้น ขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกินไปกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคา     
ที่เคยบันทึกไว้ 

6.14 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจะถูกรับรู้เมื่อบริษัทฯมีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าบริษัทฯจะได้รับเงิน

อุดหนุนนั้นและบริษัทฯสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของเงินอุดหนุนได้ บริษัทฯรับรู้เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับรายได้เป็นรายได้อย่างเป็นระบบตลอดระยะเวลาที่กิจการรับรู้ต้นทุนที่เงิน
อุดหนุนนั้นจ่ายให้เป็นการชดเชย 

6.15 ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 
 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรูเ้งินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่าย

เมื่อเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน  
 โครงการสมทบเงิน 
 บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่

พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯและบริษัทย่อย     
จ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน  
 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตาม

กฎหมายแรงงานและตามท่ีตกลงกับพนักงาน ซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็น
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน  
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 บริษัทฯและบริษัทย่อยคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดย
ใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทํา
การประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  

 ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 หนี้สินของโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประกอบด้วย มูลค่าปัจจุบันของ
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ 

6.16 ประมาณการหนี้สิน 
 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจาก

เหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะ
เสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯและบริษัทย่อยสามารถ
ประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ  

6.17 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ท่ีช้าระด้วยตราสารทุน 
 บริษัทฯรับรู้โครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์เมื่อได้รับบริการจากพนักงานตามมูลค่ายุติธรรมของ

สิทธิซื้อหุ้น ณ วันให้สิทธิ โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขของระยะเวลาการให้บริการของ
พนักงานท่ีกําหนดไว้ในโครงการพร้อมกับรับรู้ “ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์” ใน        
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

6.18 ภาษีเงินได้  
 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 
 บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจํานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บ

ภาษีของรัฐ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตาม

บัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่
เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  
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 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุก
รายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้ง  
ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯและบริษัทย่อย
จะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและ         
ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานและจะทําการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว  หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า
บริษัทฯและบริษัทย่อยจะไม่มีกําไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่
เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น  

6.19 ตราสารอนุพันธ์ 
 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  
 ลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน 

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กําไรและขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการแปลงค่าเงินตรา
ต่างประเทศดังกล่าวจะถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดที่เกิดขึ้นจากการ
ทําสัญญาจะถูกตัดจําหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญา 

7. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีส้าคัญ 
 ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ

การประมาณการในเร่ืองที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้
ส่งผลกระทบต่อจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและ ต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบ            
งบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจํานวนท่ีประมาณการไว้  การใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการที่สําคัญมีดังน้ี 

 สัญญาเช่า  
 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดําเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงิน ฝ่ายบริหาร

ได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯและบริษัท
ย่อยได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่ 
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 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหน้ี 
 ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผล

ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคํานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของ
หนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น  

 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 
 ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหา

ราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือ
ทางการเงินดังกล่าว โดยใช้หลักเกณฑ์และแบบจําลองการประเมินมูลค่าที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป 
ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในการคํานวณมาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคํานึงถึงสภาพคล่อง 
และข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์และค่าเสื่อมราคา 
 ในการคํานวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารต้องประมาณอายุการให้ประโยชน์

และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทําการทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยแสดงมูลค่าของที่ดินด้วยราคาที่ตีใหม่ ซึ่งราคาที่ตีใหม่นี้ได้ประเมินโดย         
ผู้ประเมินราคาอิสระ โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ซึ่งการประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัย         
ข้อสมมติฐานและการประมาณการบางประการ 

 นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ํากว่ามูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และ
ค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น 

 ต้นทุนปาล์มและค่าตัดจ้าหน่าย 
 ในการคํานวณค่าตัดจําหน่ายของต้นทุนปาล์ม ฝ่ายบริหารต้องประมาณอายุการให้ประโยชน์และ

มูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของต้นทุนปาล์ม และต้องทําการทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่า
คงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 

 นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของต้นทุนปาล์มในแต่ละช่วงเวลาและบันทึก
ขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ํากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น 
ในการน้ีฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคต
ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น 
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 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าใน

ภายหลัง ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ 
หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคํานวณหา
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้น ๆ 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หัก
ภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะมี
กําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนน้ัน ในการนี้
ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยควรรับรู้จํานวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้      
รอการตัดบัญชีเป็นจํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีท่ีคาดว่าจะเกิดในอนาคตใน    
แต่ละช่วงเวลา 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  
 หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์

ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการน้ัน เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้น
เงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็นต้น 

 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ท่ีช้าระด้วยตราสารทุน  
 ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการวัด

มูลค่า โดยใช้หลักเกณฑ์และแบบจําลองการประเมินมูลค่าที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป  ซึ่งต้องอาศัย
สมมติฐานต่าง ๆ ที่เหมาะสม เช่น อายุของสิทธิซื้อหุ้น ความผันผวนของราคาหุ้น และอัตราเงินปันผล 
เป็นต้น 

8. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 
 ลักษณะความสัมพันธ์ของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ความสัมพันธ์ 
บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จํากัด บริษัทย่อย 
บริษัท ซีพีไอ พาวเวอร์ แพล้นท์ จํากัด บริษัทย่อย 

 ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  
รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษัทฯและ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้  
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 (หน่วย: ล้านบาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
   2556 2555 นโยบายการกําหนดราคา 

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย     
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)    
รายได้ค่าเช่า   1.3 1.3 รายเดือนในอัตราเดือนละ 

0.1 ล้านบาท 
ดอกเบี้ยรับ   0.5 - ร้อยละ 2.90 - 3.19 ต่อปี 

และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เมื่อทวงถามจากธนาคาร
บวกร้อยละ 0.5 ต่อปี 

ขายอุปกรณ์   - 1.8 ราคาตลาด 
ขายต้นปาล์ม   - 5.5 ราคาตลาด 

 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่ เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่  31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มี
รายละเอียดดังน้ี  

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 
ลูกหน้ีอื่น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 10)   
บริษัทย่อย 9,991 8,682 
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 9,991 8,682 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน   
บริษัทย่อย 33,000 - 
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 33,000 - 
ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 10)   
บริษัทย่อย 460 - 
รวมดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 460 - 
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เงินใหกู้้ยืมแกก่ิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 
 ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 

2555 และการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังน้ี 
 (หน่วย: พันบาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ยอดคงเหลือ               ยอดคงเหลือ                
 ลักษณะ ณ วันที่ ในระหว่างปี ณ วันที่ 

เงินให้กู้ยืม ความสัมพันธ์ 1 มกราคม 2556 เพิ่มขึ้น ลดลง 31 ธันวาคม 2556 
บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค 

จํากัด 
บริษัทย่อย 

- 33,000 - 33,000 
รวม  - 33,000 - 33,000 

 เงินให้กู้ยืมข้างต้นเป็นเงินกู้ที่ไม่มีหลักประกันและมีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม โดยมีอัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 2.90 - 3.19 ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เมื่อทวงถามจากธนาคารบวกร้อยละ 0.5 ต่อปี  

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์

พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหารที่บันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุน ดังต่อไปนี้ 
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 18,645 16,241 17,435 15,221 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

และเลิกจ้าง 1,745 10,476 1,586 10,378 
ผลประโยชน์ที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็น

เกณฑ์ 524 - 524 - 
รวม 20,914 26,717 19,545 25,599 

 ในระหว่างปี 2556 บริษัทฯได้จ่ายผลประโยชน์หลังออกจากงานและเลิกจ้างให้กับผู้บริหารจํานวน        
9 ล้านบาท (2555: 12 ล้านบาท) 

ภาระค้้าประกันกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 
 บริษัทฯมีภาระจากการค้ําประกันให้กับบริษัทย่อยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 33.3 ก) 
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9. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
เงินสด 1,283 1,283 1,260 782 
เงินฝากธนาคาร 73,459 83,758 70,062 79,434 
รวม 74,742 85,041 71,322 80,216 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.5 - 0.63 ต่อปี (2555: ร้อยละ 
0.625 ต่อปี) 

10. ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น 
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
ลูกหน้ีการค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน     
อายุหน้ีคงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ     
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ 263,456 162,115 263,456 162,115 
ค้างชําระ     
 ไม่เกิน 1 เดือน 138,848 62,130 137,353 62,130 
 2 - 3 เดือน 2,449 2,551 2,449 2,551 
 3 - 6 เดือน 4,960 - 4,960 - 
 6 - 12 เดือน 500 - 500 - 
 มากกว่า 12 เดือน 8,456 8,865 8,456 8,865 
รวม 418,669 235,661 417,174 235,661 
หัก: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (8,605) (8,590) (8,605) (8,590) 
รวมลูกหน้ีการค้า - กิจการที่ไม่เก่ียวข้องกัน, 

สุทธิ 410,064 227,071 408,569 227,071 
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(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
ลูกหน้ีอื่น     
ลูกหน้ีอื่น - กิจการที่เก่ียวข้องกัน - - 9,991 8,682 
ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เก่ียวข้องกัน - - 460 - 
ลูกหน้ีอื่น - กิจการที่ไม่เก่ียวข้องกัน 1,096 3,462 1,074 3,462 
รวม 1,096 3,462 11,525 12,144 
หัก: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (681) (681) (681) (681) 
รวมลูกหน้ีอื่น - สุทธิ 415 2,781 10,844 11,463 
รวมลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น - สุทธิ 410,479 229,852 419,413 238,534 

11. สินค้าคงเหลือ 
 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 
  รายการปรับลดราคาทุนให้  
 ราคาทุน เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ สินค้าคงเหลือ - สุทธ ิ
 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
สินค้าสําเร็จรูป 202,844 233,222 (1,252) (1,712) 201,592 231,510 
วัตถุดิบ 230,081 326,059 - - 230,081 326,059 
งานระหว่างทํา 21,563 15,654 (1,422) (389) 20,141 15,265 
อะไหล่และวัสดุโรงงาน 39,875 38,831 - - 39,875 38,831 
รวม 494,363 613,766 (2,674) (2,101) 491,689 611,665 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  รายการปรับลดราคาทุนให้  
 ราคาทุน เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ สินค้าคงเหลือ - สุทธ ิ
 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
สินค้าสําเร็จรูป 201,713 233,222 (1,252) (1,712) 200,461 231,510 
วัตถุดิบ 230,081 326,059 - - 230,081 326,059 
งานระหว่างทํา 4,558 10,333 - - 4,558 10,333 
อะไหล่และวัสดุโรงงาน 38,648 38,333 - - 38,648 38,333 
รวม 475,000 607,947 (1,252) (1,712) 473,748 606,235 
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 ในปี 2556 และ 2555 การเปลี่ยนแปลงของรายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของ
สินค้าคงเหลือซึ่งแสดงเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนขาย มีดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี 2,101 3,856 1,712 3,856 
บวก: ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า     
    สินค้าคงเหลือต้ังเพิ่ม     
    ระหว่างปี (กลับรายการ) 573 (1,755) (460) (2,144) 
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี 2,674 2,101 1,252 1,712 

12. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ 5,770 3,023 5,770 3,023 
เงินวางเพื่อการซื้อขายน้ํามัน     
   ปาล์มล่วงหน้า 15,941 2,730 15,941 2,730 
อ่ืน ๆ 1,777 486 1,684 485 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน  23,488 6,239 23,395 6,238 

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  
 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
บริษัท ทุนเรียกชําระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จํากัด 15,000 15,000 100 100 15,000 15,000 
บริษัท ซีพีไอ พาวเวอร์ แพล้นท์       
   จํากัด 500 500 100 100 500 500 
รวม     15,500 15,500 

 ในระหว่างปี 2556 และ 2555 บริษัทฯไม่ได้รับเงินปันผลจากบริษัทย่อย 
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14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 
 สินทรัพย์ซึ่ง    
 แสดงมูลค่าตาม    
 ราคาทีต่ีใหม่ สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน  
   อาคารและ  เครื่องมือและ  เครื่องตกแต่ง สินทรัพย์  
  สิ่งปรับปรุง ส่วนปรับปรุง เครื่องจักร เครื่องใช ้  และเครื่องใช ้ ระหว่างติดตัง้  
 ที่ดิน ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โรงงาน ยานพาหนะ สํานักงาน และก่อสร้าง รวม 
ราคาทุน / ราคาที่ตีใหม่          
 1 มกราคม 2555 543,349 161,386 374,059 1,410,389 28,214 100,570 92,429 78,519 2,788,915 
 ซื้อเพิ่ม 1,550 - - 16,469 3,932 13,951 3,421 104,223 143,546 
 จําหน่าย - - (99) (4,670) (744) - (2,720) - (8,233) 
 โอน - 2,312 8,759 30,153 2,036 4,804 2,550 (50,614) - 
 31 ธันวาคม 2555 544,899 163,698 382,719 1,452,341 33,438 119,325 95,680 132,128 2,924,228 
 ซื้อเพิ่ม - 100 300 10,349 2,057 6,139 2,637 168,633 190,215 
 จําหน่าย - (2) (975) (18,420) (629) (2,155) (2,571) - (24,752) 
 โอน - 311 21,916 50,138 993 10,102 1,550 (85,010) - 
 ตีราคา 77,657 - - - - - - - 77,657 
 31 ธันวาคม 2556 622,556 164,107 403,960 1,494,408 35,859 133,411 97,296 215,751 3,167,348 
ค่าเสื่อมราคาสะสม           
 1 มกราคม 2555 - 77,161 176,061 740,466 18,935 80,902 57,966 - 1,151,491 
 ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี - 7,201 19,193 106,661 3,669 8,774 7,247 - 152,745 
 ค่าเสื่อมราคาสําหรับส่วนที่จําหน่าย - - (58) (3,657) (718) - (2,683) - (7,116) 
 31 ธันวาคม 2555 - 84,362 195,196 843,470 21,886 89,676 62,530 - 1,297,120 
 ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี - 7,049 19,947 111,518 4,185 11,092 8,133 - 161,924 
 ค่าเสื่อมราคาสําหรับส่วนที่จําหน่าย - (2) (703) (12,926) (510) (2,155) (2,505) - (18,801) 
 31 ธันวาคม 2556 - 91,409 214,440 942,062 25,561 98,613 68,158 - 1,440,243 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี           
 31 ธันวาคม 2555 544,899 79,336 187,523 608,871 11,552 29,649 33,150 132,128 1,627,108 
 31 ธันวาคม 2556 622,556 72,698 189,520 552,346 10,298 34,798 29,138 215,751 1,727,105 
ค่าเสื่อมราคาส้าหรับป ี         
 2555 (จํานวนเงิน 127 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)    152,745 
 2556 (จํานวนเงิน 133 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)    161,924 
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 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สินทรัพย์ซึ่ง    
 แสดงมูลค่าตาม    
 ราคาทีต่ีใหม่ สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน  
   อาคารและ  เครื่องมือและ  เครื่องตกแต่ง สินทรัพย์  
  สิ่งปรับปรุง ส่วนปรับปรุง เครื่องจักร เครื่องใช ้  และเครื่องใช ้ ระหว่างติดตัง้  
 ที่ดิน ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โรงงาน ยานพาหนะ สํานักงาน และก่อสร้าง รวม 
ราคาทุน / ราคาที่ตีใหม่          
 1 มกราคม 2555 543,349 161,386 374,059 1,410,389 28,214 100,570 92,131 77,679 2,787,777 
 ซื้อเพิ่ม - - - 16,469 3,925 12,170 3,030 90,669 126,263 
 จําหน่าย - - (99) (4,670) (744) (3,097) (2,720) - (11,330) 
 โอน - 2,175 3,151 27,796 811 4,616 96 (38,645) - 
 1 มกราคม 2556 543,349 163,561 377,111 1,449,984 32,206 114,259 92,537 129,703 2,902,710 
 ซื้อเพิ่ม - - - 10,011 1,725 6,139 2,053 161,825 181,753 
 จําหน่าย - (2) (975) (18,420) (629) (2,155) (2,571) - (24,752) 
 โอน - - 17,284 48,326 709 9,813 1,436 (77,568) - 
 ตีราคา 76,014 - - - - - - - 76,014 
 31 ธันวาคม 2556 619,363 163,559 393,420 1,489,901 34,011 128,056 93,455 213,960 3,135,725 
ค่าเสื่อมราคาสะสม           
 1 มกราคม 2555 - 77,161 176,061 740,466 18,935 80,902 57,953 - 1,151,478 
 ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี - 7,199 19,160 106,489 3,640 8,244 7,020 - 151,752 
 ค่าเสื่อมราคาสําหรับส่วนที่จําหน่าย - - (58) (3,657) (718) (1,555) (2,683) - (8,671) 
 1 มกราคม 2556 - 84,360 195,163 843,298 21,857 87,591 62,290 - 1,294,559 
 ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี - 7,015 19,273 110,849 3,890 10,372 7,408 - 158,807 
 ค่าเสื่อมราคาสําหรับส่วนที่จําหน่าย - (2) (703) (12,926) (510) (2,155) (2,505) - (18,801) 
 31 ธันวาคม 2556 - 91,373 213,733 941,221 25,237 95,808 67,193 - 1,434,565 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี           
 31 ธันวาคม 2555 543,349 79,201 181,948 606,686 10,349 26,668 30,247 129,703 1,608,151 
 31 ธันวาคม 2556 619,363 72,186 179,687 548,680 8,774 32,248 26,262 213,960 1,701,160 
ค่าเสื่อมราคาส้าหรับป ี         
 2555 (จํานวนเงิน 127 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)    151,752 
 2556 (จํานวนเงิน 131 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)    158,807 
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 ในปี 2556 บริษัทฯจัดให้มีการประเมินราคาที่ดินอีกคร้ังหนึ่งโดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยใช้วิธี
เปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) ซึ่งผลของการประเมินราคาใหม่แสดงมูลค่าที่ดินเพิ่มขึ้น
จากมูลค่าตามบัญชีของการประเมินคร้ังก่อนซึ่งประเมินในปี 2551 จํานวนเงิน 76 ล้านบาท บริษัทฯ
บันทึกส่วนที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าที่ดินดังกล่าวไว้ใน  “องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น” ใน         
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 ในปี 2556 บริษัทย่อยจัดให้มีการประเมินราคาที่ดินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้วิธีเปรียบเทียบ
ราคาตลาด (Market Approach) ซึ่งผลของการประเมินราคาแสดงมูลค่าท่ีดินเพิ่มขึ้นจากราคาทุน
จํานวนเงิน 2 ล้านบาท บริษัทฯบันทึกส่วนที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าที่ดินดังกล่าวไว้ใน “องค์ประกอบอ่ืน
ของส่วนของผู้ถือหุ้น” ในส่วนของผู้ถือหุ้นรวม  

 รายละเอียดของที่ดินที่แสดงตามราคาที่ตีใหม่มีดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
ท่ีดิน     
ราคาทุนเดิม 74,203 74,203 72,653 72,653 
ส่วนเพิ่มจากการตีราคา 548,353 470,696 546,710 470,696 
ราคาที่ตีใหม่ 622,556 544,899 619,363 543,349 
กรณีแสดงด้วยราคาทุน     
มูลค่าสุทธิตามบัญชี 74,203 74,203 72,653 72,653 

 ในระหว่างปี 2556 บรษิัทฯและบริษัทย่อยได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จํานวน
เงิน 0.2 ล้านบาท (2555: 0.7 ล้านบาท) (เฉพาะของบริษัทฯ: 0.1 ล้านบาท 2555: 0.7 ล้านบาท) โดย
คํานวณจากอัตราการต้ังขึ้นเป็นทุนของบริษัทฯในอัตราร้อยละ 2.9 และของบริษัทย่อยในอัตราร้อยละ 
5.5 (2555: ของบริษัทฯในอัตราร้อยละ 3.1) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯมียอดคงเหลือของอุปกรณ์ซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงิน โดยมี
มูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจํานวนเงิน 2 ล้านบาท (2555: 2 ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯมีอาคารและอุปกรณ์จํานวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว        
แต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจํานวนเงิน 411 
ล้านบาท (2555: 375 ล้านบาท) 
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15. ต้นทุนปาล์ม 
(หน่วย: พันบาท) 

  

 งบการเงินรวม 
 ต้นทุนปาล์มที่ ต้นทุนปาล์มที่ยัง  
 พร้อมเก็บเกี่ยว ไม่พร้อมเก็บเกี่ยว รวม 
ราคาทุน    
1 มกราคม 2555 50,278 91,885 142,163 
ซื้อเพิ่ม - 102,952 102,952 
จําหน่าย (14,904) - (14,904) 
โอน 4,662 (4,662) - 
31 ธันวาคม 2555 40,036 190,175 230,211 
ซื้อเพิ่ม - 68,689 68,689 
จําหน่าย (555) - (555) 
โอน 26,844 (26,844) - 
31 ธันวาคม 2556 66,325 232,020 298,345 
ค่าตัดจ้าหน่ายสะสม    
1 มกราคม 2555 19,543 - 19,543 
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี 2,166 - 2,166 
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับส่วนที่จําหน่าย (13,719) - (13,719) 
31 ธันวาคม 2555 7,990 - 7,990 
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี 2,247 - 2,247 
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับส่วนที่จําหน่าย (297) - (297) 
31 ธันวาคม 2556 9,940 - 9,940 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี     
31 ธันวาคม 2555 32,046 190,175 222,221 
31 ธันวาคม 2556 56,385 232,020 288,405 
ค่าตัดจ้าหน่ายส้าหรับปี (รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต)   
2555   2,166 
2556   2,247 
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 (หน่วย: พันบาท) 

  

  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ต้นทุนปาล์มที่ ต้นทุนปาล์มที่ยัง  
 พร้อมเก็บเกี่ยว ไม่พร้อมเก็บเกี่ยว รวม 
ราคาทุน    
1 มกราคม 2555 50,278 91,885 142,163 
ซื้อเพิ่ม - 102,952 102,952 
จําหน่าย (19,566) - (19,566) 
โอน 4,662 (4,662) - 
31 ธันวาคม 2555 35,374 190,175 225,549 
ซื้อเพิ่ม - 68,689 68,689 
จําหน่าย (555) - (555) 
โอน 26,844 (26,844) - 
31 ธันวาคม 2556 61,663 232,020 293,683 
ค่าตัดจ้าหน่ายสะสม    
1 มกราคม 2555 19,543 - 19,543 
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี 2,074 - 2,074 
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับส่วนที่จําหน่าย (13,741) - (13,741) 
31 ธันวาคม 2555 7,876 - 7,876 
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี 2,126 - 2,126 
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับส่วนที่จําหน่าย (297) - (297) 
31 ธันวาคม 2556 9,705 - 9,705 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี     
31 ธันวาคม 2555 27,498 190,175 217,673 
31 ธันวาคม 2556 51,958 232,020 283,978 
ค่าตัดจ้าหน่ายส้าหรับปี (รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต)   
2555   2,074 
2556   2,126 
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 ในระหว่างปี 2556 บริษัทฯได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จํานวน 1.2 ล้านบาท 
(2555: 2.6 ล้านบาท) โดยคํานวณจากอัตราการต้ังขึ้นเป็นทุนในอัตราร้อยละ 2.9 (2555: ร้อยละ 5.1) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ต้นทุนปาล์มจํานวน 9 ล้านบาท (2555: 9 ล้านบาท) อยู่บนที่ดินที่บริษัทฯมี
เพียงสิทธิครอบครอง 

16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 

2555 แสดงได้ดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
ราคาทุน 19,063 18,578 19,007 18,578 
หัก: ค่าตัดจําหน่ายสะสม (12,387) (11,531) (12,386) (11,531) 
มูลค่าตามบัญชี - สุทธ ิ 6,676 7,047 6,621 7,047 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสําหรับปี 2556 และ 2555 แสดงได้ดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
มูลค่าตามบัญชีต้นปี 7,047 5,753 7,047 5,753 
ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 484 2,036 428 2,036 
ค่าตัดจําหน่าย (855) (742) (854) (742) 
มูลค่าตามบัญชีปลายปี 6,676 7,047 6,621 7,047 

ค่าตัดจําหน่ายรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหารในส่วนของกําไรหรือขาดทุน 

17. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเป็นต๋ัวสัญญาใช้เงินที่ไม่มีหลักประกัน

จํานวน 880 ล้านบาท (2555: 700 ล้านบาท) โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.78 - 3.22 ต่อปี (2555:       
ร้อยละ 3.00 - 3.08 ต่อปี)  
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18. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
เจ้าหนี้การค้า  160,226 69,971 159,958 69,964 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 22,762 15,181 22,550 15,035 
เจ้าหนีอ่ื้น 22,342 19,705 21,679 19,069 
รวมเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 205,330 104,857 204,187 104,068 

19. เงินกู้ยืมระยะยาว 
(หน่วย: พันบาท) 

 อัตราดอกเบี้ย  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
วงเงิน (ร้อยละต่อปี) เงื่อนไขการชําระคืนเงินต้น 2556 2555 2556 2555 

1) วงเงิน 200 ล้านบาท
ของบริษัทฯ 

MLR - 1.5 ถึง 2 ชําระคืนเป็นรายงวด 3 เดือนงวดละ 
10 ล้านบาท ตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน 2553 ถึงเดือน  

    

   สิงหาคม 2558 (บริษัทฯชําระคืน
เงินกู้ดงักล่าวทั้งจํานวนในปี 

    

   2556) - 110,000 - 110,000 
2) วงเงิน 650 ล้ านบาท

ของบริษัทฯ 
MLR - 2 ถึง 2.25 ชําระคืนเป็นรายงวด 3 เดือน โดย

กําหนดชําระ 27 งวดแรกงวดละ 
23 ล้านบาท งวดสุดท้ายงวดละ 
29 ล้านบาท ระยะเวลาการชําระ
คืนภายในเดือนพฤศจิกายน 

    

   2560 251,000 343,000 251,000 343,000 
3) วงเงิน 430 ล้ านบาท

ของบริษัทฯ 
MLR - 3 ปลอดชําระเงินต้น 18 เดือนและ

ชําระคืนเงินต้นทุก 3 เดือน      
งวดละไม่น้อยกว่า 18 ล้านบาท 
และต้องชําระให้เสร็จสิ้นภายใน 

    

   เดือนมีนาคม 2564 31,600 - 31,600 - 
4) วงเงิน 30 ล้านบาทของ

บริษัทย่อย 
MLR - 2.25 ชําระคืนเงินต้นทุกงวดหกเดือน 

งวดละไม่ตํ่ากว่า 5 ล้านบาท เริ่ม
ตั้งแต่เดือนกันยายน 2556 

    

     ถึงเดือนมีนาคม 2559 25,000 27,676 - - 
รวม   307,600 480,676 282,600 453,000 
หัก: ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี (102,000) (137,000) (92,000) (132,000) 
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 205,600 343,676 190,600 321,000 
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 การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะยาวสําหรับปี 2556 มีรายละเอียดดังน้ี 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 480,676 453,000 
บวก: กู้เพิ่ม 33,924 31,600 
หัก: จ่ายคืนเงินกู้ (207,000) (202,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 307,600 282,600 

 วงเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทฯเป็นเงินกู้ยืมที่ปลอดภาระค้ําประกัน เงินกู้ยืมของบริษัทย่อยวงเงิน       
30 ล้านบาทเป็นเงินกู้ยืมเพื่อก่อสร้างอาคารและซื้อเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ สัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าว       
ค้ําประกันโดยบริษัทฯ ภายใต้สัญญาเงินกู้ บริษัทฯและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงิน
บางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การก่อภาระผูกพันในทรัพย์สิน การดํารงอัตราส่วนหน้ีสินต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนความสามารถในการชําระหนี้ให้เป็นไปตามสัญญา เป็นต้น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ที่ยังไม่ได้เบิกใช้คงเหลือ
จํานวน 398 ล้านบาท ส่วนบริษัทย่อยไม่มีวงเงินกู้ยืมระยะยาวที่ยังไม่ได้เบิกใช้คงเหลือ  (2555:     
บริษัทฯไม่มีวงเงินกู้ยืมระยะยาวที่ยังไม่ได้เบิกใช้คงเหลือ  และบริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวที่ยัง
ไม่ได้เบิกใช้คงเหลือคงเหลือจํานวน 2 ล้านบาท)  

20. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวมและ                               
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 1,552 2,468 
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจําหน่าย (70) (177) 
รวม 1,482 2,291 
หัก: ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี (857) (809) 
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกําหนดชําระ

ภายในหนึ่งปี 625 1,482 

 บริษัทฯได้ทําสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่าอุปกรณ์ใช้ในการดําเนินงานของกิจการโดยมี
กําหนดการชําระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลา 3 ถึง 4 ปี  
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ําตามสัญญาเช่า
การเงินดังนี้  

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวมและ                                 
งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2556 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 2 ปี รวม 

ผลรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 916 636 1,552 
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี                                                                                                                                                                                                               (59) (11) (70) 
มูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตาม    
 สัญญาเช่า 857 625 1,482 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวมและ                                 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 2 ปี รวม 

ผลรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 916 1,552 2,468 
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี                                                                                                                                                                                                               (107) (70) (177) 
มูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตาม    
 สัญญาเช่า 809 1,482 2,291 
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21. ส้ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  
 จํานวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน

แสดงได้ดังนี ้
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ส้ารองผลประโยชน์ระยะยาว     
 ของพนักงานต้นปี 42,481 43,775 42,463 43,775 
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน  2,835 1,349 1,702 1,331 
ต้นทุนดอกเบี้ย 2,254 2,028 2,099 2,028 
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี (11,678) (4,671) (11,678) (4,671) 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัย 11,378 - 11,378 - 
ส้ารองผลประโยชน์ระยะยาว     
 ของพนักงานปลายปี 47,270 42,481 45,964 42,463 

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในส่วนของกําไรหรือขาดทุนแสดงได้
ดังนี ้

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน  2,835 1,349 1,702 1,331 
ต้นทุนดอกเบี้ย 2,254 2,028 2,099 2,028 
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของกําไรหรือ

ขาดทุน 5,089 3,377 3,801 3,359 
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรับรู้ในรายการต่อไปน้ี 
   ในส่วนของกําไรหรือขาดทุน     
ต้นทุนขาย 1,444 1,064 1,049 1,064 
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบรหิาร 3,645 2,313 2,752 2,295 

 ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสะสมของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่
รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของกําไรสะสม ณ วันที่  31 ธันวาคม 2556 มี
จํานวน 11 ล้านบาท (2555: ไม่มี) (เฉพาะบริษัทฯ: 11 ล้านบาท (2555: ไม่มี)) 
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 สมมติฐานที่สําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้ 
(หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
อัตราคิดลด 3.9 4.7 3.9 4.7 
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต  5.0 - 6.0 2.0 - 8.0 5.0 2.0 - 8.0 
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน      
   (ขึ้นกับช่วงอายุ) 0 - 30.0 15.0 0 - 30.0 15.0 

 จํานวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์สําหรับปีปัจจุบันและสามปีย้อนหลังแสดงได้ดังนี้ 
(หน่วย: พันบาท) 

 ภาระผูกพันตาม 
โครงการผลประโยชน์ 

จํานวนภาระผูกพันที่ถูกปรับปรุง
จากผลของประสบการณ์ 

  งบการเงิน  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 
 (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)   
ปี 2556 47,270 45,964 4,427 4,427 
ปี 2555 42,481 42,463 - - 
ปี 2554 43,775 43,775 - - 
ปี 2553 40,920 40,920 - - 

22. ทุนเรือนหุ้น 
22.1 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯมีมติดังนี ้

 1)  การจ่ายหุ้นปันผล 

  อนุมัติให้บริษัทฯจ่ายหุ้นปันผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2555 
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 และจากกําไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้น
ใหม่ รวมจํานวน 280,289,020 หุ้น ในราคามูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมมูลค่า 280.29    
ล้านบาท 

 2)  การลดทุนจดทะเบียน 

  อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 280,289,521 บาทเป็น 280,289,020 บาท โดยการตัดหุ้น
สามัญที่ยังไม่ได้ออกจําหน่ายจํานวน 501 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท บริษัทฯได้                   
จดทะเบียนการลดทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 
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 3)  การเพิ่มทุนจดทะเบียน 

  อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 280,289,020 บาท เป็น 560,578,040 บาท โดยการออก
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 280,289,020 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่าย          
หุ้นปันผล บริษัทฯได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 
2556 

 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 บริษัทฯได้รายงานผลจํานวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเป็นหุ้นปันผลจริง
จํานวน 280,279,020 หุ้น แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้บริษัทฯได้ รับอนุมัติให้                      
หุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเร่ิมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 
เป็นต้นไป โดยบริษัทฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์จํานวน 280,279,020 บาท 
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 

22.2 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีของบริษัทฯมีมติดังนี้ 

1)  ลดทุนจดทะเบียน 

 อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากเดิม 560,578,040 บาทเป็น 560,568,040 บาท โดย
การตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจําหน่ายจํานวน 10 ,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท      
บริษัทฯได้จดทะเบียนการลดทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 

2) เพิ่มทุนจดทะเบียน 

 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากเดิม 560,568,040 บาทเป็น 775,424,053 บาท โดย
การออกจําหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 214,856,013 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท     
บริษัทฯได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 

3) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

 อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯจํานวน 214,856,013 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ     
1 บาท ดังนี้ 

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 186,856,013 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯคร้ังที่ 1 (CPI-W1) ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 
23.1 

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 28 ,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ
และบริษัทย่อยโครงการ 1 (ESOP #1) ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 23.2 
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 รายการกระทบยอดจํานวนหุ้นสามัญ 

(หน่วย: หุ้น) 
 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ทุนจดทะเบียน  
จํานวนหุ้นสามัญ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 280,289,521 
ลดทุนจดทะเบียนตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ           

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556  (501) 
เพิ่มทุนจดทะเบียนตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ        

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556 280,289,020 
ลดทุนจดทะเบียนตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีของบริษัทฯ        

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 (10,000) 
เพิ่มทุนจดทะเบียนตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีของบริษัทฯ        

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 214,856,013 
จํานวนหุ้นสามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 775,424,053 
ทุนที่ออกและชําระแล้ว  
จํานวนหุ้นสามัญ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 280,289,020 
ออกหุ้นปันผล 280,279,020 
จํานวนหุ้นสามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 560,568,040 

23. ใบส้าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น 
23.1 ใบส้าคัญแสดงสิทธิ CPI-W1 
 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีของบริษัทฯมีมติอนุมัติการออกและเสนอ

ขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯคร้ังที่  1 (CPI-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ 
บริษัทฯในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 3 หุ้นต่อใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย จํานวนไม่เกิน 186,856,013 
หน่วย โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 ชนิด : ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้  
 ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0.50 บาท  
 ระยะเวลาเสนอขาย : 10 - 14 มิถุนายน 2556 
 อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น 
 ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ : 2.25 บาทต่อหุ้น 
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 วันใช้สิทธิ : กําหนดการใช้สิทธิทุก ๆ 6 เดือน นับแต่วันที่ออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิ  โดยวันกําหนดใช้สิทธิค ร้ังแรกคือวันที่                   
30 ธันวาคม 2556 และสามารถใช้สิทธิคร้ังสุดท้ายในวันที่ 
30 มิถุนายน 2558 

 วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ : 2 กรกฎาคม 2556 
 อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ : 2 ปีนับแต่วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 

 ในระหว่างวันที่ 10 - 14 มิถุนายน 2556 มีการจองซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 148,899,980 หน่วย 
โดยบริษัทฯได้รับเงินค่าจองซื้อจํานวน 74 ล้านบาท และได้แสดงเงินจํานวนดังกล่าวเป็นส่วนของผู้
ถือหุ้นภายใต้หัวข้อ “ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น” ในงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทฯได้ออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ CPI-W1 จํานวน 148,899,980 หน่วยในวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่  
16 กรกฎาคม 2556        

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไม่มีผู้จองซื้อจํานวน 37,956,033 หน่วย ซึ่งบริษัทฯ
จะดําเนินการลดทุนต่อไป 

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2556 ไม่มีผู้ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ CPI-W1 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2556 ยอดคงเหลือของใบสําคัญแสดงสิทธิ CPI-W1 ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิมีจํานวน 148,899,980 หน่วย 

23.2 ใบส้าคัญแสดงสิทธิ ESOP #1 
 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีของบริษัทฯมีมติอนุมัติการออกและเสนอ

ขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯและ
บริษัทย่อยโครงการ 1 (ESOP #1) จํานวนไม่เกิน 28,000,000 หน่วย เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 
บริษัทฯได้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจํานวน 28,000,000 หน่วย โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 ชนิด : ระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ 
 ราคาเสนอขายต่อหน่วย : หน่วยละ 0 บาท  
 อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ : 5 ปีนับแต่วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 
 อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น 
 ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ : 2.75 บาทต่อหุ้น 
 วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ : 2 กรกฎาคม 2556 
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 เงื่อนไขและระยะเวลาการใช้สิทธิ : 1) กําหนดการใช้สิทธิทุก ๆ 6 เดือน นับแต่วันที่ออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยวันกําหนดใช้สิทธิคร้ังแรก
คือวันที่ 30 ธันวาคม 2556 และสามารถใช้สิทธิคร้ัง
สุดท้ายในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 

    2) ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้น
สามัญท่ีออกใหม่ของบริษัทฯในแต่ละคร้ังได้ร้อยละ 
10 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร 

    3) ใบสําคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูก
ใช้สิทธิในวันกําหนดใช้สิทธิใด ๆ สามารถสะสมเพื่อ
นําไปใช้สิทธิในวันกําหนดใช้สิทธิคร้ังต่อไปตลอด
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ 

 เงื่อนไขอื่น : ในกรณีท่ีผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิลาออกหรือพ้นสภาพ
จากการเป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯหรือ
บริษัทย่อย ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้องส่งใบสําคัญ
แส ดงสิท ธิที่ ถื ออยู่ ทั้ งหม ดคืนใ ห้แก่ บ ริษั ท ฯ  แล ะ
คณะกรรมการบริษัทฯสามารถนําใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดังกล่าวมาจัดสรรให้แก่กรรมการหรือพนักงานรายอ่ืน
ต่อไปได้ 

มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของสิทธิซื้อหุ้นแต่ละสิทธิ ณ วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิเท่ากับ         
0.38 - 0.52 บาท คํานวณโดยใช้แบบจําลองการกําหนดราคาสิทธิตามแบบจําลองของ Black-Scholes-
Merton ข้อมูลนําเข้าแบบจําลอง ได้แก่ ราคาหุ้น ณ วันที่กําหนดราคา ซึ่งเท่ากับ 2.32 บาท ราคา         
ใช้สิทธิเท่ากับ 2.75 บาท ความผันผวนที่คาดหวังร้อยละ 37.67 ความคาดหวังอัตราการจ่ายเงินปันผล
ร้อยละ 3.62 ระยะเวลาที่คาดว่าจะมีการใช้สิทธิ 2.75 - 5 ปี และอัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ยงร้อยละ 
2.97 - 3.41 

ในระหว่างปี 2556 บริษัทฯบันทึกค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการ ESOP #1 เป็นจํานวน 1.7 ล้านบาท ซึ่ง
แสดงเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานพร้อมกับรับรู้ “ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์” ใน
ส่วนของผู้ถือหุ้นด้วยจํานวนเดียวกัน 

ณ วันที ่30 ธันวาคม 2556 ไม่มีผู้ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯให้แก่
กรรมการและพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยโครงการ 1 (ESOP #1) และ  ณ วันที่                     
31 ธันวาคม 2556 ยอดคงเหลือของใบสําคัญแสดงสิทธิ  ESOP #1 ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิมีจํานวน 
28,000,000 หน่วย ซึ่งรวมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรจํานวน 1,351,700 หน่วย 
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24. ส้ารองตามกฎหมาย 

 ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้อง
จัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปีหัก
ด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปันผลได้  

25. ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 
 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ คือ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน ส่วนเกินทุนจากการตีราคา

สินทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถนํามาหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้ ส่วนเกิน
ทุนจากการตีราคาสินทรัพย์แสดงเป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงิน 

 การเปลี่ยนแปลงของส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ในปี 2556 และ 2555 มีดังนี ้

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี 376,557 376,557 376,557 376,557 
ตีราคาเพิ่มระหว่างปี     
   (หมายเหตุ 14) 77,657 - 76,014 - 
ผลกระทบของภาษีเงินได้ (15,532) - (15,203) - 
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี 438,682 376,557 437,368 376,557 

26. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
 รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สําคัญดังต่อไปนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่น     
   ของพนักงาน 270,193 243,256 253,167 234,295 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 165,027 155,654 161,788 154,569 
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 3,295,700 2,962,518 3,292,727 2,962,518 
การเปล่ียนแปลงในสินค้าสําเร็จรูป 30,378 38,190 31,509 38,190 
ค่าเชื้อเพลิงและพลังงาน 78,356 75,629 78,026 75,629 
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27. ภาษีเงินได้ 
27.1 สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้ 
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม    

2556 
31 ธันวาคม         

2555 
1 มกราคม         

2555 
31 ธันวาคม    

2556 
31 ธันวาคม         

2555 
1 มกราคม         

2555 
  (ปรับปรุงใหม่)   (ปรับปรุงใหม่)  
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี       

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 1,101 1,098 2,726 1,101 1,098 2,726 
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 250 47 122 250 47 122 
สัญญาเช่าทางการเงิน - - 321 - - 321 
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 9,193 8,493 7,969 9,193 8,493 7,969 
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช ้ 8,240 10,637 - 8,240 10,637 - 

รวม 18,784 20,275 11,138 18,784 20,275 11,138 
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี       

สัญญาเช่าทางการเงิน 72 18 - 72 18 - 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 109,670 94,139 94,139 109,342 94,139 94,139 

รวม 109,742 94,157 94,139 109,414 94,157 94,139 
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 90,958 73,882 83,001 90,630 73,882 83,001 

27.2 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุปได้ดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี - - - - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิด     

ผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับ
รายการผลแตกต่างชั่วคราว 3,820 (9,119) 3,820 (9,119) 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดง           
อยู่ในงบก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 3,820 (9,119) 3,820 (9,119) 
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 รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกําไรทางบัญชีกับอัตราภาษี
ที่ใช้สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สามารถแสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 12,875 30,904 28,616 49,696 
     
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 20% 23% 20% 23% 
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล    
   คณูอัตราภาษ ี 2,575 7,108 5,723 11,430 
ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 
   จากการเปล่ียนแปลงอัตราภาษี - 1,704 - 1,704 
ผลกระทบทางภาษีสําหรับ:     
   การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 28) - (18,706) - (18,706) 
   ค่าใช้จ่ายต้องห้าม 1,880 843 1,824 753 
   ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น (3,432) (4,300) (3,432) (4,300) 
   อื่น ๆ (224) 489 (295) - 
ผลขาดทุนทางภาษีของบริษัทย่อยที ่  
   คาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์ 2,553 3,650 - - 
ผลแตกต่างชั่วคราวของบริษัทย่อยที ่   
   คาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์ 468 93 - - 
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ 
   ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 3,820 (9,119) 3,820 (9,119) 

 ในเดือนตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ  30 
เป็นร้อยละ 23 ในปี 2555 และเป็นร้อยละ 20 ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป และในเดือนธันวาคม 2554 ได้
มีพระราชกฤษฎีกาประกาศลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว
สําหรับปี 2555 - 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้สะท้อนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี
ดังกล่าวในการคํานวณภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามที่แสดงไว้ข้างต้นแล้ว 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทย่อยมีรายการผลแตกต่างช่ัวคราวท่ีใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษี      
ที่ยังไม่ได้ใช้จํานวน 31 ล้านบาท (2555: 16 ล้านบาท) ที่บริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้     
รอการตัดบัญชี  เนื่องจากบริษัทย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทย่อยอาจไม่มีกําไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอที่จะนําผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ข้างต้นมาใช้ประโยชน์ได้ 
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27.3 ภาษีเงินได้ส่วนที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 จํานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน สําหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุปได้ดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 
 2556 2555 2556 2555 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เก่ียวข้องกับ

ผลขาดทุนจากการประมาณการตาม 
   หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (2,276) - (2,276) - 

     ผลกําไรจากการตีราคาที่ดิน 15,532 - 15,203 - 
 13,256 - 12,927 - 

28. การส่งเสริมการลงทุน 
 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีอากรจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตาม

พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ ที่กําหนดไว้ บริษัทฯ และ        
บริษัทย่อยได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากรที่มีสาระสําคัญดังต่อไปนี้ 

รายละเอียด บริษัทฯ บริษัทฯ บริษัทฯ บริษัทฯ บริษัทฯ บริษัทย่อย 
1. บัตรส่งเสริมเลขที่ 
2. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ 

1025(2)/2548 
ผลิตน้ํามันพืชบริสุทธ์ิ 

1076(9)/2551 
ผลิตก๊าซชีวภาพ 

1702(1)/2556 
ผลิตก๊าซชีวภาพ 

1703(2)/2556 
ผลิตน้ํามันปาลม์ดิบ

และน้ํามันเมล็ดใน
ปาล์มดิบ 

2644(1)/2556 
ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซ

ชีวภาพ 

2390(5)/2554 
ผลิตเมล็ดพนัธ์ุปาล์ม

หรือต้นกล้าปาล์ม 

3. สิทธิประโยชน์สําคัญที่ได้รับ       
 3.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

สํ า ห รั บ กํ า ไ ร สุ ท ธิ ที่ ไ ด้ จ า ก ก า ร
ประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม 
และได้รับยกเว้นไม่ต้องนําเงินปันผล
จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่ง
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไป
รวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ 

8 ปี (สิ้นสุดแล้ว) 8 ปี 
 

8 ปี 
 

8 ปี 8 ปี 8 ปี 

       3.2   ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
สําหรับกําไรสุทธิที่ได้จากการลงทุน
ในอัตราร้อยละห้าสิบของอตัราปกติมี
กําหนดเวลาห้าปี  นับจากวันที่พ้น
กําหนดระยะเวลาในข้อ 3.1 

ไม่ได้รบั ไม่ได้รบั ได้รับ ไม่ได้รบั ได้รับ ไม่ได้รบั 

 3.3 ได้รับย กเ ว้นอ ากร ขาเ ข้ าสํ าหรับ
เ ครื่ อ ง จัก ร ต าม ที่ ค ณะก ร ร ม ก า ร
พิจารณาอนุมัติ 

ได้รับ ได้รับ 
 

ได้รับ 
 

ได้รับ 
 

ได้รับ 
 

ได้รับ 
 

4. วันที่อนุมัติให้การส่งเสริม 20 ตุลาคม 2547 3 ธันวาคม 2550 19 กุมภาพันธ์ 2556 26 กุมภาพันธ์ 2556 14 ตุลาคม 2556 20 กันยายน 2554 
5. วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ 3 พฤศจิกายน 2548 ยังไมเ่ปิดดําเนินการ ยังไมเ่ปิดดําเนินการ ยังไมเ่ปิดดําเนินการ ยังไมเ่ปิดดําเนินการ 1 สิงหาคม 2556 
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 รายได้ของบริษัทฯสําหรับปีจําแนกตามกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริม
การลงทุนสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 

 กิจการที่ไดร้ับ กิจการที่ไม่ไดร้ับ  
 การสง่เสริมการลงทนุ การสง่เสริมการลงทนุ รวม 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
รายได้จากการขาย       
   ขายในประเทศ 2,253,606 3,361,576 1,648,918 318,974 3,902,524 3,680,550 
   ขายสง่ออก 120,156 108,936 160,176 236,320 280,332 345,256 
รวม 2,373,762 3,470,512 1,809,094 555,294 4,182,856 4,025,806 

29. ก้าไรต่อหุ้น 
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  (ไม่รวมกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี โดยได้ปรับ
จํานวนหุ้นสามัญที่ใช้ในการคํานวณกําไรต่อหุ้นสําหรับปี 2556 และ 2555 (ปรับจํานวนหุ้นตาม
สัดส่วนที่เปลี่ยนไปของจํานวนหุ้นสามัญที่เปลี่ยนแปลงโดยการออกหุ้นปันผลตามที่กล่าวไว้ใน     
หมายเหตุ 22 โดยถือเสมือนว่าการออกหุ้นปันผลได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่เร่ิมต้นของงวดแรกที่เสนอ
รายงาน) 

กําไรต่อหุ้นปรับลดคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  (ไม่รวมกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยผลรวมของจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี
กับจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของหุ้นสามัญที่บริษัทฯอาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่า     
ปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ  โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ  ณ  วันต้นปีหรือ  ณ  วันออก
หุ้นสามัญเทียบเท่า 

 กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกําไรต่อหุ้นปรับลด แสดงการคํานวณได้ดังนี้ 
 งบการเงินรวม 
 

กําไรสําหรับปี 
จํานวนหุ้นสามัญ                

ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก กําไรต่อหุ้น 
 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
 (พันบาท) (พันบาท) (พันหุ้น) (พันหุ้น) (บาท) (บาท) 
  (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่) 
ก้าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน       

กําไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 9,055 40,023 560,568 560,568 0.02 0.07 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       

ใบสําคัญแสดงสิทธ ิCPI-W1 -  982    
ก้าไรต่อหุ้นปรับลด       

กําไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญสมมติว่ามีการใช้สิทธิซื้อ         
หุ้นสามัญจากใบสําคัญแสดงสิทธ ิCPI-W1 9,055  561,550  0.02 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

กําไรสําหรับปี 
จํานวนหุ้นสามัญ                

ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก กําไรต่อหุ้น 
 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
 (พันบาท) (พันบาท) (พันหุ้น) (พันหุ้น) (บาท) (บาท) 
  (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่) 
ก้าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน       

กําไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 24,796 58,815 560,568 560,568 0.04 0.10 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       

ใบสําคัญแสดงสิทธ ิCPI-W1 -  982    
ก้าไรต่อหุ้นปรับลด       

กําไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญสมมติว่ามีการใช้สิทธิซื้อ         
หุ้นสามัญจากใบสําคัญแสดงสิทธ ิCPI-W1 24,796  561,550  0.04 

 
 

ไม่มีการแสดงกําไรต่อหุ้นปรับลดสําหรับปี 2556 ที่เกิดจากในสําคัญแสดงสิทธิ ESOP #1 เนื่องจาก
ราคาใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ ESOP #1 รวมกับมูลค่ายุติธรรมของสินค้าหรือบริการที่ให้แก่
บริษัทฯและบริษัทย่อยในอนาคตของใบสําคัญแสดงสิทธิ ESOP #1 มีราคาสูงกว่าราคาตลาดถัวเฉลี่ย
ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ 

30. ข้อมูลทางการเงินจ้าแนกตามส่วนงาน 
 ข้อมูลส่วนงานดําเนินงานที่นําเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผู้มีอํานาจตัดสินใจ

สูงสุดด้านการดําเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ําเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรร
ทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงาน  

 เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตาม
ประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนงานหลักที่รายงานทั้งสิ้น 2 ส่วนงาน 
ดังนี้  

 - ส่วนงานนํ้ามันปาล์ม เป็นส่วนงานผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์น้ํามันปาล์มและผลพลอยได้ 

 - ส่วนงานเมล็ดพันธุ์ปาล์มและต้นกล้าปาล์ม เป็นส่วนงานผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์เมล็ดพันธุ์
ปาล์มและต้นกล้าปาล์ม 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการรวมส่วนงานดําเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น 

 ผู้มี อํานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯ
และบริษัทย่อยประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรือขาดทุนจากการ
ดําเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานใน      
งบการเงิน 
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 การบันทึกบัญชีสําหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชี
สําหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก 

 ข้อมูลรายได้ กําไร และสินทรัพย์รวมของส่วนงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังต่อไปนี้  
 (หน่วย: ล้านบาท) 
 สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 
 

ส่วนงาน 
ส่วนงานเมล็ด
พันธุ์ปาล์มและ 

 
รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุง
และตัดรายการ 

 
 

 น้ํามันปาล์ม ต้นกล้าปาล์ม ที่รายงาน ระหว่างกัน งบการเงินรวม 
รายได้จากการขายให้ลูกค้า      
   ภายนอก 4,183 8 4,191 - 4,191 
รายได้ระหว่างส่วนงาน - - - - - 
ดอกเบี้ยรับ 2 - 2 - 2 
ดอกเบี้ยจ่าย 38 2 40 - 40 
ค่าเสื่อมราคาและ      
   ค่าตัดจําหน่าย 162 3 165 - 165 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 4 - 4 - 4 
      
ก้าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 24 (15) 9 - 9 

 
 (หน่วย: ล้านบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
 

ส่วนงาน 
ส่วนงานเมล็ด
พันธุ์ปาล์มและ 

 
รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุง
และตัดรายการ 

 
 

 น้ํามันปาล์ม ต้นกล้าปาล์ม ที่รายงาน ระหว่างกัน งบการเงินรวม 
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 3,156 54 3,210 (60) 3,150 
การเพ่ิมขึ้นของสินทรัพย์      

ไม่หมุนเวียนที่ไม่รวม
เครื่องมือทางการเงิน  282 8 290 - 290 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 
 สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 
 

ส่วนงาน 
ส่วนงานเมล็ด
พันธุ์ปาล์มและ 

 
รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุง
และตัดรายการ 

 
 

 น้ํามันปาล์ม ต้นกล้าปาล์ม ที่รายงาน ระหว่างกัน งบการเงินรวม 
     (ปรับปรุงใหม่) 
รายได้จากการขายให้ลูกค้า      
   ภายนอก 4,026 - 4,026 - 4,026 
รายได้ระหว่างส่วนงาน - - - - - 
ดอกเบี้ยรับ 1 - 1 - 1 
ดอกเบี้ยจ่าย 41 - 41 - 41 
ค่าเสื่อมราคาและ      
   ค่าตัดจําหน่าย 155 1 156 - 156 
รายได้ภาษีเงินได้ 9 - 9 - 9 
      

ก้าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 59 (17) 42 (2) 40 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
 

ส่วนงาน 
ส่วนงานเมล็ด
พันธุ์ปาล์มและ 

 
รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุง
และตัดรายการ 

 
 

 น้ํามันปาล์ม ต้นกล้าปาล์ม ที่รายงาน ระหว่างกัน งบการเงินรวม 
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 2,876 35 2,911 (26) 2,885 
การเพ่ิมขึ้นของสินทรัพย์       

ไม่หมุนเวียนที่ไม่รวม
เครื่องมือทางการเงิน  231 25 256 (7) 249 

 ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์  
 บริษัทฯและบริษัทย่อยดําเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือประเทศไทย ดังน้ันรายได้และสินทรัพย์

ที่แสดงอยู่ในงบการเงินจึงถือเป็นรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว 

 รายได้จากลูกค้าภายนอกกําหนดขึ้นตามสถานที่ตั้งของลูกค้ามีรายละเอียดดังน้ี 
(หน่วย: พันบาท) 

   งบการเงินรวม 
   2556 2555 
รายได้จากลูกค้าภายนอก      
   ประเทศไทย   3,910,528 3,680,551 
   ประเทศสงิคโปร์   196,619 263,132 
   ประเทศอ่ืน ๆ   83,713 82,123 
รวม   4,190,860 4,025,806 
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ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่ 
 ในปี 2556 บริษัทฯมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จํานวน 1 ราย เป็นจํานวนเงินประมาณ 847 ล้านบาท 

(2555: 855 ล้านบาท) ซึ่งมาจากส่วนงานน้ํามันปาล์ม  

31. กองทุนส้ารองเลี้ยงชีพ 
 บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานบริษัทฯได้ ร่วมกันจัดตั้ งกองทุนสํารองเลี้ ยงชีพขึ้นตาม

พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบ
เข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จํากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตาม
ระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบ
กองทุนเป็นจํานวนเงิน 6.0 ล้านบาท (2555: 5.3 ล้านบาท) และเฉพาะบริษัทฯจํานวนเงิน 5.7 ล้านบาท 
(2555: 5.1 ล้านบาท) 

32.  การจ่ายปันผล 

เงินปนัผล อนุมัติโดย เงินปนัผลจ่าย เงินปนัผลจ่ายต่อหุน้ 
  (พันบาท) (บาท) 

เงินปันผลประจําปี 2554 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 67,269 0.24 
   เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555   
รวม  67,269  

หุ้นปนัผลระหว่างกาลสําหรับปี 2555 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 280,279 1.00 
 เมื่อวันที ่24 มกราคม 2556   
เงินปนัผลประจําป ี2555 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 16,804 0.03 
  เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556   
รวม  297,083  

33. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น 

33.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายจ่ายฝ่ายทุนจํานวนเงิน 110 ล้านบาท 
(2555: 17 ล้านบาท) และเฉพาะของบริษัทฯจํานวนเงิน 107 ล้านบาท (2555: 16 ล้านบาท) ที่
เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารและการซื้อเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 
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 ข) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 บริษัทฯได้ทําสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับบริษัทในประเทศไทย      
แห่งหนึ่งเพื่อซื้อที่ดินจํานวนเงิน 124 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯได้จ่ายเงิน
ล่วงหน้าค่าซื้อที่ดินดังกล่าวแล้วทั้งจํานวน (2555: บริษัทฯได้จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน
ดังกล่าวแล้วเป็นจํานวนเงิน 93 ล้านบาท และมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้อที่ดินดังกล่าวเป็นเงิน 
31 ล้านบาท) 

33.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการ 

 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันในการจ่ายค่าบริการตามสัญญาซึ่งต้อง
จ่ายชําระภายในหนึ่งปีเป็นจํานวนเงิน 4 ล้านบาท (2555: 6 ล้านบาท) และเฉพาะของบริษัทฯจํานวน
เงิน 4 ล้านบาท (2555: 5 ล้านบาท) 

33.3 หนังสือค้้าประกันธนาคาร 
 ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯค้ําประกันวงเงินกู้และวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัทย่อยใน

วงเงิน 30 ล้านบาท (2555: 30 ล้านบาท)  

 ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯมีหนังสือค้ําประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ
เหลืออยู่เป็นจํานวนเงิน 5 ล้านบาท และ 1.2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (2555: 8 ล้านบาท และ 
1.2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติ
ธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยหนังสือค้ําประกันดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวมและ                                             

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 
หนังสือค้ําประกันในการเป็นผู้นําของเข้า    
   ผู้ส่งของออกระดับบัตรทองกับกรมศุลกากร 2 2 
หนังสือค้ําประกันการใช้ไฟฟ้า 3 3 
หนังสือค้ําประกันการปฏิบัติงานตามสัญญา - 3 
รวม 5 8 

(หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) 
 งบการเงินรวมและ                                             

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 
หนังสือค้ําประกันการจ่ายชําระเงินให้กับเจ้าหน้ี 1.2 1.2 
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33.4  สัญญาขายน้้ามันปาล์ม 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯมีภาระในการขายน้ํามันปาล์มให้บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ในประเทศหนึ่งแห่ง โดยปริมาณการขายและราคาเป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าว 

34. เครื่องมือทางการเงิน 
34.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 

107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบด้วยเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน เงินวางเพื่อการซื้อขายน้ํามันปาล์มล่วงหน้า       
เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืม เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน และหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน บริษัทฯและ
บริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหาร        
ความเสี่ยงดังนี้ 

 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าและเงินให้กู้ยืมแก่
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงน้ีโดยการกําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการ
ควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายท่ีเป็น
สาระสําคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้  การให้สินเชื่อของบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการกระจุก
ตัวเนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อยมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จํานวนมากราย จํานวนเงิน
สูงสุดที่บริษัทฯและบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหน้ีการค้า
และเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 
 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก ธนาคาร        

เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่
มีอัตราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลา ด        
ในปัจจุบัน  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตามประเภท
อัตราดอกเบี้ย และสําหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตาม
วันที่ครบกําหนด หรือวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่
ถึงก่อน) ได้ดังนี้ 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 
 2556 
 อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย    
 ภายใน มากกว่า 1 มากกว่า ปรับขึ้นลงตาม ไม่มีอัตรา  อัตรา 
 1 ปี ถึง 5 ป ี 5 ปี อัตราตลาด ดอกเบี้ย รวม ดอกเบี้ย 
  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 74 1 75 0.5 - 0.63 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนี้อื่น - - - - 410 410 - 
เงินวางเพื่อการซื้อขายน้ํามันปาล์ม        
   ล่วงหน้า - - - - 16 16 - 
หนี้สินทางการเงิน        
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 880 - - - - 880 2.78 - 3.22 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - - 205 205 - 
เงินกู้ยืมระยะยาว - - - 308 - 308 MLR ลบ  2 - 3 
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 1 1 - - - 2 5.95 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2556 
 อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย    
 ภายใน มากกว่า 1 มากกว่า ปรับขึ้นลงตาม ไม่มีอัตรา  อัตรา 
 1 ปี ถึง 5 ป ี 5 ปี อัตราตลาด ดอกเบี้ย รวม ดอกเบี้ย 
  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 70 1 71 0.5 - 0.63 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนี้อื่น - - - - 419 419 - 
เงินใหกู้้ยืมระยะสั้นแกก่ิจการ        
   ทีเ่กี่ยวข้องกัน 18 - - 15 - 33 2.90 - 3.19 และ

อัตราดอกเบี้ย
เงินกู้เมื่อทวง

ถามจากธนาคาร 
+ 0.5 

เงินวางเพื่อการซื้อขายน้ํามันปาล์ม        
   ล่วงหน้า - - - - 16 16 - 
หนี้สินทางการเงิน        
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 880 - - - - 880 2.78 - 3.22 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - - 204 204 - 
เงินกู้ยืมระยะยาว - - - 283 - 283 MLR ลบ 2 - 3 
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 1 1 - - - 2 5.95 
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(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 
 2555 
 อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย    
 ภายใน มากกว่า 1 มากกว่า ปรับขึ้นลงตาม ไม่มีอัตรา  อัตรา 
 1 ปี ถึง 5 ป ี 5 ปี อัตราตลาด ดอกเบี้ย รวม ดอกเบี้ย 
  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 84 1 85 0.625 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนี้อื่น - - - - 230 230 - 
เงินวางเพื่อการซื้อขายน้ํามันปาล์ม        
   ล่วงหน้า - - - - 3 3 - 
หนี้สินทางการเงิน        
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 700 - - - - 700 3.00 - 3.08 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - - 105 105 - 
เงินกู้ยืมระยะยาว - - - 481 - 481 MLR ลบ        

1.5 - 2.25 
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 1 1 - - - 2 5.95 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2555 
 อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย    
 ภายใน มากกว่า 1 มากกว่า ปรับขึ้นลงตาม ไม่มีอัตรา  อัตรา 
 1 ปี ถึง 5 ป ี 5 ปี อัตราตลาด ดอกเบี้ย รวม ดอกเบี้ย 
  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 79 1 80 0.625 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนี้อื่น - - - - 239 239 - 
เงินวางเพื่อการซื้อขายน้ํามันปาล์ม        
   ล่วงหน้า - - - - 3 3 - 
หนี้สินทางการเงิน        
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 700 - - - - 700 3.00 - 3.08 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - - 104 104 - 
เงินกู้ยืมระยะยาว - - - 453 - 453 MLR ลบ        

1.5 - 2.25 
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 1 1 - - - 2 5.95 

 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการขายสินค้าเป็นเงินตรา

ต่างประเทศ บริษัทฯได้ตกลงทําสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญา       
ไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยง 
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์ทางการเงินท่ีเป็นสกุล
เงินตราต่างประเทศ ดังนี้ 

 สินทรัพย์ทางการเงิน อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย 
สกุลเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2556 2555 2556 2555 
 (พัน) (พัน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 798 50 32.68 30.49 
ริงกิตมาเลเซีย 1,387 125 9.82 9.85 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทย่อยไม่มีเคร่ืองมือทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ     
ที่มีสาระสําคัญ 

 บริษัทฯมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

  อัตราแลกเปล่ียนตาม  
สกุลเงิน จํานวนที่ขาย สัญญาของจํานวนที่ขาย วันครบกําหนดตามสัญญา 

 (พัน) (บาทต่อหน่วยเงินตรา
ต่างประเทศ) 

 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 3,044 31.44 - 32.64 มกราคม - มิถุนายน 2557 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
  อัตราแลกเปล่ียนตาม  

สกุลเงิน จํานวนที่ขาย สัญญาของจํานวนที่ขาย วันครบกําหนดตามสัญญา 
 (พัน) (บาทต่อหน่วยเงินตรา

ต่างประเทศ) 
 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 1,915 30.73 - 31.12 มกราคม - พฤษภาคม 2556 

34.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 
 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินให้

กู้ยืมและเงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึง
ประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะ
การเงิน  
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 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กัน หรือจ่ายชําระ
หนี้สินในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้
อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วิธีการกําหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของ
เคร่ืองมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกําหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การ
วัดมูลค่าที่เหมาะสม 

 มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ มีดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวมและ                                             

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2556 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2555 
 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม 
 กําไร (ขาดทุน) กําไร (ขาดทุน) 
ตราสารอนุพันธ์   
   สัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (2.1) 0.3 

 บริษัทฯประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ตามราคาตลาด หรือคํานวณตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินมูลค่าที่เป็นที่ยอมรับทั่วไปหากกรณีที่ไม่มีราคาตลาด 

 บริษัทฯไม่มีสัญญาขายน้ํามันปาล์มดิบล่วงหน้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 

35. การบริหารจัดการทุน 
 วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สําคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสม

เพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.98:1 (2555:  0.85:1) และเฉพาะ  
บริษัทฯมีอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากับ 0.94:1 (2555: 0.82:1) 

36. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติให้เสนอการจ่ายเงินปันผล

สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี  2556 ในอัตรา 0.03 บาทต่อหุ้น สําหรับเงินปันผลคร้ังนี้
คณะกรรมการบริษัทฯจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในวันที่ 23 เมษายน 2557  

37. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 
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