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สารจากประธานกรรมการและประธาน
เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร
เรียนท่านผู้ถือหุ้น
ในรอบปีทผี่ า่ นมา เศรษฐกิจไทยได้รบั ผลกระทบอย่างรุนแรงจากภัยพิบตั นิ ำ�้ ท่วม แต่รฐั บาลได้กระตุน้ เศรษฐกิจด้วย
การกระตุ้นการใช้จ่ายทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชนผ่านโครงการรับจ�ำน�ำข้าว โครงการเพิ่มค่าแรงงานขั้นต�่ำ โครงการ
รถยนต์คันแรก ฯลฯ ส่งผลให้เศรษฐกิจสามารถขยายตัว 5.5% ในปีพ.ศ. 2555 และคาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวได้ถึง
7.5% ในปีพ.ศ. 2556 ถึงแม้ภาคการส่งออกจะได้รับผลกระทบจากวิกฤตการเงินในยุโรปและสหรัฐอเมริกาก็ตาม
สภาวะอุตสาหกรรมน�้ำมันปาล์มของประเทศ
ในปี 2555 ก็ยังอยู่ในสภาวะที่มีความผันผวนด้านราคาของน�้ำมันปาล์มดิบสูงตลอดปี สาเหตุจากผลผลิตมีปริมาณ
น้อยในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี และตามมาด้วยผลผลิตปริมาณสูงเป็นประวัติการณ์ในไตรมาสสุดท้ายของปี โดยปริมาณ
ผลผลิตผลปาล์มสดในรอบปี 2555 อยูท่ ปี่ ระมาณ 1,892,552 ตัน สูงกว่าผลผลิตในปีกอ่ นหน้าเล็กน้อย แต่เนือ่ งจากผลผลิต
ใน 3 ไตรมาสแรกมีน้อย ท�ำให้รัฐบาลต้องอนุญาตให้มีการน�ำเข้าน�้ำมันปาล์มดิบ 10,513 ตัน ในเดือนพฤษภาคม และอีก
30,371 ตัน ระหว่างเดือนสิงหาคมและกันยายน 2555 เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�้ำมันปาล์มบริโภคภายในประเทศ
อย่างไรก็ตาม ผลจากการน�ำเข้าน�ำ้ มันปาล์มดิบจ�ำนวนมาก ท�ำให้ราคาน�ำ้ มันปาล์มดิบในประเทศลดลงอย่างรวดเร็ว
และท�ำให้ราคาผลปาล์มสดลดลงตามไปด้วย ตัง้ แต่ตน้ ไตรมาสที่ 3 ของปี ประกอบกับการทีผ่ ลผลิตผลปาล์มสดในประเทศ
มาเลเซีย และอินโดนิเซีย รวมทั้งประเทศไทยได้เพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ในไตรมาสสุดท้าย ยิ่งท�ำให้ราคาน�้ำมันปาล์ม
ดิบลดลงต�่ำสุดในรอบ 3 ปี เพราะสต็อคน�้ำมันปาล์มในมาเลเซีย และประเทศไทยสูงขึ้นถึง 2.65 ล้านตัน และ 364,000
ตันตามล�ำดับ
รัฐบาลได้พยายามแก้ไขปัญหาราคาผลปาล์มสดและน�ำ้ มันปาล์มดิบตกต�ำ่ โดยให้เพิม่ ส่วนผสมน�ำ้ มันปาล์มในน�ำ้ มัน
ดีเซล และส่งเสริมให้มีการส่งออกน�้ำมันปาล์มดิบเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 4 แต่สภาวะการณ์โดยทั่วไปจนถึงสิ้นปีก็ยังไม่ดีขึ้น
ผลประกอบการของบริษัทฯ
ในช่วงครึ่งปีแรก ผลประกอบการของบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ดี ถึงแม้ราคาน�้ำมันปาล์มดิบจะสูง เนื่องจากปริมาณ
ความต้องการน�้ำมันปาล์มดิบทั้งจากภาคพลังงานและอาหารสูง ถึงแม้ว่าส่วนต่างก�ำไรจากการจ�ำหน่ายน�้ำมันบรรจุขวด
เพือ่ การบริโภคลดลงจากการทีร่ ฐั บาลได้กำ� หนดราคาควบคุม อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึง่ ปีหลัง บริษทั ฯ ได้รบั ผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงด้านราคาของสต็อคน�้ำมันดิบอันเนื่องมาจากราคาน�้ำมันปาล์มดิบลดลง สืบเนื่องจากการน�ำเข้าน�้ำมันดิบ
ของภาครัฐ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ ท�ำให้ Extraction oil yield จากการสกัดน�้ำมันปาล์มดิบใน
โรงงานสกัดน�้ำมันปาล์มของบริษัทฯ ลดลง ท�ำให้ผลก�ำไรจากการประกอบการของโรงสกัดลดลง
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นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังอยู่ในระหว่างการล้มต้นปาล์มเก่าเพื่อปลูกใหม่ ท�ำให้ผลผลิตจากสวนปาล์มของบริษัทฯ
ลดลง ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ เช่นเดียวกัน
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ท�ำให้ผลก�ำไรของบริษัทฯ ลดลงจาก 164.88 ล้านบาท ในปี 2554 เหลือ 31.65 ล้านบาท ใน
ปี 2555
มุมมองธุรกิจในปี 2013
ฝ่ายบริหารคาดว่าความผันผวนด้านราคาของสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกยังคงเป็นปัจจัยเสีย่ งค่อนข้างสูง เนือ่ งจาก
สภาวะเศรษฐกิจโลกที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการในยุโรป และการชะลอตัวของเศรษฐกิจอเมริกา แต่ฝ่ายบริหารจะยัง
คงดูแลปัจจัยเสี่ยงที่อาจกระทบถึงราคาของผลิตภัณฑ์น�้ำมันปาล์มอย่างใกล้ชิด เพื่อลดผลกระทบที่จะตามมา ฝ่ายบริหาร
จะเร่งปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในโรงงาน รวมทั้งการบรรจุผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างผลก�ำไร ซึ่งคาดว่าจะเกิดจากการที่
ปริมาณอุปสงค์จะเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาน�้ำมันดิบลดลง
คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะผู้บริหาร ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ให้ความสนับสนุนกิจการของบริษัทฯ
ด้วยดีเสมอมา และตระหนักดีถึงหน้าที่ที่จะต้องบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ถึงแม้ว่าปี 2555 ที่ผ่าน
มาจะเป็นปีที่ยากล�ำบากในการด�ำเนินงานอีกปีหนึ่ง

นายสมชาย สกุลสุรรัตน์
ประธานกรรมการ

นายเตียว เซ็ง เหลียง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน�้ำมันปาล์ม จ�ำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งโดยมติ
คณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ
อิสระ 3 ท่าน ดังนี้
นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ 		
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
รศ.ดร.นินนาท โอฬารวรวุฒิ
กรรมการตรวจสอบ
นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล		
กรรมการตรวจสอบ
และมีผู้จัดการส�ำนักตรวจสอบภายในอาวุโสท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่และความรับผิดชอบตาม
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งได้รวมการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี
ภายนอกโดยไม่มผี บู้ ริหารเข้าร่วมประชุมด้วยจ�ำนวน 1 ครัง้ และได้เสนอผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ ทราบ
ทุกครั้ง โดยสรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
1. สอบทานงบการเงิน : คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปี 2555
ร่วมกับผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการสายงานบัญชีและการเงินและรักษาการผูจ้ ดั การส�ำนักตรวจสอบภายใน โดยได้สอบถามและชีแ้ จง
ข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดท�ำงบการเงินตามข้อก�ำหนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญชี รวมทั้งส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงใน
ระหว่างปี และการเปิดเผยหมายเหตุในงบการเงินอย่างเพียงพอ และสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีทกี่ ำ� หนดไว้จนได้ผล
เป็นที่น่าพอใจ ก่อนที่จะให้ความเห็นชอบในงบการเงินดังกล่าวและน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และส่งต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
2. ก�ำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน : คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตั งิ านของส�ำนักตรวจสอบภายใน
ให้เป็นไปตามแผนงานประจ�ำปี การสรุปผลการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส รวมทัง้ ติดตามการปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกต
หรือข้อเสนอแนะของส�ำนักตรวจสอบภายในและของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน : คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานโดยใช้แบบประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนน�ำเสนอให้คณะกรรมการบริษทั ฯพิจารณา
ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นสอดคล้องกันว่า ระบบการควบคุมภายในมีความเหมาะสมเพียงพอโดยไม่พบ
จุดอ่อนที่เป็นสาระส�ำคัญ และมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขอ
อนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ และ/หรือนางสาววิสสุตา จริยธนากร และ/หรือนางสาวสุมาลี
รีวราบัณฑิต บริษัท ส�ำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีส�ำหรับปีบัญชี 2555 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าว
ข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าที่ได้ ให้บริษทั ส�ำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ำกัดจัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตอืน่ ของส�ำนักงาน
ท�ำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้
(นายสุเทพ  วงศ์วรเศรษฐ)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
27 กุมภาพันธ์ 2556
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1. นายสมชาย สกุลสุรรัตน์
ประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. รศ. ดร. นินนาท โอฬารวรวุฒิ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5. พล. ร. อ. สถิรพันธุ์ เกยานนท์
กรรมการอิสระ
6. นายถกล ถวิลเติมทรัพย์
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
7. นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา
กรรมการและกรรมการบริหาร

Mr.Somchai Sakulsurarat
Chairman
Mr. Suthep Wongvorazathe
Chairman of the Audit Committee & Independent Director
Assoc. Prof. Dr. Ninnat Olanvoravuth
Audit Committee & Independent Director
Mr. Satit Chanjavanakul
Audit Committee & Independent Director
Admiral Satirapan Keyanon
Independent Director
Mr. Takon Tawintermsup
Director & Chairman of Executive Director
Mr. Chusak Prachayangprecha
Director & Executive Director
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8. นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา
กรรมการและกรรมการบริหาร
9. นายการุญ นันทิลีพงศ์
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
10. นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์
กรรมการและผู้อ�ำนวยการงานโครงการศึกษาการลงทุน
11. นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช
กรรมการ		

Mr. Voravit Rojrapitada
Director & Executive Director
Mr. Karoon Nuntileepong
Director & Managing Director
Mr. Songridth Niwattisaiwong
Director & Project Director
Mr. Kitti Chatlekhavanich
Director

ผู้บริหาร

1

1. นายเตียว เซ็ง เหลียง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายการุญ นันทิลีพงศ์
กรรมการผู้จัดการ
3. นายสุภิสิทธิ์ ช่อเรืองศักดิ์
รองกรรมการผู้จัดการ

Mr. Teoh Seng Leong
Chief Executive Officer
Mr. Karoon Nuntileepong
Managing Director
Mr. Supisith Chorruangsak
Deputy Managing Director
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ข้ อ มู ล บริ ษั ท
ชื่อบริษัท
:
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ :
			
			
ส�ำนักงานสาขา :
			
			
Website:
:
E-mail:
:
เลขทะเบียนบริษัท :
ประเภทธุรกิจ
:

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน�้ำมันปาล์ม จ�ำกัด (มหาชน)
เลขที่ 296 หมู่ 2 ต�ำบลสลุย อ�ำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
โทรศัพท์ (077) 611-000-10
โทรสาร (077) 611-011
เลขที่ 1168/91 ลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระราม 4 สาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ (662) 679-9166-72
โทรสาร (662) 285-6369
www.cpi-th.com
info@cpi-th.com
0107536001184
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์น�้ำมันปาล์ม เช่น น�้ำมันปาล์มดิบ น�้ำมันเมล็ด
ในปาล์ม น�้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ น�้ำมันปาล์มโอเลอินผ่านกรรมวิธีบรรจุขวดตรา “ลีลา” และรับจ้าง
ผลิตภายใต้ตรา “บิ๊กซี” น�้ำมันปาล์มโอเลอินผ่านกรรมวิธีบรรจุปี๊บและถุง ตรา “ลีลา” และรับจ้าง
ผลิตภายใต้ตรา “แอโร” น�้ำมันเมล็ดในปาล์มบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้อื่น ๆ เช่น ไขปาล์ม
บริสุทธิ์ กรดไขมันปาล์ม กากเมล็ดในปาล์ม เป็นต้น
ทุนจดทะเบียน : 280,289,521 บาท
ทุนช�ำระแล้ว
: 280,289,020 บาท
จ�ำนวนหุ้นสามัญที่ออกจ�ำหน่ายแล้ว : 280,289,020 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ : 1 บาท
ในปี 2556 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 280,289,020 บาท เป็นหุ้นสามัญ 280,289,020 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท เพื่อจ่ายเป็นหุ้นปันผลในสัดส่วนหุ้นสามัญ 1 หุ้น ต่อหุ้นปันผล 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทุน
จดทะเบียนเพิ่มเป็น 560,578,040 บาท และทุนช�ำระแล้ว จ�ำนวน 560,568,040 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และ
จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556

ที่ตั้งสวนปาล์ม
สวนปาล์มของบริษัทฯมีพื้นที่ทั้งหมด 20,916 ไร่ (3,346.56 เฮกเตอร์) แบ่งเป็น
สวนปะทิว 10,788 ไร่ (1,726.08 เฮกเตอร์)
		
ตั้งอยู่ที่ : ต�ำบลดอนยาง และต�ำบลเขาไชยราช อ�ำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
สวนห้วยสัก 3,899 ไร่ (623.84 เฮกเตอร์)
		
ตั้งอยู่ที่ : หมู่ที่ 7 ต�ำบลทรายทอง อ�ำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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สวนเขาไชยราช 2,401 ไร่ (384.16 เฮกเตอร์)
		
ตั้งอยู่ที่ : หมู่ที่ 3 ต�ำบลดอนยาง อ�ำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
สวนบางสน 2,626 ไร่ (420.16 เฮกเตอร์)
		
ตั้งอยู่ที่ : หมู่ที่ 4 ต�ำบลบางสนและหมู่ที่ 1 ต�ำบลทะเลทรัพย์ อ�ำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
สวนคลองวังช้าง 1,202 ไร่ (192.32 เฮกเตอร์)
		
ตั้งอยู่ที่ : หมู่ที่ 4 ต�ำบลชุมโค อ�ำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ�ำกัด
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ : เลขที่ 1168/91 ลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระราม 4 สาทร กรุงเทพฯ 10120			
		 โทรศัพท์ (662) 679-9166-72
		 โทรสาร (662) 285-6369
ส�ำนักงานสาขา : เลขที่ 16 หมู่ 16 ต�ำบลสลุย อ�ำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
		 โทรศัพท์ และโทรสาร (077) 599-943, (077) 599-680
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มและต้นกล้าปาล์ม เพื่อจ�ำหน่ายแก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป
ทุนจดทะเบียน : 15,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
		 โดยบริษัทฯ ถือหุ้น คิดเป็นร้อยละ 100
บริษัท ซีพีไอ พาวเวอร์ แพล้นท์ จ�ำกัด
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ : เลขที่ 1168/91 ลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระราม 4 สาทร กรุงเทพฯ 10120			
		 โทรศัพท์ (662) 679-9166-72
		 โทรสาร (662) 285-6369
ส�ำนักงานสาขา : เลขที่ 89/1 หมู่ที่ 7 ต�ำบลทรายทอง อ�ำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประเภทธุรกิจ
: ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้า
ทุนจดทะเบียน : 500,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
		 โดยบริษัทฯ ถือหุ้น คิดเป็นร้อยละ 100
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บุ ค คลอ้ า งอิ ง อื่ น ๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ส่วนบริการผู้ลงทุน ฝ่ายนายทะเบียนหลักทรัพย์
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาคาร 1 ชั้น 7
62 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2229-2876
โทรสาร 0-2654-5642

ผู้ตรวจสอบบัญชี
นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ เลขทะเบียน 3182
บริษัท ส�ำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ำกัด
เลครัชดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ ชั้น 33
เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2264-0777

ที่ปรึกษากฎหมาย
รศ.สหธน รัตนไพจิตร
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2221-6111 ต่อ 2121
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ปั จ จั ย ความเสี่ ย ง
ปัจจัยความเสี่ยงของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมน�้ำมันปาล์ม (Sectoral Risk)
1) ปริมาณผลผลิตน�้ำมันปาล์มดิบของประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกมีแนวโน้มสูงขึ้น - คาดการณ์ปริมาณผลผลิต
น�้ำมันปาล์มดิบของประเทศมาเลเซียปี 2556 อยู่ที่ 18.9 ล้านตัน1 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 0.6 ในขณะที่คาดการณ์
ปริมาณผลผลิตน�้ำมันปาล์มดิบของประเทศอินโดนีเซียปี 2556 อยู่ที่ 27.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 6 ทั้งนี้
ปริมาณผลผลิตน�้ำมันปาล์มดิบของอินโดนีเซียและมาเลเซียรวมกันคิดเป็นร้อยละ 87 ของปริมาณผลผลิตน�้ำมันปาล์มดิบ
โลก ปริมาณผลผลิตน�ำ้ มันปาล์มดิบทีเ่ พิม่ ขึน้ นีเ้ ป็นปัจจัยลบในด้านอุปทาน ซึง่ อาจกดดันราคาของน�ำ้ มันปาล์มดิบในตลาด
โลกปีนี้
2) การเพิ่มขึ้นของก�ำลังการผลิตโรงสกัดน�้ำมันปาล์มดิบ - จากข้อมูลของกรมการค้าภายในและCPI พบว่า ในปี
2555 มีก�ำลังการผลิตเพิ่มขึ้นจากปี 2550 ประมาณร้อยละ 43 (หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 7 ต่อปี) โดยปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ
3,283 ตัน FFBต่อชั่วโมง ซึ่งหากสถานการณ์ปริมาณผลปาล์มสดในปีนั้นกลับลดลง2 อาจท�ำให้เกิดการแย่งซื้อวัตถุดิบ
ส่งผลให้ Utilization Rate โรงสกัดอาจลดลง และต้นทุนการผลิตอาจสูงขึ้นได้
3) ระดับการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมโรงกลั่นน�้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ - จากข้อมูลของกรมการค้า
ภายในและ CPI พบว่า ในปี 2555 ก�ำลังการผลิตโรงกลั่นเพิ่มขึ้นจากปี 2550 ประมาณร้อยละ 84 (หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ
14%) โดยอยู่ที่ประมาณ 7,660 ตัน CPOต่อวัน โดยปีที่ผ่านมาก�ำลังการผลิตทรงตัว ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ระดับการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมอยู่ในระดับทีส่ งู อยูแ่ ล้ว และอุตสาหกรรมน�ำ้ มันปาล์มนัน้ มีภาระผูกพันในการด�ำเนินงานสูง (เพราะ
ต้นทุนคงที่สูง) จึงท�ำให้ผู้ที่เข้ามาในอุตสาหกรรมนี้ เมื่อเข้าแล้วไม่สามารถออกจากอุตสาหกรรมได้โดยง่าย จึงไม่จูงใจให้
มีผู้ประกอบการใหม่เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมนี้
4) สินค้าส�ำเร็จรูปและวัตถุดิบทางตรงของอุตสาหกรรมเป็นสินค้าควบคุมราคา - น�้ำมันปาล์มโอเลอินบรรจุขวด
1 ลิตร เป็นสินค้าที่อยู่ในการควบคุมดูแลของกรมการค้าภายใน ปัจจุบันขวด 1 ลิตรมีราคาเพดาน (Price Ceiling) อยู่ที่
42 บาท เนื่องจากเป็นสินค้าพื้นฐานต่อการด�ำรงชีพของประชาชนส่วนมาก ท�ำให้ในบางช่วง แม้ว่าราคาน�้ำมันปาล์มดิบ
ได้ปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็ตาม ผู้ประกอบการโรงกลั่นหลายรายไม่สามารถขึ้นราคาขายเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตได้
นอกจากนี้ ในช่วงต้นเดือนมกราคม 2556 คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคา (กกร.) ได้มีมติให้ ผลปาล์มสด ซึ่งวัตถุดิบทาง
ตรงในการผลิตน�้ำมันปาล์มดิบ เป็นสินค้าควบคุมรายการที่ 43 โดยก�ำหนดราคารับซื้อ (Price Floor) ระหว่าง 4.00 - 4.30
บาท ตามเปอร์เซนต์น�้ำมัน
5) ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน�้ำมันปาล์มโลก - ปัจจัยหลักที่มีผลต่อราคาน�้ำมันปาล์มในประเทศ คือ
สต็อก ผลผลิตภายในประเทศ และราคาน�้ำมันปาล์มมาเลเซีย ซึ่งเป็นราคาอ้างอิงหลักส�ำหรับตลาดน�้ำมันปาล์มโลก ทั้งนี้
ราคาน�้ำมันปาล์มมาเลเซียเองก็ขึ้นต่อปัจจัยหลายอย่างด้วยกัน อาทิ ราคาน�้ำมันปิโตรเลียม (Crude Oil) ราคาน�้ำมัน
ถั่วเหลือง สต็อกน�้ำมันปาล์มมาเลเซีย และการคาดการณ์เกี่ยวกับสภาพดินฟ้า ซึ่งนับว่าแต่ละปัจจัยล้วนมีความผันผวน
และคาดการณ์ ได้ยาก
1
2

ข้อมูลปริมาณผลผลิตน�้ำมันปาล์มดิบของมาเลเซียและอินโดนีเซียเป็นข้อมูลเบื้องต้น ที่ได้มาจากส�ำนักข่าว Reuters ซึ่งเป็นข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ระดับ
สูงของ MPOB และของสมาคมน�้ำมันปาล์มของอินโดนีเซีย ไม่ใช่ข้อมูลที่เผยแพร่อย่างเป็นทางการ ฉะนั้น อาจมีความคลาดเคลื่อนได้
ปัจจัยทีอ่ าจจ�ำกัดปริมาณผลปาล์มสดออกสูต่ ลาดมีหลายปัจจัย อาทิ พืน้ ทีเ่ พาะปลูกในประเทศมีอยูอ่ ย่างจ�ำกัด (ระยะยาว) สภาพภูมอิ ากาศไม่เอือ้ อ�ำนวย
(แล้ง หรือ น�้ำท่วมหนัก) ราคาปุ๋ยปรับตัวสูงท�ำให้ผู้ปลูกใส่ปุ๋ยน้อยลงผลผลิตจึงลดลงตาม เป็นต้น
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6) ความผันผวนของปริมาณผลปาล์มสดออกสู่ตลาด - ปาล์มน�้ำมันเป็นพืชยืนต้น ที่ไม่มีฤดูกาลเก็บเกี่ยวที่แน่นอน
นอกจากนี้ ปริมาณผลผลิตยังผันแปรไปตามสภาพภูมิอากาศ ความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุในดิน ท�ำให้การคาดคะเน
ปริมาณผลปาล์มสดที่ออกสู่ตลาด มีความเสี่ยงต่อการคลาดเคลื่อนได้
7) มาตรฐานการปลูกปาล์มอย่างยั่งยืน (RSPO) - ตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะยุโรป เริ่มให้ความส�ำคัญต่อน�้ำมัน
ปาล์ม ที่ได้รับการรับรอง RSPO มากขึ้น ตรงจุดนี้ ในอีกด้านหนึ่ง อาจกลายเป็นข้อกีดกัน และจ�ำกัดการส่งออกน�้ำมัน
ปาล์มจากประเทศไทยได้ในอนาคต
8) การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC (ASEAN Economic Community) ในปลายปี 2558 - เป็นการ
มองในระยะยาว ว่าหากการน�ำเข้าเสรีของผลิตภัณฑ์น�้ำมันปาล์มเกิดขึ้นจริงในอนาคต โรงกลั่นน�้ำมันปาล์ม อาจจะได้รับ
ประโยชน์ เพราะจะท�ำให้ได้วัตถุดิบ CPO ที่ราคาถูกป้อนโรงงาน อย่างไรก็ตาม การเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการผลิต การ
ตลาด การเงิน และการจัดการ ยังเป็นสิ่งที่ต้องด�ำเนินควบคู่กันไปอย่างเข้มข้น เพราะความเสี่ยงอีกด้านหนึ่งของการเข้า
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ส�ำหรับโรงกลั่น คือ คู่แข่งขนาดใหญ่จากประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย อาจเข้า
มาท�ำตลาด แข่งขันกับผู้ประกอบการในประเทศได้ด้วยเช่นกัน
		 เกีย่ วกับการด�ำเนินการเพือ่ ลดความเสีย่ งดังกล่าว ในส่วนของข้อ 1) - 4) ทางบริษทั ฯ ได้มกี ารประชุมและติดตาม
ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่างๆ รวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในฐานะของสมาชิกของสมาคมต่างๆ อาทิ สมาคมโรงกลั่น
น�้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ กลุ่มอุตสาหกรรมน�้ำมันปาล์มของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น เพื่อการปรับตัว และลด
ผลกระทบจากปัจจัยลบ ที่อาจส่งผลต่อผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ให้เหลือน้อยที่สุด
		 ในส่วนของข้อ 5) ความผันผวนด้านราคา ทางบริษัทฯ ได้ท�ำการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ราคาของ
สินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities) ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาให้น้อยลง
		 ในส่วนของข้อ 6) ปริมาณผลปาล์มสดออกสู่ตลาด บริษัทฯ ได้ท�ำการส�ำรวจภาคสนามเป็นระยะ ควบคู่กับการ
ทวนสอบข้อมูลที่ได้กบั ข้อมูลจากส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และกรมการค้าภายใน เพือ่ ให้การคาดการณ์มคี วามคลาด
เคลื่อนน้อยที่สุด
		 ในส่วนของข้อ 7) มาตรฐาน RSPO ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับการรับรองจาก RSPO Supply Chain Certification
แล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการออกใบรับรอง
		 ในส่วนของข้อ 8) เกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอีก 3 ปีข้างหน้านั้น อ้างถึง ค�ำชี้แจงของ
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรต่อความชัดเจนในการน�ำเข้าน�ำ้ มันปาล์มว่า ยังคงใช้หลักการบริหารการน�ำเข้าเช่นเดิม โดย
อคส. เป็นผู้น�ำเข้า และสมาคมโรงกลั่นน�้ำมันปาล์มบริสุทธิ์เป็นผู้จัดสรรให้กับสมาชิก

ปัจจัยความเสี่ยงด้านการผลิต

ปัจจัยความเสี่ยงด้านการผลิต เช่น เครื่องจักรเสีย (Breakdown) ท�ำให้ขบวนการผลิตต้องหยุดชะงัก ซึ่งบริษัทฯ ได้
จัดให้มกี ารซ่อมบ�ำรุงป้องกัน (Preventive Maintenance) ไว้แล้ว รวมไปถึงการทีท่ างโรงงานของบริษทั ฯ ได้มกี ารวางแผน
การเดินเครื่องจักรและการซ่อมบ�ำรุงที่มีประสิทธิภาพตามแผนประจ�ำปีอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้โอกาสของความเสี่ยงด้านการ
ผลิตลดลง

ปัจจัยความเสี่ยงด้านการตลาด

โปรดดูหัวข้อ ภาวะการแข่งขันและการลงทุน
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ข้ อ มู ล ส� ำ คั ญ ทางการเงิ น

164,876

70,925
2553

4,077,513
2553

ก�ำไรสุทธิ

2554

4,816,260
2554

2,452,854
2553

4,031,834

3,045,741
2554

รวมรายได้

2555

2,884,689
2555

รวมสินทรัพย์

2.79

31,649

รวมสินทรัพย์
รวมหนี้สิน
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้จากการขายและบริการ
รวมรายได้
ก�ำไรขั้นต้น
ก�ำไร ( ขาดทุน ) สุทธิ
อัตราก�ำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)
อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)
ก�ำไร ( ขาดทุน ) ต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
อัตราเงินปันผล (%)

2554
3,045,741
1,446,509
1,599,232
4,764,861
4,816,260
546,369
164,876
3.42
10.31
5.41
0.59
0.24
5.71
40.68

2555

2555
2,884,689
1,321,076
1,563,612
4,025,806
4,031,834
427,310
31,649
0.78
2.02
1.10
0.06

(หน่วย : พันบาท)
2553
2,452,854
962,602
1,490,252
4,072,257
4,077,513
347,163
70,925
1.74
4.76
2.89
0.25
0.125
5.32
50.00
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ลั ก ษณะการประกอบธุ ร กิ จ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน�้ำมันปาล์ม จ�ำกัด (มหาชน) ด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังนี้

1. ผลิตภัณฑ์น�้ำมันดิบ
		
		

น�้ำมันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil : CPO)
น�้ำมันเมล็ดในปาล์ม (Crude Palm Kernel Oil : KO)

2. ผลิตภัณฑ์น�้ำมันบริสุทธิ์
		
		
		
		
		
		

น�้ำมันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์ (RBD Palm Oil : RPO)
น�้ำมันเมล็ดในปาล์มบริสุทธิ์ (RBD Palm Kernel Oil : RKO)
น�้ำมันปาล์มโอเลอิน (RBD Palm Olein : ROL)
น�้ำมันปาล์มโอเลอินผ่านกรรมวิธีบรรจุขวดตรา “ลีลา” และรับจ้างผลิตตรา “บิ๊กซี”
น�้ำมันปาล์มโอเลอินผ่านกรรมวิธีบรรจุปี๊บตรา “ลีลา” และรับจ้างผลิตตรา “แอโร”
น�้ำมันปาล์มโอเลอินผ่านกรรมวิธีบรรจุถุงตรา “ลีลา” และรับจ้างผลิตตรา “แอโร”

3. ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้
		
		
		
		

ไขปาล์มบริสุทธิ์ (RBD Palm Stearin : RHST)
กรดไขมันปาล์ม (Palm Fatty Acid Distillate : PFAD)
กรดไขมันเมล็ดในปาล์ม (Palm Kernel Fatty Acid Distillate : KFAD)
กากเมล็ดในปาล์ม (Kernel Meal : KM)

บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ�ำกัด ด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ ดังนี้
1. ต้นกล้าปาล์ม (Palm Seedlings)
2. เมล็ดพันธุ์ปาล์ม (Palm Seeds)
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สัดส่วนรายได้
					
ผลิตภัณฑ์
รายได้ในประเทศ
น�้ำมันดิบ
น�้ำมันบริสุทธิ์
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

ด�ำเนินการโดย
บจก. ซีพีไอ อะโกรเทค
บมจ. ชุมพรอุตสาหกรรมน�้ำมันปาล์ม
บมจ. ชุมพรอุตสาหกรรมน�้ำมันปาล์ม
บมจ. ชุมพรอุตสาหกรรมน�้ำมันปาล์ม

รายได้ต่างประเทศ
น�้ำมันดิบ
บมจ. ชุมพรอุตสาหกรรมน�้ำมันปาล์ม
น�้ำมันบริสุทธิ์
บมจ. ชุมพรอุตสาหกรรมน�้ำมันปาล์ม
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ บมจ. ชุมพรอุตสาหกรรมน�้ำมันปาล์ม
รวมรายได้

% การ
ถือหุ้น
ปี 2555
ของบริษัท รายได้ %
100
-

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2554
รายได้ %
-

ปี 2553
รายได้ %
-

36.63
2,917.88
734.62
3,689.13

0.91 84.83 1.76 902.99
72.33 3,493.28 72.53 2,010.12
18.21 866.93 18.00 813.22
91.45 4,445.04 92.29 3,726.33

22.15
49.30
19.94
91.39

174.04
26.69
144.52
345.25
4,034.38

4.31
0.66
3.58
8.55
100.00

2.28
3.32
3.01
8.61
100.00

203.97
48.11
119.13
371.21
4,816.25

4.24
1.00
2.47
7.71
100.00

92.92
135.35
122.91
351.18
4,077.51
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ภาวะการแข่ ง ขั น และการลงทุ น
บริษัทฯ มีนโยบายควบคุมขั้นตอนการผลิตเพื่อรักษาระดับมาตรฐาน นอกจากนี้ ยังมีนโยบายด้านคุณภาพและการ
บริการที่สนองตอบความต้องการของลูกค้าในด้านต่างๆ เพื่อให้มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เช่น การให้ข้อมูลข่าวสาร
ทีม่ ปี ระโยชน์ และตรงตามความจริงแก่ลูกค้า การวัดความพึงพอใจของลูกค้าต่อสินค้าและบริการ รวมไปถึงการศึกษาและ
น�ำเครื่องมือทางการตลาดมาใช้ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ และตัดสินใจในทิศทางของบริษัทฯในระยะยาว ในขณะเดียวกัน
บริษัทฯ ยังมีบริษัทย่อย เพื่อมุ่งเน้นงานวิจัยพันธุ์ปาล์ม เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ ข้อมูลงานวิจัย และน�ำมาใช้ในการ
เพาะเมล็ดพันธุ์ปาล์ม เพื่อให้ได้มาซึ่งสายพันธุ์ที่ดี กล้าปาล์มที่มีความเหมาะสม กับสภาพแวดล้อมในการปลูกปาล์มของ
เกษตรกร ในพื้นที่ที่มีความแตกต่างกัน ตลอดจนการเผยแพร่ให้ข่าวสารความรู้ต่างๆ แก่เกษตรกรทั่วไป
บริษัทฯ มีพื้นที่ปลูกปาล์มน�้ำมันประมาณ 20,000 ไร่ การจัดการด้านการดูแลสวนปาล์ม เป็นไปตามหลักวิชาการ
ซึง่ ในช่วงแรกๆ มีการใส่ปยุ๋ เคมี และการใช้สารเคมีในการก�ำจัดวัชพืชและศัตรูพชื มีมลู ค่าหลายล้านบาทต่อปี ต่อมาบริษทั ฯ
ตระหนักและค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม จึงได้พยายามด�ำเนินธุรกิจโดยการน�ำสิ่งที่เหลือใช้จากโรงงาน กลับมาใช้กับสวนปาล์ม
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด อาทิเช่น ทะลายปาล์ม กากตะกอนบ่อน�้ำเสีย ขี้เถ้า ขี้แป้ง และกากดีแคนเตอร์ มาใช้ในสวน
ปาล์มของบริษัทฯ เพื่อทดแทนปุ๋ยเคมี ส่วนงานด้านการปราบวัชพืช จากที่เคยใช้สารเคมีก็เปลี่ยนมาเป็นการปลูกพืชคลุม
ดินแทน และเลือกก�ำจัดวัชพืชบางประเภท สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านสารเคมีลงได้มาก ทั้งนี้บริษัทฯ ได้น�ำวิธีการทาง
ธรรมชาติโดยการเลี้ยงนกแสกเพื่อควบคุม และก�ำจัดประชากรหนูเข้ามาใช้แทนการก�ำจัดด้วยสารเคมี โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อลดความเสียหายของผลผลิตทะลายปาล์มสด ด้วยการควบคุมประชากรหนูโดยไม่ใช้สารเคมี ซึ่งจะลดค่าใช้จ่ายในการ
ซื้อสารเคมีได้ปีละนับล้านบาท
ในปี 2555 บริษัทฯ ได้มีการแบ่งกลุ่มธุรกิจออกเป็น 5 กลุ่มหลัก ตามลักษณะของกลุ่มลูกค้า และเพื่อการวางแผน
การท�ำตลาดได้อย่างเหมาะสม โดยแบ่งออกเป็น
1. กลุ่มตลาดอุตสาหกรรม
2. กลุ่มตลาดพลังงาน
3. กลุ่มตลาดแบ่งบรรจุ
4. กลุ่มตลาดคอนซูเมอร์
5. กลุ่มตลาดส่งออก
ซึ่งยังผลให้การบริหารงานเกิดความสะดวก และมีความคล่องตัวมากขึ้นตามพฤติกรรมของแต่ละกลุ่มธุรกิจ ในปี
2555 บริษทั ฯ ได้มุ่งเน้นการท�ำงานเป็นทีม การสร้างแบรนด์ การให้บริการทีด่ ีและมีประสิทธิภาพแก่ลูกค้าของบริษทั ฯ อีก
ทั้งยังได้จัดท�ำโครงการ CSR เพิ่มขึ้น เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อันน�ำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บริษัทฯ มีการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบมาเพื่อผลิตและจัดจ�ำหน่ายอยู่ 2 ช่องทาง ได้แก่ จัดหาผลปาล์มสดจาก
เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน�้ำมันช่องทางหนึ่ง และจัดหาน�้ำมันปาล์มดิบจากโรงงานสกัดน�้ำมันปาล์ม อีกช่องทางหนึ่ง
การจัดหาผลปาล์มสดจากเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน�้ำมัน บริษทั ฯ รับซือ้ ผลปาล์มสดจากเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มบริเวณ
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รอบโรงงานเพื่อน�ำมาผลิตเป็นน�้ำมันปาล์มดิบ ซึ่งอยู่ในบริเวณ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร อันเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกปาล์มน�้ำมัน
เป็นส่วนใหญ่ อีกทัง้ ตัง้ อยู่ในเขตภาคใต้ ซึง่ เป็นภูมภิ าคทีม่ กี ารปลูกปาล์มน�ำ้ มันเป็นจ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของพืน้ ที่
ปลูกปาล์มทั้งประเทศ ซึ่งการที่โรงงานของบริษัทฯ ตั้งอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบนั้นท�ำให้มีความเสี่ยงน้อยที่จะขาดแคลนผล
ปาล์มสดมาป้อนเข้าสู่โรงงาน อีกทั้งกระบวนการผลิตน�้ำมันปาล์มดิบจากผลปาล์มสด จ�ำเป็นต้องได้ผลปาล์มสดที่มีความ
สดใหม่ เพือ่ ให้ได้นำ�้ มันปาล์มดิบทีม่ คี ณ
ุ ภาพ โดยบริษทั ฯ ยังมีพนื้ ทีป่ ลูกสวนปาล์มเป็นของตัวเองส่วนหนึง่ ซึง่ มีการบริหาร
จัดการและดูแลต้นปาล์มเป็นอย่างดี มีผลผลิตออกสม�่ำเสมอและมีคุณภาพป้อนสู่โรงงานได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ในปัจจุบัน
บริษทั ฯ ได้ทำ� การปลูกต้นปาล์มใหม่ทดแทนต้นปาล์มเก่าทีม่ อี ายุแก่ซงึ่ มีลำ� ต้นสูง ท�ำให้เก็บเกีย่ วผลผลิตยาก โดยต้นปาล์ม
ที่ปลูกทดแทนใหม่จะเริ่มให้ผลผลิตตั้งแต่ปีนี้และจะให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในปีถัดๆ ไป
ส�ำหรับการจัดหาน�้ำมันปาล์มดิบจากโรงงานสกัดน�้ำมันปาล์มดิบนั้น เนื่องจากการจัดจ�ำหน่ายสินค้าส�ำเร็จรูปของ
บริษัทฯ นั้น มีปริมาณมากกว่าวัตถุดิบที่ผลิตได้ของบริษัทฯ จึงจ�ำเป็นต้องจัดหาน�้ำมันปาล์มดิบเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการ
จัดจ�ำหน่ายสินค้า
แหล่งที่มาของวัตถุดิบ ทั้งผลปาล์มสดและน�้ำมันปาล์มดิบ โดยปกติจะจัดหาจากแหล่งผลิตหรือ Supplier ผู้ผลิตที่
อยู่ในประเทศทั้งหมด แต่ในช่วงปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2555) มีการน�ำเข้าน�้ำมันปาล์มทั้งสิ้น 40,000 ตัน ภายใต้มติ ครม. ที่
ให้มีการน�ำเข้ามาเพื่อป้องกันสินค้าภายในประเทศขาดแคลน ซึ่งในส่วนของบริษัทฯ ก็ได้รับการจัดสรรน�้ำมันปาล์มส่วน
หนึ่งมาเพื่อผลิตสินค้าจัดจ�ำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคตามนโยบายของรัฐบาล
ทั้งนี้ สถานการณ์และแนวโน้มปี 2556 คาดการณ์ปริมาณวัตถุดิบ ผลปาล์มสดจะออกสู่ตลาดจ�ำนวนทั้งสิ้นประมาณ
12.02 ล้านตัน สูงกว่าปี 2555 ร้อยละ 9.9 คิดเป็นปริมาณน�้ำมันปาล์มดิบประมาณ 2 ล้านตันซึ่งเพียงพอกับความต้องการ
ของโรงงานสกัดน�ำ้ มันปาล์มดิบและเพียงพอกับความต้องการบริโภคภายในประเทศ ซึง่ คาดว่าจะมีความต้องการไม่ต�่ำกว่า
1.5 ล้านตัน และส่วนเกินความต้องการภายในประเทศมีการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ ทั้งนี้น�้ำมันปาล์มเป็นสินค้าที่
มีความผันผวนสูงเนื่องจากสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ ได้หลากหลาย ตั้งแต่การบริโภคไปจนถึงน�ำไปผลิตเป็นพลังงาน
ทดแทน (ไบโอดีเซล) ท�ำให้มีโอกาสที่ภาครัฐอาจเข้ามาบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับเกษตรกรหรือ
ผูบ้ ริโภค ดังเช่นผลปาล์มน�ำ้ มันซึง่ ก�ำลังถูกพิจารณาให้เป็นหนึง่ ในสินค้าทีม่ กี ารควบคุมราคาสินค้าจากเดิม 42 รายการเป็น
รายการที่ 43 ในปี 2556 หรืออาจมีการน�ำเข้าหรือคิดภาษีส่งออกน�้ำมันปาล์มดังที่เคยเกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา ซึ่งจะส่ง
ผลกระทบต่อความผันผวนของราคาวัตถุดิบภายในประเทศที่ท�ำให้คาดการณ์ ได้ยากยิ่งขึ้น
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โครงสร้ า งการถื อ หุ ้ น และการจั ด การ
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ 31 มกราคม 2556
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จ�ำกัด
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
นางสาวนุชนาถ ระวีแสงสูรย์
นายศุภชล นิธิวาสิน
นายพรชัย เตชวัฒนสุข
นายไพศาล ฉัตรเลขวนิช
นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา
นายโกวิทย์ ปรัชญางค์ปรีชา
นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช
นางจงจินต์ ฉัตรเลขวนิช
ในฐานะผู้จัดการมรดกนายไพศาล ฉัตรเลขวนิช

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
92,997,125
12,860,610
10,244,100
7,900,000
6,961,077
4,907,900
4,488,625
4,441,909
4,004,166
3,804,097

% ของหุ้นทั้งหมด
33.18
4.59
3.65
2.82
2.48
1.75
1.60
1.58
1.43
1.36

นโยบายการจ่ายปันผล
		 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นจ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิหลังจากช�ำระ
ภาษีแล้วในแต่ละปี
		 ในปี 2555 บริษัทฯ ได้จ่ายปันผลระหว่างกาล ส�ำหรับผลด�ำเนินงานงวด 1 มกราคม – 30 กันยายน 2555 เป็น
หุ้นปันผลในสัดส่วนหุ้นสามัญ 1 หุ้น ต่อหุ้นปันผล 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และจ่ายให้ผู้ถือหุ้นจ�ำนวน
280,289,020 หุ้น เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556

การจัดการ
(1) โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ แบ่งเป็น
1. คณะกรรมการ ประกอบด้วย
1. นายสมชาย
สกุลสุรรัตน์
2. นายสุเทพ
วงศ์วรเศรษฐ

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

รศ. ดร. นินนาท
นายสาธิต
พล. ร. อ. สถิรพันธุ์
นายถกล
นายชูศักดิ์
นายวรวิทย์
นายการุญ
นายทรงฤทธิ์
นายกิตติ

โอฬารวรวุฒิ
ชาญเชาวน์กุล
เกยานนท์
ถวิลเติมทรัพย์
ปรัชญางค์ปรีชา
โรจน์รพีธาดา
นันทิลีพงศ์
นิวัติศัยวงศ์
ฉัตรเลขวนิช

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ		
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
กรรมการและผู้อ�ำนวยการงานโครงการศึกษาการลงทุน
กรรมการ

		 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
		 1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต
		 2. ก�ำหนดนโยบายหลักในการด�ำเนินธุรกิจ นโยบายด้านการเงินและการบริหารเงินทุนของบริษทั ฯ และก�ำกับ
ดูแลให้ฝ่ายจัดการด�ำเนินการตามนโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
		 3. พิจารณาอนุมตั ริ ายการทีม่ สี าระส�ำคัญทีก่ ฎหมาย ข้อบังคับหรือระเบียบปฏิบตั ขิ องบริษทั ฯ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
เรื่องดังกล่าวก�ำหนดให้ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
		 4. จัดให้มรี ะบบการควบคุมภายในด้านการด�ำเนินงาน ด้านการรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบตั ติ าม
กฎหมาย ข้อบังคับ นโยบายและระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ และก�ำหนดให้ส�ำนักตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบใน
การตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในดังกล่าวและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการ
บริษทั ฯ จะประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในเป็นประจ�ำทุกปี และให้ความเห็นไว้ในรายงาน
ประจ�ำปี
		 5. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบด�ำเนินการในเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายก�ำหนด
		 6. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อช่วย
คณะกรรมการในการก�ำกับดูแลกิจการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ก�ำหนดไว้
		 คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ
		 1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึง่ ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั
ร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
		 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษา ที่ได้เงินเดือนประจ�ำ หรือ
ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน
		 3. ไม่เป็นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ป็น บิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่
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จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
		 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปีกอ่ น
วันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน
			 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท�ำรายการทางการค้าที่กระท�ำเป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการ
เงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค�้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�ำนองเดียวกัน ซึ่ง
เป็นผลให้ผขู้ ออนุญาตหรือคูส่ ญั ญามีภาระหนีท้ ตี่ อ้ งช�ำระต่ออีกฝ่ายหนึง่ ตัง้ แต่รอ้ ยละสามของสินทรัพย์ทมี่ ตี วั ตนสุทธิของ
ผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า ทั้งนี้ การค�ำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธี
การค�ำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระ
หนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
		 5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความ
ขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส�ำนักงานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน
		 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่ง
ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน
		 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
		 8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
2. คณะกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย
		 1. นายสุเทพ
วงศ์วรเศรษฐ ประธานฯ
		 2. รศ. ดร. นินนาท โอฬารวรวุฒิ
		 3. นายสาธิต
ชาญเชาวน์กุล
		 โดยกรรมการตรวจสอบล�ำดับที่ 1 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�ำหน้าที่ในการสอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
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		 ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
		 1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
		 2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
		 3. สอบทานให้ บ ริ ษั ท ฯ ปฏิ บั ติ ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข ้ อ ก� ำ หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
		 4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง
		 5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
		 6. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
			 (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
			 (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
			 (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
			 (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
			 (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
			 (6) จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
			 (7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
(Charter)
			 (8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
		 7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจ
สอบ
3.
		
		
		

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย
1. นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ ประธานฯ
2. นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา
3. นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา
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ก�ำหนดขอบเขต บทบาทอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
		 1. พิจารณาและจัดท�ำนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการด�ำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน
และงบประมาณของบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงปัจจัยทางธุรกิจต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อน�ำเสนอและขออนุมัติต่อคณะ
กรรมการ และก�ำกับดูแล ตรวจสอบ และติดตามการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ให้เป็นไปตามทีก่ ำ� หนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
		 2. จัดให้มีแผนสืบทอดงาน (Succession Plan) ส�ำหรับการด�ำรงต�ำแหน่งที่ส�ำคัญของผู้บริหารระดับสูงหรือ
บุคคลที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับพิจารณาด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหารระดับสูง พร้อมกับทบทวนแผนดังกล่าวอย่างสม�่ำเสมอ
		 3. ก�ำหนดแนวทางในการประเมินผลปฏิบตั งิ านของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริหาร
ระดับสูงเป็นประจ�ำทุกปี โดยค�ำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
		 4. พิจารณาแต่งตั้งรองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารด้านการเงิน (CFO) ผู้อ�ำนวยการ และผู้จัดการอาวุโส ที่
เสนอโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
		 5. รับรองการแต่งตั้งระดับผู้จัดการฝ่ายที่อนุมัติโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
		 6. พิจารณาการปรับเงินเดือนและโบนัสประจ�ำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ แล้ว
รายงานให้คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนเพื่อทราบ
		 7. พิจารณาทบทวนและรับรองการปรับเงินเดือนและโบนัสประจ�ำปีของรองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารด้าน
การเงิน (CFO) ผู้อ�ำนวยการ ผู้จัดการอาวุโส และผู้จัดการฝ่าย ที่เสนอโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
		 8. ก�ำหนดโครงสร้างองค์กรและนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทฯ รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับการคัด
เลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษทั ฯ โดยมอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การของบริษทั ฯ และ/
หรือผู้อ�ำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผู้มีอ�ำนาจแทนบริษัทฯ ในการลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
		 9. พิจารณาและให้ขอ้ เสนอหรือความเห็นต่อคณะกรรมการเกีย่ วกับโครงการ ข้อเสนอ หรือการเข้าท�ำธุรกรรม
ใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ทีเ่ กินกว่าวงเงินที่ได้กำ� หนดไว้ และ/หรือทีก่ ฎหมายและกฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้อง
หรือข้อบังคับบริษัทฯ ก�ำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
		 10. มอบอ�ำนาจให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และ/หรือกรรมการผูจ้ ดั การด�ำเนินกิจการของบริษทั ฯ ตามขอบเขต
อ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามทีก่ ำ� หนดในคูม่ อื อ�ำนาจด�ำเนินการ ภายใต้การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการบริหาร
		 11. แต่งตั้ง และ/หรือมอบหมายให้กรรมการบริหาร หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน กระท�ำการใดๆ ที่
อยู่ภายใต้ขอบอ�ำนาจของคณะกรรมการบริหาร ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร โดยที่คณะกรรมการบริหารอาจ
ยกเลิก เพิกถอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอ�ำนาจดังกล่าวได้
		 12. พิจารณาและอนุมัติคู่มืออ�ำนาจด�ำเนินการ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบอ�ำนาจทราบถึง
ขอบเขตความรับผิดชอบและอ�ำนาจของตนเอง และเพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน โดยมีหลักฐานอ้างอิง และเป็นไป
ตามขั้นตอนอย่างมีระบบ
		 13. มีอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ
		 14. พิจารณาทบทวนและรับรองการจัดซื้อทุกประเภทที่มีวงเงินตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไปที่อนุมัติโดยประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และ/หรือคณะกรรมการเปิดซองประกวดราคา
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		 15. ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในโครงการใหม่ๆ และมีอำ� นาจในการพิจารณาและอนุมตั ิให้บริษทั ฯลงทุน
หรือเข้าร่วมลงทุนกับบุคคล นิตบิ คุ คล หรือองค์กรทางธุรกิจอืน่ ใด ในรูปแบบทีค่ ณะกรรมการบริหารเห็นสมควร เพือ่ ด�ำเนิน
กิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตลอดจนถึงการพิจารณาและอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนดังกล่าว การเข้าท�ำ
นิติกรรมสัญญา และ/หรือการด�ำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการในจ�ำนวนเงินตั้งแต่ 10 ล้านบาท แต่
ทั้งนี้ไม่เกิน 100 ล้านบาท
		 16. พิจารณาและอนุมตั กิ ารเข้าท�ำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี กูย้ มื ขอสินเชือ่ จ�ำน�ำ
จ�ำนอง ค�้ำประกันและการอื่น รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ ตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการ
ด�ำเนินกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนถึงการเข้าท�ำนิติกรรมสัญญา ยื่นค�ำขอ/ค�ำเสนอ ติดต่อ ท�ำนิติกรรมกับส่วนราชการ
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิต่างๆของบริษัทฯ และ/หรือการด�ำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการในจ�ำนวนเงิน
ไม่เกิน 200 ล้านบาท
		 17. พิจารณาและอนุมัติวงเงินสินเชื่อให้ลูกหนี้การค้าจ�ำนวนเงินที่เกินกว่า 25 ล้านบาท
		 18. นอกเหนือจากนี้ ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในคู่มืออ�ำนาจด�ำเนินการของบริษัทฯ
		 ขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดของคณะกรรมการบริหารข้างต้น อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย
และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อบังคับของบริษัทฯ และในกรณีที่การเข้าด�ำเนินการหรือท�ำธุรกรรมใดๆ ที่มีหรืออาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ/หรือเป็นการเข้าท�ำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง หรือข้อบังคับบริษัทฯ ก�ำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ และให้คณะกรรมการ
บริหารให้ความเห็นและน�ำเสนอเรือ่ งดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ พิจารณาและด�ำเนินการตามทีก่ ฎหมายและกฎ
เกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือข้อบังคับของบริษัทฯ ก�ำหนดต่อไป
4. คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย
1. นายสมชาย
สกุลสุรรัตน์
ประธานฯ
2. พล.ร.อ. สถิรพันธุ์ เกยานนท์
3. นายชูศักดิ์
ปรัชญางค์ปรีชา
		 อ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
		 1. พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อด�ำรงต�ำแหน่งกรรม
การบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้ก�ำหนดไว้
แล้ว น�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งหรือเพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง แล้วแต่
กรณี ทั้งนี้ ในกระบวนการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมข้างต้นนั้น ให้รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกได้ด้วย
		 2. ก�ำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนส�ำหรับกรรมการ
		 3. พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติ
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		 4. รับทราบการปรับเงินเดือนและโบนัสประจ�ำปีของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ ซึง่ เสนอ
โดยคณะกรรมการบริหาร
		 5. ก�ำหนดแนวทางในการประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหาร โดยค�ำนึง
ถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
		 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
5. คณะอนุกรรมการด้านทรัพยากรบุคคล
อ�ำนาจหน้าที:่ ก�ำหนดแนวทางโดยเป็นการสอบทานปัญหาหลักขององค์กรด้านทรัพยากรบุคคล จะน�ำมาปรึกษา
เป็นกรณี ๆ ไป
6. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
		 อ�ำนาจหน้าที่: ก�ำหนดกรอบในการพิจารณาเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงโดยทั่วไปของบริษัทฯ ส่วนแนวทาง
ในการพิจารณาฝ่ายจัดการหรือคณะอนุกรรมการอาจหยิบยกประเด็นใด ๆ ซึ่งเป็นความเสี่ยงในการจัดการขึ้นมาพิจารณา
7. คณะอนุกรรมการบริหารการเงิน
		 อ�ำนาจหน้าที่: ก�ำหนดกรอบในการหารือเกี่ยวกับงบประมาณประจ�ำปีและงบลงทุน
8. คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย		
		 1. นายเตียว เซ็ง เหลียง
		 2. นายการุญ
นันทิลีพงศ์
		 3. นายสุภิสิทธิ์ ช่อเรืองศักดิ์
		 4. นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์
		 5. นางรัศมี
พงศ์จินดานนท์
					
		 6. นางสาวสุทิศา เทียนไชย
		 7. นายพัชร์ชศักดิ์ จันทร์เทวี
		 8. นายธวัชชัย โฉมวรรณ์
		 9. นายมงคล
เสียงสุทธิวงศ์
		 10. นายชาญอนันต์ สุขวงศ์
		 11. นายศรวัสย์ องอาจเชาวน์เลิศ
		 12. นายรชฎ
ถวิลเติมทรัพย์
		 13. นางปราณี
จิตต์วรจินดา
		 14. นายสุภัทรพงศ์ ชาญพานิชย์
		 15. นายจุนฮุย
แซ่เล้า

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้อ�ำนวยการโรงงานโครงการศึกษาการลงทุน
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการสายงานการเงินและบัญชี
และรักษาการผู้จัดการส�ำนักตรวจสอบภายใน
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้ออาวุโส
ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดอาวุโส
ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์
ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ
ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้จัดการฝ่ายจัดหาวัตถุดิบ
เลขานุการส�ำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการโรงงาน
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการโรงงาน			
ผู้จัดการฝ่ายสวนอาวุโส
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

นายชุมพล
นายช�ำนาญ
นายสมชาย
นายสยาม
นางสาวญาดา
นายยุทธนา
นายพงศ์สิทธิ์
นางสาววิรารัตน์

ไทยนุกูล
ดวงใส
จันทรมณี
ลิ้มเจริญกิจไพศาล
สวัสดิ์ศรี
เรืองธ�ำรงค์
โพธิ์ป๊อ
วิวัฒน์ธนาธิกุล

ผู้จัดการฝ่ายผลิต 1
ผู้จัดการฝ่ายผลิต 2
ผู้จัดการฝ่ายผลิต 3
ผู้จัดการฝ่ายจัดหาผลปาล์มสด
ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพและวางแผนการผลิต
ผู้จัดการฝ่ายส�ำนักงานโรงงาน
ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลโรงงาน
เลขานุการบริษัท

รายละเอียดคณะกรรมการและผู้บริหาร
			

ชื่อ
ต�ำแหน่ง
อายุ
วุฒิการศึกษา

: นายสมชาย สกุลสุรรัตน์

: ประธานกรรมการบริษัทฯ
: 65 ปี
: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันศศินทร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน
		 วปรอ. รุ่น 4414 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
: ประกาศนียบัตรสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการเมืองการปกครองใน
		 ระบอบประชาธิปไตย ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 11
: ประกาศนียบัตรการเงินและการธนาคารสถาบันนายธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ
การอบรม
: ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ประวัติการท�ำงาน:
บริษัทจดทะเบียน
		 2553 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
		 2552 - ปัจจุบัน กรรมการและ
บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด (มหาชน)
			
ประธานกรรมการตรวจสอบ
		 2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน�้ำมันปาล์ม จ�ำกัด (มหาชน)
		 2546 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษัทจ�ำกัด/หน่วยงาน
		 2555 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ		
		 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ		
		 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ		
		 2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ		

ชื่อ

กลุ่มนันยางเท็กซ์ ไทล์กรุ๊ป		
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด
บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ำกัด
บริษัท ไทยแอ๊กโกร เอ็กซเซนจ์ จ�ำกัด

: นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ

ต�ำแหน่ง
: ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ
: 65 ปี
วุฒิการศึกษา
: M.B.A. UNIVERSITY OF WISCONSIN, WISCONSIN, U.S.A.
การอบรม
: ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ประวัติการท�ำงาน:
บริษัทจดทะเบียน
		 2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการและ
บริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน)
			
ประธานกรรมการบริหาร
		 2546 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน�้ำมันปาล์ม จ�ำกัด (มหาชน)
			
และกรรมการอิสระ

บริษัทจ�ำกัด/หน่วยงาน
		 2553 - 2554 ประธานกรรมการบริหาร
			
และกรรมการ
		 2552 - 2554 กรรมการ
		 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ
		 2540 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ

ชื่อ

ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
บริษัท ไทยแอ๊กโกร เอ็กซเซนจ์ จ�ำกัด
บริษัท เอส จี อี อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด

: รศ. ดร. นินนาท โอฬารวรวุฒิ

ต�ำแหน่ง
:
อายุ
:
วุฒิการศึกษา
:
		
:

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
67 ปี
SENIOR EXECUTIVE PROGRAM-BANFF, UNIVERSITY OF
CALGARY, CANADA
ITP PROGRAM AT INSEAD IN FONTAINEBLEAU
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: 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)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ประวัติการท�ำงาน:
บริษัทจดทะเบียน
		 2537 - ปัจจุบัน กรรมการและ
บริษัท เอ. เจ. พลาสท์ จ�ำกัด (มหาชน)
			
ประธานกรรมการตรวจสอบ
		 2546 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน�้ำมันปาล์ม จ�ำกัด (มหาชน)
			
กรรมการอิสระ
บริษัทจ�ำกัด/หน่วยงาน
		 2550 - ปัจจุบัน นายกสภา
สภาวิทยาลัยศรีโสภณ
		 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ
มหาวิทยาลัยราชธานีอุดร
		 2537 - ปัจจุบัน กรรมการร่วมก่อตั้งสมาคมมหาวิทยาลัยเอเชีย-แปซิฟิก
		 2535 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
		 2524 - ปัจจุบัน กรรมการ
GOVERNING BOARD, SEAMEO-RIHED
		 2524 - ปัจจุบัน เลขาธิการสมาคม
สถาบันอุดมศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
		 2547 - ปัจจุบัน อนุกรรมการพิจารณาคุณวุฒิผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศ
		 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
		 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ
Asia-Europe Education Hub Advisory Committee
		 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ
ผูก้ อ่ ตัง้ ทีป่ ระชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
		 2551 - ปัจจุบัน อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการสร้างระบบและมาตรฐานการสรรหาทรัพยากรบุคคล
		 2553 - ปัจจุบัน อุปนายก
สภาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
		 2554 - ปัจจุบัน สภาที่ปรึกษานานาชาติ
University Tenaga Nasional, Malaysia

ชื่อ

: นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล

ต�ำแหน่ง
อายุ
วุฒิการศึกษา

: กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
: 65 ปี
: วศ.บ. (อุตสาหกรรมโรงงาน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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		 M.SC. (TEXTILE TECHNOLOGY) UNIVERSITY OF LEEDS, UK
		 พณ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม
: ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ประวัติการท�ำงาน:
บริษัทจดทะเบียน
		 2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท		 บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
		 2552 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและ		 บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน�้ำมันปาล์ม จ�ำกัด (มหาชน)
			
กรรมการอิสระ
		 2552 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ		 บริษัท ฝาจีบ จ�ำกัด (มหาชน)
		 2552 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ		 บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหาชน)
		 2547 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ		 บริษัท หลักทรัพย์เอเซียพลัส จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทจ�ำกัด/หน่วยงาน
		 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ		 บริษัท ไทย แอร์ไลน์ โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด
		 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ		 บริษัท นวตกรรมจามจุรี จ�ำกัด
		 2534 - ปัจจุบัน กรรมการ		 บริษัท เอสพีซี โฮมไอเดีย จ�ำกัด

ชื่อ
ต�ำแหน่ง
อายุ
วุฒิการศึกษา

: พล. ร. อ. สถิรพันธุ์ เกยานนท์

: กรรมการอิสระ
: 66 ปี
: วิทยาลัยการทัพเรือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
: วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.4419) สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
		 กองบัญชาการกองทัพไทย
การอบรม
: สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ประวัติการท�ำงาน:
บริษัทจดทะเบียน
		 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน�้ำมันปาล์ม จ�ำกัด (มหาชน)
		 2553 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน)
		 2549 - 2551 ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษัทจ�ำกัด/หน่วยงาน
		 2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท อ๊อตโต้ แลนด์ จ�ำกัด
		 2551 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา
บริษัท วีฮิเคิล จ�ำกัด
		 2545 - 2547 ประธานกรรมการ
บริษัท อู่กรุงเทพ จ�ำกัด
		 2549 - 2551 นายกสมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
		 2542 - 2551 ประธานกรรมการ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย (ครั้งที่ 2)

ชื่อ

: นายถกล ถวิลเติมทรัพย์

ต�ำแหน่ง
: กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
อายุ
: 59 ปี
วุฒิการศึกษา
: มัธยมศึกษาปีที่ 3 วัดธาตุทอง
การอบรม
: ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
		 ประกาศนียบัตรหลักสูตร FND สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 0.89%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : เป็นพี่เขยของนายการุญ นันทิลีพงศ์
ประวัติการท�ำงาน:
บริษัทจดทะเบียน
		 2517 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร บริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน)
			
และกรรมการผู้จัดการ
		 2522 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน�้ำมันปาล์ม จ�ำกัด (มหาชน)
			
และประธานกรรมการบริหาร
		
บริษัทจ�ำกัด/หน่วยงาน
		 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ�ำกัด
		 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ครบุรี แคปปิตอล จ�ำกัด
		 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท จักรกลเกษตรบริการ จ�ำกัด
		 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จ�ำกัด
		 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ครบุรีไบโอเอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด
		 2536 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จ�ำกัด
		 2531 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
บริษัท บ�ำรุงราษฎร์ เอ็ม.ซี. จ�ำกัด
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ชื่อ

: นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา

ต�ำแหน่ง
: กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
อายุ
: 68 ปี
วุฒิการศึกษา
: BS.BA HUSSON UNIVERSITY, MAINE, U.S.A.
การอบรม
: ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 1.60%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ประวัติการท�ำงาน:
บริษัทจดทะเบียน
		 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและ
บริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน)
			
กรรมการตรวจสอบ
		 2550 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน�้ำมันปาล์ม จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทจ�ำกัด/หน่วยงาน
		 2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
		 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ
		 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ
		 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ
		 2536 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
		 2550 - 2553 กรรมการ
		 2549 - 2551 กรรมการ
				

ชื่อ
ต�ำแหน่ง
อายุ
วุฒิการศึกษา

บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ�ำกัด
กลุม่ อุตสาหกรรมเซรามิค สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
บริษัท ไทยอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา จ�ำกัด
สภาธุรกิจไทย-จีน
บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จ�ำกัด
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

: นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา

:
:
:
:
การอบรม
:
:
		
:
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

กรรมการ และกรรมการบริหาร
69 ปี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ บริหารธุรกิจ อัสสัมชัญพาณิชย์
MINI M.B.A. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Advance Course in General (Non-Life) Insurance, Swiss Insurance Training
Centre, Switzerland
Skandia Insurance Management, Philippines
-
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ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ประวัติการท�ำงาน:
บริษัทจดทะเบียน
		 2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร		
		 2542 - ปัจจุบัน กรรมการ 		
		 2551 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท		
		 2524 - ปัจจุบัน กรรมการ		
		 2543 - 2552 รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
		 2535 - 2551 เลขานุการคณะกรรมการ		

ชื่อ

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน�้ำมันปาล์ม จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน�้ำมันปาล์ม จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

: นายการุญ นันทิลีพงศ์

ต�ำแหน่ง
: กรรมการ กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการ
อายุ
: 53 ปี
วุฒิการศึกษา
: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
: วุฒิบัตรและประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : เป็นน้องภรรยาของนายถกล ถวิลเติมทรัพย์
ประวัติการท�ำงาน:
บริษัทจดทะเบียน
		 2550 - ปัจจุบัน กรรมการและ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน�้ำมันปาล์ม จ�ำกัด (มหาชน)
			
กรรมการผู้จัดการ
		 2525 - 2549 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน�้ำมันปาล์ม จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทจ�ำกัด/หน่วยงาน
		 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ
			
และกรรมการผู้จัดการ
		 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
		 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท ซีพีไอ พาวเวอร์ แพล้นท์ จ�ำกัด
บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ�ำกัด
บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จ�ำกัด
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ชื่อ

: นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์

ต�ำแหน่ง
: กรรมการ กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
		 และผู้อ�ำนวยการงานโครงการศึกษาการลงทุน
อายุ
: 61 ปี
วุฒิการศึกษา
: ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต UNSW
การอบรม
: วุฒิบัตรและประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 0.22%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ประวัติการท�ำงาน:
บริษัทจดทะเบียน
		 2533 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน�้ำมันปาล์ม จ�ำกัด (มหาชน)
		 2533 - 2555 ผู้อ�ำนวยการงานโครงการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน�้ำมันปาล์ม จ�ำกัด (มหาชน)
			
ศึกษาการลงทุน

บริษัทจ�ำกัด/หน่วยงาน
		 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ

ชื่อ

บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จ�ำกัด

: นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช

ต�ำแหน่ง
: กรรมการ และกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
อายุ
: 44 ปี
วุฒิการศึกษา
: SASIN GRADUATE INSTITUTE OF ADMINISTRATION
		 CHULALONGKORN UNIVERSITY
การอบรม
: วุฒิบัตรและประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 1.43%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ประวัติการท�ำงาน:
บริษัทจดทะเบียน
		 2542 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน�้ำมันปาล์ม จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทจ�ำกัด/หน่วยงาน
		 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ
		 2546 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
		 2535 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จ�ำกัด
บริษัท พลาสแมค เทรดดิ้ง จ�ำกัด
บริษัท เลียกเซ้ง เทรดดิ้ง จ�ำกัด

31
ชื่อ

: นายเตียว เซ็ง เหลียง

ต�ำแหน่ง
: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ
: 64 ปี
วุฒิการศึกษา
: BACHELOR OF SCIENCE, UNIVERSITY OF MALAYA
การอบรม
: สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ประวัติการท�ำงาน:
บริษัทจดทะเบียน
		 2553 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน�้ำมันปาล์ม จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทจ�ำกัด/หน่วยงาน
		 2549 - 2553 HEAD, ASIA REGION
		 2543 - 2549 กรรมการผู้จัดการ
		 2525 - 2543 SENIOR EXECUTIVE

ชื่อ

SIME DARBY PLANTATIONS SDN BHD
บริษัท มรกต อินดัสตรี้ส์ จ�ำกัด (มหาชน)
SIME DARBY PLANTATIONS SDN BHD

: นายสุภิสิทธิ์ ช่อเรืองศักดิ์

ต�ำแหน่ง
: รองกรรมการผู้จัดการ
อายุ
: 55 ปี
วุฒิการศึกษา
: ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ-สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
การอบรม
: ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ประวัติการท�ำงาน:
บริษัทจดทะเบียน
		 2541 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน�้ำมันปาล์ม จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทจ�ำกัด/หน่วยงาน
		 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ
		 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท ซีพีไอ พาวเวอร์ แพล้นท์ จ�ำกัด
บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ�ำกัด
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ชื่อ

: นางรัศมี พงศ์จินดานนท์

ต�ำแหน่ง
: ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการสายงานการเงินและบัญชี
อายุ
: 41 ปี
วุฒิการศึกษา
: ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม
: ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
		 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ประวัติการท�ำงาน:
บริษัทจดทะเบียน
		 2555 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการสายงาน บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน�้ำมันปาล์ม จ�ำกัด (มหาชน)
			
การเงินและบัญชี
		 2541 - 2554 ผู้จัดการ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน�้ำมันปาล์ม จ�ำกัด (มหาชน)
			
ส�ำนักตรวจสอบภายในอาวุโส

บริษัทจ�ำกัด/หน่วยงาน
		 2536 - 2540 ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโส บริษัท ส�ำนักงาน เอสจีวี ณ ถลาง จ�ำกัด

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ�ำกัด มีรายนามกรรมการ ดังนี้
1. นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา
2. นายถกล
ถวิลเติมทรัพย์
3. นายการุญ นันทิลีพงศ์
4. นายสุภิสิทธิ์ ช่อเรืองศักดิ์
5. นายโกศล
นันทิลีพงศ์
ล�ำดับที่ 1-4
ล�ำดับที่ 5		

โปรดดูหัวข้อ “รายละเอียดคณะกรรมการและผู้บริหาร”
โปรดดูตามรายละเอียดด้านล่าง

บริษัท ซีพีไอ พาวเวอร์ แพล้นท์ จ�ำกัด มีรายนามกรรมการ ดังนี้
1. นายการุญ นันทิลีพงศ์
2. นายสุภิสิทธิ์ ช่อเรืองศักดิ์
3. นายโกศล
นันทิลีพงศ์
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ล�ำดับที่ 1-2
ล�ำดับที่ 3 		

โปรดดูหัวข้อ “รายละเอียดคณะกรรมการและผู้บริหาร”
โปรดดูตามรายละเอียดด้านล่าง

รายละเอียดของผู้บริหารของบริษัทย่อย

ชื่อ

: นายโกศล นันทิลีพงศ์

ต�ำแหน่ง
: กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ�ำกัด
อายุ
: 50 ปี
วุฒิการศึกษา
: ปริญญาตรี สถิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
: สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 0.95% หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : เป็นน้องภรรยาของนายถกล ถวิลเติมทรัพย์
		
เป็นน้องชายของนายการุญ นันทิลีพงศ์
ประวัติการท�ำงาน:
บริษัทจดทะเบียน
		 2551 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาโครงการ
บริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน)
			
พัฒนาพันธุ์อ้อย
		 2547- 2554
ที่ปรึกษาให้ค�ำแนะน�ำ	
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน�้ำมันปาล์ม จ�ำกัด (มหาชน)
			
ทางด้านส่งเสริมการเกษตร

บริษัทจ�ำกัด/หน่วยงาน
		 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ
		 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
			
และกรรมการผู้จัดการ
		 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ

(2)

บริษัท ซีพีไอ พาวเวอร์ แพล้นท์ จ�ำกัด
บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ�ำกัด จ�ำกัด
บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จ�ำกัด

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

		 อ้างถึง (1) โครงสร้างการจัดการ ข้อ 3 คณะกรรมการบริหาร และข้อ 4 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่า
ตอบแทน ในการสรรหากรรมการ ทั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ จะพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมือ่ ได้รายชือ่ บุคคลทีเ่ หมาะสมแล้ว ก็
จะน�ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้แต่งตั้งต่อไป ในการแต่งตั้งคณะกรรมการ ถือตามเสียงข้างมากในการออกเสียงจะไม่มี
ระบบ Cumulative Voting

(3)

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

		 อ้างถึง (4) การก�ำกับดูแลกิจการ ข้อ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
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(4) การก�ำกับดูแลกิจการ
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

		 บริษทั ฯ ได้กำ� หนดนโยบายเกีย่ วกับการก�ำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อกั ษร โดยได้รบั ความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริษัทฯ ในปี 2546 ดังต่อไปนี้
		 นโยบายเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการ
		 คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้สง่ เสริมสนับสนุนการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ีในทุกระดับขององค์กร และได้มกี ารปรับปรุง
ส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล ถูกต้องตามกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีความ
โปร่งใส คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและเชื่อมั่นว่าการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส มีประสิทธิผลจะส่งผล
ให้ผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ดีขึ้นและเป็นประโยชน์สูงสุดกับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในระยะยาวโดย
ทั่วกัน จึงได้ก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้
		 1. ด�ำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) โปร่งใส ตรวจสอบได้
		 2. ก�ำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษทั ฯ ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามบทบาทและความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ
		 3. ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย อีกทั้งมีการเปิดเผยข้อมูล
อย่างเพียงพอแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
		 4. จัดให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอ ดูแลให้มมี าตรการบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสมและติดตามอย่าง
สม�่ำเสมอ
		 5. ก�ำหนดให้มีวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณของบริษัทฯและมีการ
ติดตามผลอย่างสม�่ำเสมอ
		 6. จัดให้มีคู่มืออ�ำนาจด�ำเนินการ เพื่อกระจายความรับผิดชอบ อ�ำนาจในการตัดสินใจและสั่งการตามหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย
		 7. จัดให้มีคู่มือจรรยาบรรณบริษัท พร้อมทั้งมีการแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ
		 บริษทั ฯ มีแผนปฏิบตั แิ ละมีการติดตามผลการปฏิบตั ติ ามแผนงาน และงบประมาณของบริษทั ฯ ทุกไตรมาส และ
มีการปรับปรุงเป้าหมาย แผนงาน งบประมาณของบริษัทฯ ทุกปี
		 ในปี 2555 บริษัทฯ มีการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1 ครั้ง เป็นประชุมสามัญประจ�ำปี 2555 โดยการประชุมได้จัด
ที่โรงแรมภายนอกบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม รายงาน
ประจ�ำปี/งบการเงิน รายการเอกสารทีผ่ เู้ ข้าประชุมต้องน�ำมาเพือ่ ใช้แสดงตัวและหนังสือมอบฉันทะให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้า
ก่อนวันประชุม 7 วันท�ำการ ทั้งนี้เอกสารประกอบการประชุมที่น�ำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนั้น จะมี
ข้อมูลครบถ้วนเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ และบริษัทฯ ได้เพิ่มทางเลือกให้กับ
ผู้ถือหุ้นโดยให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอ�ำนาจจากผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
		 ในระหว่างการประชุมผูถ้ อื หุน้ ประธานทีป่ ระชุมได้ดำ� เนินการประชุมให้เป็นไปตามล�ำดับระเบียบวาระทีก่ ำ� หนด
ไว้ในหนังสือเชิญประชุม และคณะกรรมการยังได้เปิดโอกาสให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็นและสามารถถาม
ค�ำถามในแต่ละวาระการประชุม รวมทัง้ ให้ขอ้ คิดเห็น ข้อเสนอแนะเพิม่ เติม และได้บนั ทึกประเด็นทีส่ ำ� คัญไว้ในรายงานการ
ประชุมแล้ว
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2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

		 บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการจัดการประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยการปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน โดยมีการอ�ำนวยความ
สะดวกในการประชุมอย่างเท่าเทียมกัน ให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการถามค�ำถามต่อที่ประชุมและแสดงความเห็นในแต่ละ
วาระการประชุม และประธานทีป่ ระชุมจะให้ความส�ำคัญและตอบข้อซักถามในทุกประเด็น โดยมีการบันทึกการประชุมอย่าง
ถูกต้องครบถ้วน และผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการ
แต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการประชุมตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามกฎหมาย
		 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ในปี 2555 บริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารเชิญประชุมพร้อมรายงานประจ�ำปี/งบการเงิน และ
หนังสือมอบฉันทะพร้อมเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น
ทุกรายทีม่ รี ายชือ่ ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ รวมทัง้ ลงประกาศหนังสือพิมพ์
แจ้งก�ำหนดวัน เวลา และวาระการประชุมก่อนวันประชุม 3 วัน และติดต่อกัน 3 วัน ในการประชุมมีกรรมการเข้าร่วมประชุม
ทั้งสิ้น 10 ท่าน

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

		 บริษทั ฯ ได้ดแู ลและค�ำนึงถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ โดยได้กำ� หนดแนวทางการปฏิบตั ไิ ว้ในคูม่ อื จรรยาบรรณบริษทั
และระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการท�ำงาน เพื่อให้คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการ
ด�ำเนินงาน โดยถือเป็นภาระหน้าที่ที่ส�ำคัญของทุกคน เช่น
		 - ผู้ถือหุ้น
: บริษัทฯ จะด�ำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส โดยค�ำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทฯใน
ระยะยาว
		 - พนักงาน : บริษัทฯ สนับสนุนพัฒนาความสามารถในการท�ำงาน โดยน�ำระบบการพัฒนาบุคลากรบน
พื้นฐานของความสามารถ (Competency- Based Human Resources Development)
มาใช้ เน้นการท�ำงานอย่างปลอดภัย ปฏิบตั ติ อ่ พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม
ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
		 - คู่ค้า/เจ้าหนี้ : ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด
		 - คู่แข่ง
: ปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่ท�ำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าโดย
ปราศจากมูลความจริง
		 - ลูกค้า
: มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและรักษาระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อตอบสนองความพึง
พอใจของลูกค้า โดยบริษัทฯผ่านการรับรองระบบคุณภาพ ISO9001:2000 GMP และ
HACCP พร้อมทัง้ ก�ำหนดให้มผี รู้ บั ผิดชอบในการรับข้อร้องเรียนของลูกค้า และรักษาความ
ลับของลูกค้า
		 - ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานด�ำเนินกิจกรรมบ�ำบัดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
โดยปฏิบตั ติ ามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด พร้อมทัง้ สนับสนุน
กิจกรรมของชุมชนโดยรอบโรงงาน และกิจกรรมของท้องถิ่นที่โรงงานตั้งอยู่
		 ในปี 2555 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เน้นโครงการ CSR (Corporate Social Responsibility) มาอย่างต่อเนื่อง
ภายใต้การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน เคียงคู่กับการพัฒนาสังคมสิ่งแวดล้อม และมวลชนสัมพันธ์ เพื่อเป็นการปลูกจิตส�ำนึก
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และวัฒนธรรมองค์กรทีด่ ี โดยภาพรวม บริษทั ฯได้มงุ่ เน้นพัฒนาในเรื่องการจัดการของเสีย การเพาะขยายพันธุน์ กแสก ส่ง
เสริมและพัฒนาการศึกษาให้กับเยาวชน ตลอดจนการให้ความรู้ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับปาล์มน�้ำมันแก่เกษตรกร และผู้
สนใจโดยทั่วไป โดยทั้งนี้โครงการดังกล่าว พนักงานในบริษัทฯ ต่างได้มีส่วนช่วยเหลือ ร่วมมือร่วมใจช่วยกันส่งเสริมและ
จัดท�ำกิจกรรมต่างๆ ให้โครงการดังกล่าวขับเคลื่อนไปได้ กล่าวโดยสรุปในรอบปีที่ผ่านมามีโครงการดังนี้
		 โครงการ : สร้างสวนปาล์มน�้ำมันอย่างยั่งยืน
		 • โครงการให้ความรูค้ วามเข้าใจในการเพาะพันธุป์ าล์มให้แก่สถาบันต่างๆ อาทิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร, มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต กรุงเทพฯ, กลุ่มปาล์มน�้ำมัน
ระพัฒน์ รังสิต, กลุ่มเกษตรกร อ�ำเภอพะโต๊ะ, อ�ำเภอละแม, อ�ำเภอหนองพลับ, อ�ำเภอทะเลทรัพย์, อ�ำเภอ
ปะทิว, อ�ำเภอท่าแซะ และ อ�ำเภอหลังสวน
		 โครงการ : พลังงานสีขาว (Green Energy)
		 • โครงการให้ความรูแ้ ก่บคุ ลากรภายนอก ในเรือ่ งการน�ำของเหลือใช้ทเี่ กิดจากขบวนการผลิต มาใช้เป็นพลังงาน
ทดแทนภายในอุตสาหกรรม อาทิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร,
องค์การบริหารส่วนต�ำบล ท่าแซะ และมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต กรุงเทพฯ
		 โครงการ : โรงงานสีขาว
		 • โครงการให้ความสัมพันธ์แก่บุคลากรภายในบริษัทฯ อาทิ กิจกรรมแข่งขันวอลเลย์บอล, แบดมินตัน, ตะกร้อ
และบริจาคโลหิต
		 • มีการสุ่มตรวจพนักงานเพื่อหาสารเสพติดภายในโรงงาน
		 โครงการ : ชุมชนสัมพันธ์
		 • มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงโรงงาน
		 • ร่วมจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ในจังหวัดชุมพร
		 • ร่วมจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ตามประเพณีชาวมอญ
		 • มอบคอมพิวเตอร์ (ที่ใช้แล้ว) ให้โรงเรียนในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงโรงงาน
		 • เข้าร่วมประชุมหมู่บ้านในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงทุกเดือน
		 • ร่วมกิจกรรมงานประเพณี ตลาดนาบุญ ณ วัดพรุตะเคียน
		 • ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าร่วมกับ อสมท. องค์การบริหารส่วนจังหวัด และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ชุมพร
		 • จัดกิจกรรมทอดกฐิน เป็นประจ�ำทุกปี ในปี 2555 จัดงานทอดกฐิน ณ วัดสวนมณีทรัพย์ ต�ำบลสลุย อ�ำเภอ
ท่าแซะ จังหวัดชุมพร เพื่อเทพื้นอุโบสถ และร่วมท�ำบุญถวายปัจจัย
		 โครงการ : ลีลา สร้างเชฟ คุณภาพล�้ำหน้า
		 • กิจกรรมสนับสนุนน�ำ้ มันปาล์มให้กบั สถานบันต่างๆ เพือ่ เป็นการส่งเสริมการเรียนการสอนของสถานการศึกษา
ด้านอาหารและโภชนาการ โดยบริษัทฯ ได้มอบน�้ำมันปาล์มโอเลอิน ตราลีลา เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
อาทิ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสติ กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
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		 โครงการ : ท่องโลกอุตสาหกรรมน�้ำมันปาล์มแบบครบวงจรไปกับ CPI เพื่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
		 • กิจกรรมน�ำเยาวชนศึกษาดูงาน ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกปาล์ม การเลี้ยงนกแสก ตลอดจนกระบวนการ
ผลิตน�้ำมันปาล์มสู่ผู้บริโภค แก่ มหาลัยราชภัฎสวนดุสิต กรุงเทพฯ

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

		 คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจของผูล้ งทุนและผูท้ มี่ สี ว่ นได้เสียของบริษทั ฯ จึงได้กำ� ชับให้ฝา่ ยบริหารด�ำเนินการในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการ
เปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม�่ำเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความ
ส�ำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทฯ ยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะ
แต่ได้มอบหมายให้ผชู้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการสายงานการเงินและบัญชีทำ� หน้าทีต่ ดิ ต่อสือ่ สารกับผูล้ งทุน ผูถ้ อื หุน้ นักวิเคราะห์และ
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวมีไม่มากนัก ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทฯ ได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2679-9166 หรือที่ website : www.cpi-th.com หรือที่ e-mail address : info@cpi-th.com

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

		 การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เป็นไปตามข้อตกลงของผู้ถือหุ้นที่ก�ำหนดให้กรรมการบริษัทฯ เป็นตัวแทนจาก
ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 11 ท่าน ดังนี้
		 • กรรมการที่เป็นผู้บริหาร		
2 ท่าน
		 • กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร		
5 ท่าน
		 • กรรมการที่เป็นอิสระ			
4 ท่าน
		 จ�ำนวนกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีจ�ำนวน 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งคณะ ทั้งนี้ กรรมการอิสระมีความ
เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลและการบริหารงานประจ�ำ บริษัทฯ มี
การก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษรตามคู่มืออ�ำนาจ
ด�ำเนินการ บริษัทฯ มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบออกจากกันโดยเด็ดขาดระหว่างการอนุมัติ การบันทึกรายการ
ทางบัญชีและการดูแลทรัพย์สนิ เพือ่ เป็นการตรวจสอบซึง่ กันและกันได้ ดังนัน้ จึงมัน่ ใจได้วา่ กรรมการดังกล่าวได้มกี ารปฏิบตั ิ
หน้าที่อย่างเต็มที่ในฐานะที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น และมีการถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม
		 คณะกรรมการบริษทั ฯ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการปฏิบตั หิ น้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับ
ของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดย
กรรมการบริษทั ฯมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งทีแ่ น่นอน ซึง่ ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ ก�ำหนดไว้วา่ ในการประชุมสามัญประจ�ำ
ปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากต�ำแหน่งอย่างน้อยจ�ำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจ�ำนวนกรรมการจะแบ่งออก
ให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยให้กรรมการที่ด�ำรงต�ำแหน่งนานที่สุด
เป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง
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		 นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ มีเลขานุการบริษทั และทีป่ รึกษาทางกฎหมาย ท�ำหน้าที่ให้คำ� แนะน�ำด้านกฎหมายและเกณฑ์
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ
		 บริษัทฯ ได้จัดท�ำคู่มือจรรยาบรรณบริษัทขึ้น เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
ภารกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและเที่ยงธรรม โดยได้แจกคู่มือจรรยาบรรณบริษัทให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน เพื่อให้ปฏิบัติตามโดยทั่วกัน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดอบรมชี้แจงให้พนักงานได้รับทราบทั่วกันแล้ว และผู้บังคับ
บัญชาทุกระดับชั้นมีหน้าที่สอดส่องและส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่ก�ำหนดและประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี
		 คณะกรรมการมีภาวะผูน้ ำ� มีวสิ ยั ทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ และ
ผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการก�ำหนดและให้ความเห็นชอบในเรื่องวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผน
งานและงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนก�ำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการด�ำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่
ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการและฝ่ายจัดการมีความรับผิดชอบตามหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น มี
ระบบการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการ อีกทั้งมี
การก�ำหนดอ�ำนาจด�ำเนินการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
		 กรรมการของบริษทั ฯ เป็นผูท้ มี่ คี วามรู้ ความสามารถ มีศกั ยภาพ และได้ผา่ นหลักสูตรการอบรมการเป็นกรรมการ
ตามหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หรือ Directors Accreditation Program (DAP) ของสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (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
		 เพือ่ ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษทั ฯ จึงไม่มกี ารท�ำธุรกรรมกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร
หรือผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว อีกทัง้ คณะกรรมการได้ดแู ลอย่างรอบคอบหากเกิดรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
เพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมอย่างรอบคอบ เพื่อให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยราคาและ
เงื่อนไขเสมือนท�ำรายการกับบุคคลภายนอก และจะต้องเปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจ�ำเป็น
ไว้ในรายงานประจ�ำปี และแบบ 56-1 ตลอดจนต้องเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในหัวข้อรายการบัญชีกับ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกันด้วย
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		 คณะกรรมการได้จดั ให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีค่ รอบคลุมทุกด้านทัง้ ด้านการเงิน การปฏิบตั งิ าน การด�ำเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการบริหารความเสี่ยง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วง
ดุลทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลเงินทุนของผูถ้ อื หุน้ และสินทรัพย์ของบริษทั ฯอยูเ่ สมอ จัดให้มกี าร
ก�ำหนดล�ำดับขั้นของอ�ำนาจอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรในคู่มืออ�ำนาจด�ำเนินการ และความรับผิดชอบของผู้บริหารและ
พนักงาน ก�ำหนดระเบียบการปฏิบตั งิ านอย่างเป็นลายลักษณ์อกั ษร มีสำ� นักตรวจสอบภายในท�ำหน้าทีต่ รวจสอบการปฏิบตั ิ
งานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบทีว่ างไว้ รวมทัง้ ประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายใน
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบดูแลให้ส�ำนักตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถท�ำหน้าที่ตรวจสอบได้อย่างเต็มที่
และให้รายงานตรงต่อกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�ำทุกไตรมาส
		 บริษทั ฯ มีการก�ำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี ไตรมาสละ 1 ครัง้
และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจ�ำเป็น โดยมีการก�ำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการ
ด�ำเนินงานเป็นประจ�ำ เลขานุการบริษทั ได้จดั ท�ำหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการ
ประชุมให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลา 7 วันเพือ่ ให้คณะกรรมการได้มเี วลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียง
พอก่อนเข้าร่วมประชุม ทัง้ นี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ กรรมการสามารถเสนอความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ มี
การจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อกั ษรและจัดเก็บรายงานการประชุมทีผ่ า่ นการรับรองแล้วจากคณะกรรมการบริษทั ฯ
เพื่อให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ โดยปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง
		 โดยในปี 2555 คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติจ�ำนวน 4 ครั้ง และวาระพิเศษจ�ำนวน 1 ครั้ง โดยมี
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้
รายชื่อ
1. นายสมชาย สกุลสุรรัตน์
2. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ
3. รศ.ดร.นินนาท โอฬารวรวุฒิ
4. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล
5. พล. ร.อ. สถิรพันธุ์ เกยานนท์
6. นายถกล ถวิลเติมทรัพย์
7. นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา
8. นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา
9. นายการุญ นันทิลีพงศ์
10. นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์
11. นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช
12. นายพิเชษฐ นิธิวาสิน
13. ศ.ดร.สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์
14. นายกรีธา มติธนวิรุฬห์

การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
หมายเหตุ
การประชุม การประชุม
รวม
วาระปกติ วาระพิเศษ
3/4
1/1
4/5
2/4
1/1
3/5
3/4
1/1
4/5
4/4
1/1
5/5
3/4
1/1
4/5
4/4
1/1
5/5
4/4
1/1
5/5
4/4
1/1
5/5
4/4
1/1
5/5
4/4
1/1
5/5
1/4
1/1
2/5
0/1
0/1
พ้นต�ำแหน่ง 25 เม.ย. 55
1/1
1/1
พ้นต�ำแหน่ง 25 เม.ย. 55
1/1
1/1
พ้นต�ำแหน่ง 25 เม.ย. 55
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		 ค่าตอบแทนกรรมการ : บริษัทฯได้ก�ำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดย
ค่าตอบแทนอยู่ในระดับเหมาะสมตามอุตสาหกรรมและสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ
และได้ขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แล้ว กรรมการที่ได้รบั มอบหมายให้มหี น้าทีแ่ ละความรับผิดชอบเพิม่ มากขึน้ ได้รบั ค่า
ตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น
		 ค่าตอบแทนผู้บริหาร : ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯก�ำหนด
		 จ�ำนวนค่าตอบแทน : ในปี 2555 บริษัทฯได้จ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร มีรายละเอียด
ดังนี้
		 ค่าตอบแทนของกรรมการ (ต่อปี)
			 • เบี้ยประชุมกรรมการ 		
จ�ำนวน 11 ราย รวม 0.795 ล้านบาท
			 • เบี้ยประชุมกรรมการบริหาร		
จ�ำนวน 3 ราย รวม 0.850 ล้านบาท
			 • เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ จ�ำนวน 3 ราย รวม 0.235 ล้านบาท
			 • ค่าตอบแทนกรรมการ 		
จ�ำนวน 14 ราย รวม 2.90 ล้านบาท
ค่าตอบแทนผู้บริหาร (ต่อปี)
			 • ผู้บริหาร จ�ำนวน 9 ราย ได้รับค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุม เงินเดือน โบนัส รายได้อื่นๆ และเงินสมทบ
				 กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ รวมกันจ�ำนวน 29.59 ล้านบาท
			 • ผู้บริหาร จ�ำนวน 4 รายมีรถยนต์ประจ�ำต�ำแหน่ง
		 คณะอนุกรรมการของบริษัทฯ มี 6 คณะประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง คณะอนุกรรมการบริหารด้านทรัพยากรบุคคล
และคณะอนุกรรมการบริหารด้านการเงิน
		 ส�ำหรับรายละเอียด บทบาท ภาระหน้าทีค่ วามรับผิดชอบและองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้อธิบาย
ไว้ภายในหัวข้อเรื่องโครงสร้างผู้ถือหุ้นและการจัดการ

(5) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษทั ฯ มีนโยบายและวิธกี ารดูแลผูบ้ ริหารในการน�ำข้อมูลภายในของบริษทั ฯ ไปใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตัว โดยก�ำหนด
ไว้ในจรรยาบรรณบริษัท ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการท�ำงาน นอกจากนี้การซื้อขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือน
ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน ได้ก�ำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ-ขาย
และมิให้เปิดเผยข้อมูลภายในทีม่ สี าระส�ำคัญแก่ผอู้ นื่ ส่วนบทลงโทษเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการเกี่ยวกับการจัดท�ำและเปิดเผยรายงาน
การถือหลักทรัพย์ และตามบทลงโทษของบริษัทฯ		
บริษทั ฯ ได้กำ� หนดให้เฉพาะผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ านโดยตรงเท่านัน้ ทีจ่ ะได้รบั ข้อมูล นอกจากนัน้ ในด้านระบบ
งานคอมพิวเตอร์ มีการก�ำหนดสิทธิในการเรียกใช้ข้อมูลภายในของแต่ละบุคคล โดยมีรหัสผ่านเฉพาะบุคคลในการเข้าสู่
ระบบ เพือ่ ป้องกันและรักษาไว้ซงึ่ ข้อมูลทีเ่ ป็นความลับของบริษทั ฯ และข้อมูลทีจ่ ะมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ
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(6) การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้น ก�ำหนดให้มีหน้าที่ก�ำกับดูแลรายงานทางการเงินของ
บริษัทฯ ให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่เหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง การปฏิบตั ติ ามหลักบรรษัทภิบาล การประเมินการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในให้เหมาะสม
มีประสิทธิภาพ ก�ำกับดูแลระบบงานตรวจสอบให้ได้มาตรฐานการตรวจสอบที่ดี คัดเลือกและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมทั้ง
งานอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯได้มอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลงานโดยมอบหมายให้ส�ำนัก
ตรวจสอบภายในซึง่ เป็นหน่วยงานในบริษทั ฯ ปฏิบตั หิ น้าทีต่ รวจสอบและรายงานผลการปฏิบตั งิ านโดยตรงกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ในการปฏิบตั งิ านของส�ำนักตรวจสอบภายในจะท�ำรายงานเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ พิจารณาและประเมิน
ผลทุกไตรมาส และคณะกรรมการตรวจสอบจะน�ำเสนอรายงานต่อไปยังคณะกรรมการบริษัทฯในทุกไตรมาสเช่นกัน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้งสามท่าน
เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแบบการประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายจัดการจัดท�ำ โดยเห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ ซึ่ง
ครอบคลุมในด้านต่างๆ คือ
1. องค์กรและสภาพแวดล้อม
2. การบริหารความเสี่ยง
3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
4. ข้อมูลสารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร
5. ระบบการติดตาม
ในปี 2555 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและให้ความเห็นว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีของ
สมาคมนักบัญชีฯ และประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการรายงานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ�ำปี 2555
ของบริษัทฯ อีกทั้งไม่พบสิ่งที่เป็นสาระส�ำคัญซึ่งไม่สอดคล้องต่อการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี มีระบบการควบคุม
ภายในที่เหมาะสมกับสภาพธุรกิจและไม่พบจุดอ่อนที่เป็นสาระส�ำคัญ
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ค� ำ อธิ บ ายและการวิ เ คราะห์ ฐ านะการ
เงิ น และผลการด� ำ เนิ น งาน
1. รายงานผลประกอบการที่ผ่านมา
1.1 โครงสร้างของเงินทุน ยังอยู่ในเกณฑ์ดีเนื่องจากสามารถช�ำระหนี้คืนบางส่วนในปีที่ผ่านมา
1.2 สภาพคล่อง ความเพียงพอของสภาพคล่องถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี บริษัทฯมีความสามารถในการจ่ายช�ำระหนี้
มีการส่งสินค้าไปจ�ำหน่ายยังต่างประเทศและการเรียกช�ำระหนี้เป็น Sight
1.3 คุณภาพของสินทรัพย์ สินทรัพย์ของบริษทั ฯ อยู่ในสภาพดี สินค้าสามารถจ�ำหน่ายได้หมดและไม่มสี นิ ทรัพย์
ด้อยคุณภาพอื่น ลูกหนี้บริษัทฯ ส่วนใหญ่ยังไม่ถึงวันครบก�ำหนดช�ำระเงิน
1.4 ความสามารถในการท�ำก�ำไร และประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2555 ลดลงจากปี 2554
ซึง่ มีผลก�ำไรสุทธิ 164.88 ล้านบาท เป็นก�ำไรสุทธิ 31.65 ล้านบาทสาเหตุหลักเนือ่ งจากราคาขายและปริมาณ
ขาย โดยรวมที่ลดลงในสัดส่วนที่สูงกว่าต้นทุนขาย

2. การเปลี่ยนแปลงรายการหรือวิเคราะห์อัตราส่วนที่ส�ำคัญ
2.1 รายได้จากการขายลดลงจากปีกอ่ นโดยสาเหตุหลักเกิดจากราคาขายโดยรวมลดลงร้อยละ 9.64 และปริมาณ
ขายโดยรวมลดลงร้อยละ 6.15
2.2 ระยะเวลาการเรียกเก็บหนี้เฉลี่ยของบริษัทฯยาวขึ้นจาก 21 วันในปี 2554 เป็น 25 วันในปี 2555 ทั้งนี้ เนื่อง
จากบริษัทฯ ขายสินค้าที่มีเงื่อนไขการช�ำระเงินยาวกว่าปี 2554
2.3 อัตราก�ำไรสุทธิต่อรายได้รวมลดลงจากร้อยละ 3.42 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 0.78 ในปี 2555 ทั้งนี้ เนื่องจาก
อัตราก�ำไรขั้นต้นที่ลดลง

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ในปี 2555 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) จ�ำนวน 990,000 บาท ให้แก่ผู้สอบบัญชี
นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ บริษัท ส�ำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ำกัด โดยไม่มีค่าบริการอื่นใดอีก
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีส�ำหรับบริษัทย่อย ดังนี้
		 1. บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ�ำกัด 		
		 2. บริษัท ซีพีไอ พาวเวอร์ แพล้นท์ จ�ำกัด

จ�ำนวน 90,000 บาท
จ�ำนวน 40,000 บาท

บริษัทย่อยใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกับบริษัทฯ คือ บริษัท ส�ำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ำกัด โดยไม่มีค่าบริการ
อื่นใดอีก

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำ�มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน)
Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited.
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รายงานของผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าต
รายงานของผูส อบบัญชีรับอนุญาต
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)
ขาพเจ า ไดต รวจสอบงบการเงิน รวมของบริษัท ชุ มพรอุต สาหกรรมน้ํ ามั น ปาล ม จํ ากั ด (มหาชน) และ
บริษัทยอย ซึ่งประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน
ความรับผิดชอบของผูบ ริหารตองบการเงิน
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินและรับผิด ชอบเกี่ย วกับการควบคุมภายในที่ผูบริห ารพิจารณาวาจําเปน เพื่อให
สามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจาก
การทุจริตหรือขอผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดาน
จรรยาบรรณ รวมถึ ง วางแผนและปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบเพื่ อ ให ไ ด ค วามเชื่ อ มั่ น อย า งมี เ หตุ ผ ลว า
งบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม
การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและ
การเปดเผยขอมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการ
ประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจาก
การทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่
เกี่ยวของกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของ
การควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่
ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทําขึ้นโดยผูบริหาร รวมทั้งการประเมิน
การนําเสนองบการเงินโดยรวม
ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดง
ความเห็นของขาพเจา
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รายงานประจำ�ปี 2555
ANNUAL REPORT 2012

ความเห็น
ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผลการดําเนินงานและกระแส
เงิ น สดสํ า หรั บ ป สิ้ น สุ ด วั น เดี ย วกั น ของบริ ษั ท ชุ ม พรอุ ต สาหกรรมน้ํ า มั น ปาล ม จํ า กั ด (มหาชน) และ
บริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรใน
สาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

โสภณ เพิ่มศิรวิ ัลลภ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
กรุงเทพฯ: 28 กุมภาพันธ 2556

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำ�มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน)
Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited.
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งบแสดงฐานะการเงิ น

บริษบริ
ัท ชุษมัทพรอุ
ชุมพรอุ
ตสาหกรรมน้
ตสาหกรรมน้
ํามันําปาล
มันมปาล
จํามกัดจํา(มหาชน)
กัด (มหาชน)
และบริ
และบริ
ษัทยษอัทยยอย
งบแสดงฐานะการเงิ
งบแสดงฐานะการเงิ
น
บริ
ษัท ชุมพรอุนตสาหกรรมน�
้ำมันปาล์ม จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วัณ
นณทีวั่วั31
นนทีทีธั่ 31
น่ 31
วาคม
ธันธัวาคม
25552555
น2555
วาคม

สินทรั
สินพทรั
ย พย
สินทรั
สินพทรั
ยหพมุยนหเวีมุยนนเวียน
เงินสดและรายการเที
เงินสดและรายการเที
ยบเทยาบเท
เงินาสด
เงินสด
ลูกหนี
ลูก้กหนี
ารค้กาารค
และลู
าและลู
กหนีก้อหนี
ื่น ้อื่น
คาใชคจาาใชยจจาายล
ยจวางหน
ยลวงหน
า า
สินคสิานคงเหลื
คาคงเหลื
อ อ
สินทรั
สินพทรั
ยหพมุยนหเวีมุยนนอื
เวีย่นนอื่น
รวมสิรวมสิ
นทรันพทรั
ยหพมุยนหเวีมุยนนเวียน
สินทรั
สินพทรั
ยไพมหยไมุมนหเวีมุยนนเวียน
เงินลงทุ
เงินลงทุ
นในบริ
นในบริ
ษัทยษอัทย ยอย
ที่ดินทีอาคารและอุ
่ดิน อาคารและอุ
ปกรณ
ปกรณ
ตนทุตนนปาล
ทุนมปาลม
สินทรั
สินพทรั
ยไพมมยไีตมัวมตนีตัวตน
เงินจเงิายล
นจวางหน
ยลวงหน
าคาซืา้อคทีาซื่ด้อินทีและเครื
่ดินและเครื
่องจัก่อรงจักร
เงินมัเงิดนจํมัา ดจํา
รวมสิรวมสิ
นทรันพทรั
ยไพมหยไมุมนหเวีมุยนนเวียน
รวมสิรวมสิ
นทรันพทรั
ย พย

(หน(หน
วย: บาท)
วย: บาท)
งบการเงิ
งบการเงิ
นรวมนรวม
งบการเงิ
งบการเงิ
นเฉพาะกิ
นเฉพาะกิ
จการจการ
หมายเหตุ31 ธั31
ธันวาคม
ธันวาคม
ธันวาคม
ธันวาคม
หมายเหตุ
นวาคม
2555255531 ธั31
นวาคม
2554255431 ธั31
นวาคม
2555255531 ธั31
นวาคม
25542554

หมายเหตุ
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
ประกอบงบการเงิ
นเปนสเปวนนหนึ
สวนหนึ
่งของงบการเงิ
่งของงบการเงิ
นนี้ นนี้

7 7
6, 8 6, 8
9 9
10 10

85,041,044
85,041,044 90,328,666
90,328,666 80,215,688
80,215,688 87,734,621
87,734,621
229,852,021
229,852,021 341,046,237
341,046,237 238,534,429
238,534,429 341,046,237
341,046,237
2,178,394
2,178,394
7,881,063
7,881,063
2,178,394
2,178,394
7,881,063
7,881,063
611,665,005
611,665,005 741,250,441
741,250,441 606,234,506
606,234,506 741,250,441
741,250,441
6,238,818
6,238,818
4,844,761
4,844,761
6,238,347
6,238,347
4,844,676
4,844,676
934,975,282
934,975,282 1,185,351,168
1,185,351,168 933,401,364
933,401,364 1,182,757,038
1,182,757,038

11 11
- 12 12 1,627,107,756
1,627,107,756
13 13
222,220,666
222,220,666
14 14
7,046,791
7,046,791
30.130.1
93,000,000
93,000,000
338,170
338,170
1,949,713,383
1,949,713,383
2,884,688,665
2,884,688,665

- 1,637,423,669
1,637,423,669
122,619,667
122,619,667
5,753,453
5,753,453
94,265,810
94,265,810
327,101
327,101
1,860,389,700
1,860,389,700
3,045,740,868
3,045,740,868

15,500,000
15,500,000
1,608,151,089
1,608,151,089
217,672,728
217,672,728
7,046,791
7,046,791
93,000,000
93,000,000
338,170
338,170
1,941,708,778
1,941,708,778
2,875,110,142
2,875,110,142

5,000,000
5,000,000
1,636,298,739
1,636,298,739
122,619,667
122,619,667
5,753,453
5,753,453
93,000,000
93,000,000
327,101
327,101
1,862,998,960
1,862,998,960
3,045,755,998
3,045,755,998
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งบแสดงฐานะการเงิ น (ต่ อ )

บริษบริ
ัท ษชุัทมพรอุ
ชุมพรอุ
ตสาหกรรมน้
ตสาหกรรมน้
ํามันําปาล
มันปาล
ม จํมากัจํดา(มหาชน)
กัด (มหาชน)
และบริ
และบริ
ษัทยษอัทยยอย
งบแสดงฐานะการเงิ
งบแสดงฐานะการเงิ
อ(ต
) อ)
บริษัท ชุมพรอุน ต(ตนสาหกรรมน�
้ำมันปาล์ม จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วัณนณทีวั่ น31
ธันวาคม
2555 2555
วัทีน่ธัที31น่ วาคม
31
ธัน2555
วาคม

หนี้สหนี
ินและส
้สินและส
วนของผู
วนของผู
ถือหุถนือหุน
หนี้สหนี
ินหมุ
้สินนหมุเวีนยนเวียน
เงินกูเงิยนืมกูระยะสั
ยืมระยะสั
้นจากสถาบั
้นจากสถาบั
นการเงิ
นการเงิ
น น
เจาหนี
เจา้กหนี
ารค้การค
าและเจ
าและเจ
าหนีา้อหนี
ื่น ้อื่น
เงินกูเงิยนืมกูระยะยาวส
ยืมระยะยาวส
วนทีว่ถนที
ึงกํ่ถาึงหนดชํ
กําหนดชํ
าระภายในหนึ
าระภายในหนึ
่งป ่งป
หนี้สหนี
ินตามสั
้สินตามสั
ญญาเช
ญญาเช
าการเงิ
าการเงิ
นที่ถนึงทีกํ่ถาึงหนดชํ
กําหนดชํ
าระภายในหนึ
าระภายในหนึ
่งป ่งป
ภาษีภาษี
เงินได
เงินคได
างจคา ยงจาย
ภาษีภาษี
มูลคมาูลเพิค่มาเพิ
คา่มงจคายงจาย
หนี้สหนี
ินหมุ
้สินนหมุเวีนยนอื
เวีย่นนอื่น
รวมหนี
รวมหนี
้สินหมุ
้สินนหมุเวีนยนเวียน
หนี้สหนี
ินไม
้สินหไมมุนหเวีมุนยนเวียน
เงินกูเงิยนืมกูระยะยาว
ยืมระยะยาว
- สุท- ธิสุจทากส
ธิจากส
วนทีว่ถนที
ึงกํ่ถาึงหนด
กําหนด
ชําระภายในหนึ
ชําระภายในหนึ
่งป ่งป
หนี้สหนี
ินตามสั
้สินตามสั
ญญาเช
ญญาเช
าการเงิ
าการเงิ
น - นสุท- ธิสุจทากส
ธิจากส
วนทีว่ถนที
ึงกํ่ถาึงหนด
กําหนด
ชําระภายในหนึ
ชําระภายในหนึ
่งป ่งป
สํารองผลประโยชน
สํารองผลประโยชน
ระยะยาวของพนั
ระยะยาวของพนั
กงาน
กงาน
รวมหนี
รวมหนี
้สินไม
้สินหไมมุนหเวีมุนยนเวียน
รวมหนี
รวมหนี
้สิน ้สิน
สวนของผู
สวนของผู
ถือหุถนือหุน
ทุนเรืทุนอนหุ
เรือนนหุน
ทุนจดทะเบี
ทุนจดทะเบี
ยน ยน
หุนสามั
หุนสามั
ญ 280,289,521
ญ 280,289,521
หุนหุมูนลคมูาลหุคนาละ
หุน1ละบาท
1 บาท
ทุนทีทุ่อนอกและชํ
ที่ออกและชํ
าระแล
าระแล
ว ว
หุนสามั
หุนสามั
ญ 280,289,020
ญ 280,289,020
หุนหุมูนลคมูาลหุคนาละ
หุน1ละบาท
1 บาท
สวนเกิ
สวนเกิ
นมูลนคมูาลหุคนาสามั
หุนสามั
ญ ญ
กําไรสะสม
กําไรสะสม
จัดสรรแล
จัดสรรแล
ว - สํวา-รองตามกฎหมาย
สํารองตามกฎหมาย
ยังไมยังไไม
ดจไัดดสรร
จัดสรร
องคองค
ประกอบอื
ประกอบอื
่นของส
่นของส
วนของผู
วนของผู
ถือหุถนือหุน
รวมส
รวมส
วนของผู
วนของผู
ถือหุถนือหุน
รวมหนี
รวมหนี
้สินและส
้สินและส
วนของผู
วนของผู
ถือหุถนือหุน
หมายเหตุ
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
ประกอบงบการเงิ
นเปนนเปสวนนหนึ
สวนหนึ
่งของงบการเงิ
่งของงบการเงิ
นนี้ นนี้

ย: บาท)
(หน(หน
วย: วบาท)
งบการเงิ
งบการเงิ
นรวม
นรวม
งบการเงิ
งบการเงิ
นเฉพาะกิ
นเฉพาะกิ
จการจการ
หมายเหตุ31 ธั31นวาคม
ธันวาคม
ธันวาคม
ธันวาคม
ธันวาคม
หมายเหตุ
2555255531 ธั31นวาคม
2554255431 ธั31นวาคม
2555255531 ธั31นวาคม
25542554

15 15
16 16
17 17
18 18

700,000,000
700,000,000 840,000,000
840,000,000
104,856,675
104,856,675 102,852,898
102,852,898
137,000,000
137,000,000 132,000,000
132,000,000
809,237
809,237
1,524,120
1,524,120
- - 19,440,658
19,440,658
10,516,723
10,516,723 18,238,778
18,238,778
1,783,348
1,783,348
4,169,323
4,169,323
954,965,983
954,965,983 1,118,225,777
1,118,225,777

700,000,000
700,000,000 840,000,000
840,000,000
104,067,654
104,067,654 102,755,536
102,755,536
132,000,000
132,000,000 132,000,000
132,000,000
809,237
809,237
1,524,120
1,524,120
- - 19,440,658
19,440,658
10,516,723
10,516,723 18,238,778
18,238,778
1,783,348
1,783,348
4,169,323
4,169,323
949,176,962
949,176,962 1,118,128,415
1,118,128,415

17 17

343,676,000
343,676,000

321,000,000
321,000,000

18 18
19 19

20 20
21 21

303,000,000
303,000,000

303,000,000
303,000,000

1,481,866
1,481,866
2,291,900
2,291,900
1,481,866
1,481,866
2,291,900
2,291,900
20,952,383
20,952,383 22,990,956
22,990,956 20,934,215
20,934,215 22,990,956
22,990,956
366,110,249
366,110,249 328,282,856
328,282,856 343,416,081
343,416,081 328,282,856
328,282,856
1,321,076,232
1,321,076,232 1,446,508,633
1,446,508,633 1,292,593,043
1,292,593,043 1,446,411,271
1,446,411,271

280,289,521
280,289,521

280,289,521
280,289,521

280,289,521
280,289,521

280,289,521
280,289,521

280,289,020
280,289,020
249,433,731
249,433,731

280,289,020
280,289,020
249,433,731
249,433,731

280,289,020
280,289,020
249,433,731
249,433,731

280,289,020
280,289,020
249,433,731
249,433,731

28,028,952
28,028,952 28,028,952
28,028,952 28,028,952
28,028,952 28,028,952
28,028,952
535,164,627
535,164,627 570,784,429
570,784,429 554,069,293
554,069,293 570,896,921
570,896,921
470,696,103
470,696,103 470,696,103
470,696,103 470,696,103
470,696,103 470,696,103
470,696,103
1,563,612,433
1,563,612,433 1,599,232,235
1,599,232,235 1,582,517,099
1,582,517,099 1,599,344,727
1,599,344,727
2,884,688,665
2,884,688,665 3,045,740,868
3,045,740,868 2,875,110,142
2,875,110,142 3,045,755,998
3,045,755,998
- - - - -

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำ�มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน)
Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited.
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งบก� ำ ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
ษัท ชุนมเบ็พรอุ
งบกํบริ
าไรขาดทุ
ดเสร็ตจสาหกรรมน�้ำมันปาล์ม จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
31 ธั2555
นวาคม 2555
สําหรัส�บำหรั
ปสิ้นบสุปีดสวัิ้นนสุทีด่ 31วันธัทีน่วาคม

หมายเหตุ
รายได
รายไดจากการขายและบริการ
เงินชดเชยรับจากกรมการคาภายใน
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนขายและบริการ
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจาย
กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได
คาใชจายทางการเงิน
กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได
กําไรสําหรับป

22

24

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรสําหรับป
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554

4,025,806,397
1,333,880
4,693,703
4,031,833,980

4,764,861,404
35,662,768
8,740,694
6,995,006
4,816,259,872

4,025,806,397
1,333,880
7,240,365
4,034,380,642

4,764,861,404
35,662,768
8,740,694
6,986,486
4,816,251,352

3,598,496,820
139,707,634
220,857,887
3,959,062,341
72,771,639
(41,122,796)
31,648,843
31,648,843

4,218,492,700
135,819,581
209,301,684
22,076,709
4,585,690,674
230,569,198
(41,126,752)
189,442,446
(24,566,455)
164,875,991

3,598,496,820
139,707,634
204,786,780
3,942,991,234
91,389,408
(40,948,391)
50,441,017
50,441,017

4,218,492,700
135,819,581
209,180,672
22,076,709
4,585,569,662
230,681,690
(41,126,752)
189,554,938
(24,566,455)
164,988,483

-

-

-

-

31,648,843

164,875,991

50,441,017

164,988,483

0.06

0.29

0.09

0.29

26

280,289,020
280,289,020

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 29)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 29)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทุนเรือนหุน
ที่ออก
และชําระแลว
280,289,020
280,289,020

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

249,433,731
249,433,731

สวนเกินมูลคา
หุนสามัญ
249,433,731
249,433,731

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน�้ำมันปาล์ม จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

งบแสดงการเปลี่ ย นแปลงส่ ว นของผู ้ ถื อ หุ ้ น

28,028,952
28,028,952

570,784,429
(67,268,645)
31,648,843
535,164,627

กําไรสะสม
จัดสรรแลว สํารอง
ตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
28,028,952
440,944,568
(35,036,130)
164,875,991
28,028,952
570,784,429

งบการเงินรวม

470,696,103
470,696,103

470,696,103
470,696,103

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น - สวน
เกินทุนจากการ รวมองคประกอบอื่น
ตีราคาสินทรัพย ของสวนของผูถือหุน
470,696,103
470,696,103
470,696,103
470,696,103

1,599,232,235
(67,268,645)
31,648,843
1,563,612,433

รวม
1,469,392,374
(35,036,130)
164,875,991
1,599,232,235

(หนวย: บาท)
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280,289,020
280,289,020

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 29)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 29)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทุนเรือนหุน
ที่ออก
และชําระแลว
280,289,020
280,289,020
249,433,731
249,433,731

สวนเกินมูลคา
หุนสามัญ
249,433,731
249,433,731

พรอุตตสาหกรรมน้
สาหกรรมน�ํามั้ำนมัปาล
นปาล์
ด (มหาชน)
และบริ
บริษัท ชุชุมมพรอุ
ม จํมากัจ�ดำกั(มหาชน)
และบริ
ษัทยอษยัทย่อย
งบแสดงการเปลี
ือหุน (ตอ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวั่ยนนแปลงส
ที่ 31 ธัวนนของผู
วาคม ถ2555
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
งบการเงินเฉพาะกิจการ

28,028,952
28,028,952

570,896,921
(67,268,645)
50,441,017
554,069,293

กําไรสะสม
จัดสรรแลว สํารอง
ตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
28,028,952
440,944,568
(35,036,130)
164,988,483
28,028,952
570,896,921

งบแสดงการเปลี่ ย นแปลงส่ ว นของผู ้ ถื อ หุ ้ น (ต่ อ )

470,696,103
470,696,103

470,696,103
470,696,103

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น - สวน
เกินทุนจากการ รวมองคประกอบอื่น
ตีราคาสินทรัพย ของสวนของผูถือหุน
470,696,103
470,696,103
470,696,103
470,696,103

1,599,344,727
(67,268,645)
50,441,017
1,582,517,099

รวม
1,469,392,374
(35,036,130)
164,988,483
1,599,344,727

(หนวย: บาท)

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำ�มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน)
Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited.
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งบกระแสเงิ น สด

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
บริษัท ชุมนพรอุ
งบกระแสเงิ
สด ตสาหกรรมน�้ำมันปาล์ม จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สํส�าำหรั
2555 2555
หรับบปสปีิ้นสสุิ้นดสุวัดนวัทีน่ 31ที่ ธั31นวาคม
ธันวาคม
งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได
รายการปรับกระทบยอดกําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได
เปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนายอุปกรณและตนปาลม
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
การปรับลดราคาทุนของสินคาคงเหลือเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ
(โอนกลับ)
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุน (กําไร) ที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ดอกเบี้ยรับ
คาใชจายดอกเบี้ย
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและ
หนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
คาใชจายจายลวงหนา
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
เงินมัดจํา
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
ภาษีมูลคาเพิ่มคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
จายผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
เงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
จายภาษีเงินได
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554

31,648,843

189,442,446

50,441,017

189,554,938

155,654,166
725,113
(7,081,184)

152,046,736
22,076,709
4,506,184

154,569,140
(346,433)
(7,081,184)

152,033,284
22,076,709
4,506,184

(1,755,201)
2,632,187
(31,673)
(586,439)
41,122,796

1,561,973
2,546,352
10,926,368
(586,461)
41,126,752

(2,143,673)
2,614,019
(31,673)
(636,817)
40,948,391

1,561,973
2,546,352
10,926,368
(577,941)
41,126,752

222,328,608

423,647,059

238,332,787

423,754,619

112,969,216
5,702,669
131,340,637
3,836,512
(11,069)

(114,486,921)
(763,635)
(443,786,605)
31,457,270
(171,300)

111,660,808
5,702,669
137,159,608
3,717,178
(11,069)

(114,486,921)
(763,635)
(443,786,605)
31,457,355
(171,300)

2,133,361
(7,722,055)
(2,385,975)
(4,670,760)
463,521,144
(19,509,954)
444,011,190

36,713,910
2,751,550
2,391,433
(415,000)
(62,662,239)
(5,043,129)
(67,705,368)

1,441,702
(7,722,055)
(2,385,975)
(4,670,760)
483,224,893
(19,509,954)
463,714,939

36,616,548
2,751,550
2,391,433
(415,000)
(62,651,956)
(5,043,129)
(67,695,085)

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำ�มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน)
Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited.
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งบกระแสเงิ น สด (ต่ อ )

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
บริษัท นชุสด
มพรอุ
งบกระแสเงิ
(ตอ)ตสาหกรรมน�้ำมันปาล์ม จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สําหรั
ปสบิ้นปีสุดสวัิ้นนสุทีด่ 31
ส�ำบหรั
วันธัทีน่ วาคม
31 ธั2555
นวาคม 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เงินจายลวงหนาคาซื้อที่ดินและเครื่องจักร
เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ
ตนทุนปาลมเพิ่มขึ้น
ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว
ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว
ชําระคืนหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
จายดอกเบี้ย
เงินปนผลจาย
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป (หมายเหตุ 7)
ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไมใชเงินสด
ซื้ออุปกรณโดยวิธีสัญญาเชาการเงิน
โอนเงินจายลวงหนาไปบัญชีเครื่องจักรและอุปกรณ
ลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจากการขายอุปกรณและตนปาลม
ดอกเบี้ยจายสวนที่บันทึกเปนที่ดิน
อาคารและอุปกรณ และตนทุนปาลม
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554

586,439
(141,589,010)
1,576,379
(100,349,900)
(2,036,152)
(241,812,244)

586,461
(92,452,490)
(94,265,810)
9,811,105
(43,696,096)
(4,838,889)
(224,855,719)

636,817
(10,500,000)
(125,572,853)
1,576,379
(100,349,900)
(2,036,152)
(236,245,709)

577,941
(5,000,000)
(91,314,108)
(93,000,000)
9,811,105
(43,696,096)
(4,838,889)
(227,460,047)

(140,000,000)
177,676,000
(132,000,000)
(1,524,917)
(44,369,006)
(67,268,645)
(207,486,568)
(5,287,622)
90,328,666
85,041,044

380,000,000
150,000,000
(132,000,000)
(1,441,004)
(44,269,516)
(35,036,130)
317,253,350
24,692,263
65,636,403
90,328,666

(140,000,000)
150,000,000
(132,000,000)
(1,524,917)
(44,194,601)
(67,268,645)
(234,988,163)
(7,518,933)
87,734,621
80,215,688

380,000,000
150,000,000
(132,000,000)
(1,441,004)
(44,269,516)
(35,036,130)
317,253,350
22,098,218
65,636,403
87,734,621

1,265,810
-

3,058,970
-

7,374,000

3,058,970
-

3,293,210

3,226,675

3,293,210

3,226,675
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บริษัทปชุมระกอบงบการเงิ
พรอุตสาหกรรมน้ํามันปาลนมรวม
จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน�้ำมันปาล์ม จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สิ้นธัสุนดวาคม
วันที่ 2555
31 ธันวาคม 2555
ส�ำหรับปีสิ้นสํสุาดหรั
วันบทีป่ 31
1.

ขอมูลทั่วไป
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปนบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมี
ภูมิลําเนาในประเทศไทย โดยมีบริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศ
ไทยเปนผูถือหุนใหญ ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑน้ํามันปาลม ที่อยู
ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯซึ่งเปนสํานักงานใหญอยูที่ 296 หมูที่ 2 ถนนเพชรเกษม ตําบลสลุย
อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร สาขาตั้งอยูที่ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร ชั้น 30 ถนนพระราม 4
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร และ 28/6 หมูที่ 9 ตําบลเชียงรากนอย อําเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2.

เกณฑในการจัดทํางบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดย
แสดงรายการในงบการเงินตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันที่ 28 กันยายน
2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงิ น นี้ ได จั ด ทํ า ขึ้ น โดยใช เ กณฑ ร าคาทุ น เดิม เว น แต จ ะได เ ป ด เผยเปน อย า งอื่ น ในนโยบาย
การบัญชี
2.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม
ก)

งบการเงินรวมนี้ไดจัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม
จํ า กั ด (มหาชน) (ซึ่ ง ต อ ไปนี้ เ รี ย กว า “บริ ษั ท ฯ”) และบริ ษั ท ย อ ย (ซึ่ ง ต อ ไปนี้ เ รี ย กว า
“บริษัทยอย”) ดังตอไปนี้
จัดตั้งขึ้น อัตรารอยละ
ชื่อบริษัท
ลักษณะธุรกิจ
ในประเทศ ของการถือหุน
2555 2554
รอยละ รอยละ
บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จํากัด
ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุ ไทย
100 100
ปาลมและกลาปาลม
บริษัท ซีพีไอ พาวเวอร แพลนท จํากัด ผลิตและจําหนายไฟฟา
ไทย
100
-
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ข)

บริษัทฯนํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแตวันที่บริษัทฯมี
อํานาจในการควบคุมบริษัทยอยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น

ค)

งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีที่สําคัญเชนเดียวกันกับของ
บริษัทฯ

ง)

ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย รายการคาระหวางกันที่มีสาระสําคัญไดถูกตัดออก
จากงบการเงินรวมนี้แลว

2.3 บริษัทฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชนตอสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอย
ตามวิธีราคาทุน
3.

มาตรฐานการบัญชีใหมที่ยังไมมีผลบังคับใช
สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมซึ่งมีผลบังคับ
ใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดขางลางนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12
ภาษีเงินได
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงของอั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
ตางประเทศ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 8
สวนงานดําเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10
ความช ว ยเหลื อ จากรั ฐ บาล - กรณี ที่ ไ ม มี ค วามเกี่ ย วข อ งอย า ง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
ฉบับที่ 21
ภาษี เ งิ น ได - การได รั บ ประโยชน จ ากสิ น ทรั พ ย ที่ ไ ม ไ ด คิ ด
คาเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม
ฉบับที่ 25
ภาษีเงินได - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ
ของผูถือหุน
ฝายบริหารของบริษัทฯเชื่อวามาตรฐานการบัญชีขางตนจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอ
งบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบัติ ยกเวนมาตรฐานการบัญชีดังตอไปนี้
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการระบุผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดจากความแตกตางของมูลคา
สินทรัพยและหนี้สินระหวางเกณฑทางบัญชีและภาษีอากร เพื่อรับรูผลกระทบทางภาษีเปนสินทรัพย
หรือหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑที่กําหนด ฝายบริหารของบริษัทฯคาดวาการนํา
มาตรฐานการบัญชีดังกลาวมาใช จะมีผลทําใหบริษัทฯและบริษัทยอยมีกําไรสะสมและองคประกอบ
อื่นของสวนของผูถือหุนที่ยกมาตนป 2556 มีจํานวนลดลงรวมประมาณ 79 ลานบาท (เฉพาะของ
บริษัทฯ: ประมาณ 79 ลานบาท)
นอกจากนี้ สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ไ ด อ อกประกาศสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ฉ บั บ ที่ 30/2555 - 34/2555 ซึ่ ง ลง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 ใหใชแนวปฏิบัติทางบัญชีและการตีความ
มาตรฐานการบัญชี ดังตอไปนี้
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพยทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 29
การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4
การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญา
เชาหรือไม
ฉบับที่ 12
ขอตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 13
โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา

วันที่มีผลบังคับใช
1 มกราคม 2556
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

ฝายบริหารของบริษัทฯอยูระหวางการประเมินผลกระทบตองบการเงินในปที่เริ่มใชแนวปฏิบัติทาง
บัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีขางตน ซึ่งยังไมสามารถสรุปผลไดในขณะนี้
4.

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ

4.1 การรับรูรายได
ขายสินคา
รายไดจากการขายสินคารับรูเมื่อบริษัทฯไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญของความ
เปนเจาของสินคาใหกับผูซื้อแลว รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคาในใบกํากับสินคาโดยไม
รวมภาษีมูลคาเพิ่ม สําหรับสินคาที่ไดสงมอบหลังจากหักสวนลดแลว
รายไดคาบริการ
รายไดคาบริการรับรูเมื่อไดใหบริการแลวโดยพิจารณาถึงขั้นความสําเร็จของงาน
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ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง
4.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นที่มี
สภาพคลองสูง ซึ่ง ถึง กําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนั บจากวัน ที่ไดมาและไมมี
ขอจํากัดในการเบิกใช
4.3 ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้ การคาแสดงมู ลคาตามจํานวนมูลคาสุทธิที่จะได รับ บริ ษัทฯบั นทึ ก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
สําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณา
จากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุหนี้
4.4 สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือแสดงมูลคาตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา
ราคาทุนดังกลาว หมายถึง ตนทุนในการผลิตทั้งหมดรวมทั้งคาโสหุยโรงงานดวย วัตถุดิบ อะไหล
และวัสดุโรงงานจะถือเปนสวนหนึ่งของตนทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช
4.5 เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนในบริษัทยอยที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุน
4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงมูลคาตามราคาที่ตีใหม อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม
และคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี)
บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกมูลคาเริ่มแรกของที่ดินในราคาทุน ณ วันที่ไดสินทรัพยมา หลังจากนั้น
บริษัทฯและบริษัทยอยจัดใหมีการประเมินราคาที่ดินโดยผูประเมินราคาอิสระและบันทึกสินทรัพย
ดังกลาวในราคาที่ตีใหม ทั้งนี้บริษัทฯและบริษัทยอยจัดใหมีการประเมินราคาสินทรัพยดังกลาวเปน
ครั้งคราวเพื่อมิใหราคาตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมี
สาระสําคัญ
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บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกสวนตางซึ่งเกิดจากการตีราคาสินทรัพยดังตอไปนี้
-

บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพยที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหมในกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและรับรูจํานวนสะสมในบัญชี “สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย” ใน
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน อยางไรก็ตาม หากสินทรัพยนั้นเคยมีการตีราคาลดลง
และบริษัทฯและบริษัทยอยไดรับรูราคาที่ลดลงในสวนของกําไรหรือขาดทุนแลว สวนที่เพิ่ม
จากการตีราคาใหมนี้จะถูกรับรูเปนรายไดไมเกินจํานวนที่เคยลดลงซึ่งรับรูเปนคาใชจายปกอน
แลว

-

บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูราคาตามบัญชีของสินทรัพยที่ลดลงจากการตีราคาใหมในสวนของ
กําไรหรือขาดทุน อยางไรก็ตาม หากสินทรัพยนั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยังมียอดคงคาง
ของบัญชี “สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย” อยูในองคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
สวนที่ลดลงจากการตีราคาใหมจะถูกรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในจํานวนที่ไมเกินยอด
คงเหลือของบัญชี “สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”

คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุการให
ประโยชนโดยประมาณดังนี้
สิ่งปรับปรุงที่ดิน
อาคาร
สวนปรับปรุงอาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องมือและเครื่องใชโรงงาน
ยานพาหนะ
เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน

-

5 และ 10
10 และ 20
10
5, 10 และ 20
5, 10 และ 20
5
5 และ 10

ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป

คาเสื่อมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน
ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและสินทรัพยระหวางติดตั้งและกอสราง
บริษัทฯและบริษัทยอยตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณออกจากบัญชีเมื่อจําหนายสินทรัพยหรือ
คาดวาจะไมไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชหรือการจําหนายสินทรัพย รายการผล
กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยจะรับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯและ
บริษัทยอยตัดรายการสินทรัพยนั้นออกจากบัญชี
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4.7 ตนทุนปาลมและคาตัดจําหนาย
ตนทุนปาลมประกอบดวยคาตนปาลมและคาใชจายในการปลูกปาลมซึ่งเกิดขึ้นกอนที่ตนปาลมจะให
ผลผลิต ตนทุนปาลมแสดงตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม และคาเผื่อการดอยคาสะสม (ถามี)
คาตัดจําหนายของตนทุนปาลมคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุการให
ประโยชนโดยประมาณ 20 ป
คาตัดจําหนายรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน
ไมมีการตัดจําหนายสําหรับตนทุนปาลมที่ยังไมพรอมเก็บเกี่ยว
4.8 สินทรัพยไมมตี ัวตนและคาตัดจําหนาย
บริษัทฯบันทึกตนทุนเริ่มแรกของสินทรัพยไมมีตัวตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรูรายการเริ่มแรก
สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคาสะสม
(ถามี) ของสินทรัพยนั้น
บริษัทฯตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดอยางมีระบบตลอดอายุการให
ประโยชน ข องสิ น ทรั พ ย นั้ น และจะประเมิ น การด อ ยค า ของสิ น ทรั พ ย ดั ง กล า วเมื่ อ มี ข อ บ ง ชี้ ว า
สินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหนายและวิธีการตัดจําหนาย
ของสิ น ทรั พ ย ไ ม มี ตั ว ตนดั ง กล า วทุ ก สิ้ น ป เ ป น อย า งน อ ย ค า ตั ด จํ า หน า ยรั บ รู เ ป น ค า ใช จ า ยใน
สวนของกําไรหรือขาดทุน
คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุการให
ประโยชนโดยประมาณ ดังนี้
ซอฟทแวร

-

5 และ 10 ป

4.9 ตนทุนการกูยืม
ตนทุนการกูยืมของเงินกูที่ใชในการไดมา การกอสราง หรือการผลิตสินทรัพยที่ตองใชระยะเวลานาน
ในการแปลงสภาพใหพรอมใชหรือขาย ไดถูกนําไปรวมเปนราคาทุนของสินทรัพยจนกวาสินทรัพย
นั้นจะอยูในสภาพพรอมที่จะใชไดตามที่มุงประสงค สวนตนทุนการกูยืมอื่นถือเปนคาใชจายในงวดที่
เกิดรายการ ตนทุนการกูยืมประกอบดวยดอกเบี้ยและตนทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกูยืมนั้น
4.10 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ หรือ
ถูก บริษั ทฯควบคุมไม ว าจะเปนโดยทางตรงหรื อทางออม หรืออยูภ ายใตการควบคุ มเดี ยวกั น กับ
บริษัทฯ
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นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางออมซึ่งทําใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการ
หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ
4.11 สัญญาเชาระยะยาว
สัญญาเชาอุปกรณที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับ
ผูเชาถือเปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของ
สินทรัพยที่เชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะ
ต่ํากวา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว สวนดอกเบี้ย
จายจะบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชา
การเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยที่เชา หรืออายุของสัญญาเชา แลวแต
ระยะเวลาใดจะต่ํากวา
สัญญาเชาอุปกรณที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไมไดโอนไปใหกับผู
เชาถือเปนสัญญาเชาดําเนินงาน จํานวนเงินที่จายตามสัญญาเชาดําเนินงานรับรูเปนคาใชจายในสวน
ของกําไรหรือขาดทุนตามวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา
4.12 เงินตราตางประเทศ
รายการที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินซึ่งอยูในสกุลเงินตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใช
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในการคํานวณผลการ
ดําเนินงาน
4.13 การดอยคาของสินทรัพย
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทยอยจะทําการประเมินการดอยคาของที่ดิน อาคาร
และอุ ป กรณ ต น ทุ น ปาล ม และสิ น ทรั พ ย ไ ม มี ตั ว ตนของบริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย อ ยหากมี ข อ บ ง ชี้ ว า
สินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูขาดทุนจากการดอยคาเมื่อมูลคาที่คาดวาจะ
ไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ทั้งนี้มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
หมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแต
ราคาใดจะสูงกวา
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บริษัทฯและบริษัทยอยจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกําไรหรือขาดทุน ยกเวนใน
กรณีที่ที่ดินซึ่งใชวิธีการตีราคาใหมและไดบันทึกสวนเกินทุนจากการตีราคาใหมไวในสวนของผูถือ
หุน ขาดทุนจากการดอยคาจะรับรูในสวนของผูถือหุนไมเกินไปกวาสวนเกินทุนจากการตีราคาที่เคย
บันทึกไว
4.14 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจะถูกรับรูเมื่อบริษัทฯมีความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวาบริษัทฯจะไดรับเงิน
อุดหนุนนั้นและบริษัทฯสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของเงินอุดหนุนได บริษัทฯรับรูเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลที่เกี่ยวของกับรายไดเปนรายไดอยางเปนระบบตลอดระยะเวลาที่กิจการรับรูตนทุนที่เงิน
อุดหนุนนั้นจายใหเปนการชดเชย
4.15 ผลประโยชนของพนักงาน
ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน
บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจาย
เมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษั ทฯ บริ ษั ทย อ ยและพนั ก งานไดรว มกัน จั ด ตั้ ง กองทุ น สํ า รองเลี้ ย งชี พ ซึ่ ง ประกอบด ว ยเงิ น ที่
พนักงานจายสะสมและเงินที่บริษัทฯและบริษัทยอยจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพไดแยกออกจากสินทรัพยของบริษัทฯและบริษัทยอย เงินที่บริษัทฯและบริษัทยอย
จายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน
บริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย อ ยมี ภ าระสํ า หรั บ เงิ น ชดเชยที่ ต อ งจ า ยให แ ก พ นั ก งานเมื่ อ ออกจากงานตาม
กฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯและบริษัทยอยถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลัง
ออกจากงานสําหรับพนักงาน
บริษัทฯและบริษัทยอยคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานโดย
ใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยผูเชี่ยวชาญอิสระไดทํา
การประเมินภาระผูกพันดังกลาวตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
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4.16 ประมาณการหนี้สิน
บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจาก
เหตุการณในอดีตไดเกิดขึ้นแลว และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯและบริษัทยอยจะ
เสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯและบริษัทยอยสามารถ
ประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ
4.17 ภาษีเงินได
บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดตามจํานวนที่คาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ
โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร
4.18 ตราสารอนุพันธ
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
ลูกหนี้และเจาหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาจะถูกแปลงคาตามอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วั น สิ้ น รอบระยะเวลารายงาน กํ า ไรและขาดทุ น ที่ ยั ง ไม เ กิ ด ขึ้ น จริ ง จากการแปลงค า เงิ น ตรา
ตางประเทศดังกลาวจะถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุน สวนเกินหรือสวนลดที่เกิดขึ้นจากการ
ทําสัญญาจะถูกตัดจําหนายดวยวิธีเสนตรงตามอายุของสัญญา
5.

การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและ
การประมาณการในเรื่องที่มีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้
ส ง ผลกระทบต อ จํ า นวนเงิ น ที่ แ สดงในงบการเงิ น และต อ ข อ มู ล ที่ แ สดงในหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว การใชดุลยพินิจและการ
ประมาณการที่สําคัญมีดังนี้
สัญญาเชา
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาการเงิน ฝายบริหาร
ไดใชดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวาบริษัทฯและบริษัท
ยอยไดโอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชนในสินทรัพยที่เชาดังกลาวแลวหรือไม
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในการประมาณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประมาณการผล
ขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แตละราย โดยพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินในอดีต
อายุของหนี้ที่คงคางและสภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูในขณะนั้น เปนตน
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มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ไมมีการซื้อขายในตลาดและไมสามารถหา
ราคาไดในตลาดซื้อขายคลอง ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือ
ทางการเงินดังกลาว โดยใชหลักเกณฑและแบบจําลองการประเมินมูลคาที่เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
ซึ่งตัวแปรที่ใชในการคํานวณมาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยูในตลาด โดยคํานึงถึงสภาพคลอง
และขอมูลความสัมพันธ และการเปลี่ยนแปลงของมูลคาของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา
ในการคํานวณคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารตองประมาณอายุการใหประโยชน
และมูลคาคงเหลือเมื่อเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และตองทําการทบทวนอายุการใหประโยชน
และมูลคาคงเหลือใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
บริษั ทฯและบริษัทยอยแสดงมูลคาของที่ ดิน ดวยราคาที่ตี ใหม ซึ่งราคาที่ตี ใหมนี้ได ประเมินโดย
ผู ป ระเมิ นราคาอิส ระ โดยใช วิ ธีเ ปรี ยบเที ย บราคาตลาด ซึ่ ง การประเมิ น มู ลค า ดัง กล า วตองอาศั ย
ขอสมมติฐานและการประมาณการบางประการ
นอกจากนี้ ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณในแตละชวงเวลา
และบันทึกขาดทุนจากการดอยคาหากคาดวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนต่ํากวามูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยนั้น ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจที่เกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและ
คาใชจายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น
ตนทุนปาลมและคาตัดจําหนาย
ในการคํานวณคาตัดจําหนายของตนทุนปาลม ฝายบริหารตองประมาณอายุการใหประโยชนและ
มูลคาคงเหลือเมื่อเลิกใชงานของตนทุนปาลม และตองทําการทบทวนอายุการใหประโยชนและมูลคา
คงเหลือใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของตนทุนปาลมในแตละชวงเวลาและบันทึก
ขาดทุนจากการดอยคาหากคาดวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น
ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจที่เกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคต
ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น
สินทรัพยไมมีตัวตน
ในการบันทึกและวัดมูลคาของสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันที่ไดมา ตลอดจนการทดสอบการดอยคาใน
ภายหลัง ฝายบริหารจําเปนตองประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตจากสินทรัพย
หรือหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคํานวณหา
มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ
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ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน
หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัย ซึ่งตองอาศัยขอสมมติฐานตางๆในการประมาณการนั้น เชน อัตราคิดลด อัตราการขึ้น
เงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เปนตน
6.

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
ลักษณะความสัมพันธของกิจการที่เกี่ยวของกัน
ชื่อกิจการที่เกีย่ วของกัน
บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จํากัด
บริษัท ซีพีไอ พาวเวอร แพลนท จํากัด

ความสัมพันธ
บริษัทยอย
บริษัทยอย

ในระหวา งป บริ ษั ทฯและบริ ษัทยอยมีรายการธุรกิจ ที่สําคัญกับบุคคลหรือกิ จ การที่เกี่ ย วของกัน
รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันเหลานั้น ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554 นโยบายการกําหนดราคา
2555
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)
รายไดคาเชา

1.3

-

ขายอุปกรณ
ขายตนปาลม

1.8
5.5

-

รายเดือนในอัตราเดือนละ
0.1 ลานบาท
ราคาตลาด
ราคาตลาด

ยอดคงค า งระหว า งบริ ษั ท ฯและกิ จ การที่ เ กี่ ย วข อ งกั น ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2555 และ 2554 มี
รายละเอียดดังนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2555
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 8)
บริษัทยอย
รวมลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน

8,682
8,682

-

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำ�มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน)
Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited.

63

เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
ยอดคงคางของเงินใหกูยืมระหวางบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ
2554 และการเคลื่อนไหวของเงินกูยืมดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ลักษณะ
เงินใหกูยืม
ความสัมพันธ
บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค บริษัทยอย
จํากัด
รวม

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม 2555
-

ในระหวางป
เพิ่มขึ้น
ลดลง
10,000
10,000

(10,000)
(10,000)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555
-

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาใชจายผลประโยชน
พนักงานที่ใหแกกรรมการและผูบริหารที่บันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุน ดังตอไปนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2555
2554
2555
ผลประโยชนระยะสั้น
16,241
18,664
15,221
18,664
ผลประโยชนหลังออกจากงาน
9,125
1,201
9,078
1,201
และเลิกจาง
รวม
19,865
24,299
19,865
25,366
ในระหวางป 2555 บริษัทฯไดจายผลประโยชนหลังออกจากงานและเลิกจางใหกับผูบริหารจํานวน 12
ลานบาท (2554: ไมมี)
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทฯมีภาระจากการค้ําประกันใหกับบริษัทยอยตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 30.3 ก)
7.

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

งบการเงินรวม
2554
2555
1,283
1,270
83,758
89,059
90,329
85,041

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
782
1,260
79,434
86,475
80,216
87,735
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เงินฝากออมทรัพยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.625 ตอป (2554: รอยละ 0.75
ตอป)
8.

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2554
2555
ลูกหนี้การคา
อายุหนี้คงคางนับจากวันที่ถงึ กําหนด
ชําระ
ยังไมถึงกําหนดชําระ
คางชําระ
ไมเกิน 1 เดือน
2 - 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกวา 12 เดือน
รวม
หัก: คาเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
รวมลูกหนีก้ ารคา - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกีย่ วของกัน
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไมเกีย่ วของกัน
รวม
หัก: คาเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้อนื่ - สุทธิ
รวมลูกหนีก้ ารคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

162,115

230,657

162,115

230,657

62,130
2,551
8,865
235,661
(8,590)
227,071

103,861
3,286
11,242
349,046
(10,365)
338,681

62,130
2,551
8,865
235,661
(8,590)
227,071

103,861
3,286
11,242
349,046
(10,365)
338,681

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

3,046
3,046
(681)
2,365
341,046

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

3,046
3,046
(681)
2,365
341,046

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำ�มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน)
Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited.
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สินคาคงเหลือ
(หนวย: พันบาท)

ราคาทุน
สินคาสําเร็จรูป
วัตถุดิบ
งานระหวางทํา
อะไหลและวัสดุโรงงาน
รวม

2555
233,222
326,059
15,654
38,831
613,766

2554
271,412
415,051
12,413
46,230
745,106

งบการเงินรวม
รายการปรับลดราคาทุนให
เปนมูลคาสุทธิที่จะไดรบั
2555
2554
(1,712)
(389)
(3,856)
(2,101)
(3,856)

สินคาคงเหลือ - สุทธิ
2555
2554
231,510
271,412
326,059
415,051
15,265
12,413
38,831
42,374
611,665
741,250
(หนวย: พันบาท)

ราคาทุน
สินคาสําเร็จรูป
วัตถุดิบ
งานระหวางทํา
อะไหลและวัสดุโรงงาน
รวม

2555
233,222
326,059
10,333
38,333
607,947

2554
271,412
415,051
12,413
46,230
745,106

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการปรับลดราคาทุนให
เปนมูลคาสุทธิที่จะไดรบั
2555
2554
(1,712)
(3,856)
(1,712)
(3,856)

สินคาคงเหลือ - สุทธิ
2555
2554
231,510
271,412
326,059
415,051
10,333
12,413
38,333
42,374
606,235
741,250

10. สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
(หนวย: พันบาท)

เงินจายลวงหนาเพื่อซื้อสินทรัพย
เงินวางเพื่อการซื้อขายน้ํามัน
ปาลมลวงหนา
อื่น ๆ
รวมสินทรัพยหมุนเวียนอื่น
หัก: คาเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น - สุทธิ

งบการเงินรวม
2554
2555
3,023
4,326
2,730
486
6,239
6,239

5,306
519
10,151
(5,306)
4,845

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
3,023
4,326
2,730
485
6,238
6,238

5,306
519
10,151
(5,306)
4,845

66

รายงานประจำ�ปี 2555
ANNUAL REPORT 2012

ในระหวางป 2554 บริษัทฯไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับเงินวางเพื่อการซื้อขายน้ํามันปาลม
ลวงหนาทั้งจํานวนเนื่องจาก MF Global Singapore Pte. Limited ไดเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการ
ตอมาในป 2555 บริษัทฯไดรับคืนเงินจากบริษัทดังกลาวจํานวนเงิน 4.73 ลานบาท บริษัทฯจึงตัด
จําหนายเงินวางเพื่อการซื้อขายน้ํามันปาลมสวนที่เหลือจํานวนเงิน 0.58 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555 เงินวางเพื่อการซื้อขายน้ํามันปาลมลวงหนาจํานวนเงิน 2.73 ลานบาท เปนเงินวางกับ Phillip
Futures Pte Ltd.
11. เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนในบริษัทยอยตามที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังตอไปนี้
บริษัท

ทุนเรียกชําระแลว
2554
2555

บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จํากัด 15,000
บริษัท ซีพีไอ พาวเวอร แพลนท
จํากัด
500
รวม

5,000
-

สัดสวนเงินลงทุน
2555
2554
รอยละ รอยละ
100
100
100

-

2555

ราคาทุน

(หนวย: พันบาท)
เงินปนผลที่บริษัทฯ
รับระหวางป
2555
2554

2554

15,000

5,000

-

-

500

-

-

-

15,500

5,000

-

-

บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จํากัด
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติใหบริษัทฯซื้อหุนสามัญของ
บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จํ ากัด (CAT) ซึ่งเปนบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้ งขึ้นใหมในประเทศไทย
ประกอบกิจการผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุปาลมและกลาปาลม จํานวน 500,000 หุน มูลคาที่ตราไว
หุนละ 10 บาท คิดเปนรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวในราคามูลคาที่ตราไวเปนจํานวน
เงิน 5 ลานบาท และในวันที่ 20 กันยายน 2554 บริษัทฯไดเขาลงทุนในบริษัทดังกลาว
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2555 มีมติอนุมัติใหเพิ่มเงินลงทุนใน CAT
โดยบริษัทยอยเพิ่มทุนจดทะเบียนจากจํานวนเงิน 5 ลานบาท เปนจํานวนเงิน 15 ลานบาท โดยการออก
หุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 1 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 10 ลานบาทใน
ราคาหุนละ 10 บาท และขายใหแกบริษัทฯทั้งหมด การเพิ่มทุนดังกลาวเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียน
CAT ไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ 2555
บริษัท ซีพีไอ พาวเวอร แพลนท จํากัด
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมีมติอนุมัติใหบริษัทฯจัดตั้งบริษัท
ซีพีไอ พาวเวอร แพลนท จํากัด (CPP) ซึ่งเปนบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย ประกอบกิจการผลิต
และจําหนายไฟฟา โดยมีทุนจดทะเบียนจํานวนเงิน 500,000 บาท (หุนสามัญจํานวน 50,000 หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท) โดยบริษัทฯมีสัดสวนการลงทุนใน CPP คิดเปนรอยละ 100 และใน
วันที่ 14 ธันวาคม 2555 บริษัทฯไดเขาลงทุนในบริษัทดังกลาว

ที่ดิน

สินทรัพยซึ่ง
แสดงมูลคาตาม
ราคาที่ตีใหม
สิ่งปรับปรุง
ที่ดิน

อาคารและ
สวนปรับปรุง
อาคาร

ราคาทุน / ราคาที่ตใี หม
1 มกราคม 2554
543,349
160,751
361,777
ซื้อเพิ่ม
25
จําหนาย
(10,550)
635
22,807
โอน
31 ธันวาคม 2554
543,349
161,386
374,059
ซื้อเพิ่ม
1,550
จําหนาย
(99)
2,312
8,759
โอน
544,899
163,698
382,719
31 ธันวาคม 2555
คาเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2554
69,563
164,302
คาเสื่อมราคาสําหรับป
7,598
19,488
(7,729)
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่จําหนาย
31 ธันวาคม 2554
77,161
176,061
คาเสื่อมราคาสําหรับป
7,201
19,193
(58)
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่จําหนาย
84,362
195,196
31 ธันวาคม 2555
มูลคาสุทธิตามบัญชี
543,349
84,225
197,998
31 ธันวาคม 2554
544,899
79,336
187,523
31 ธันวาคม 2555
คาเสื่อมราคาสําหรับป
2554 (จํานวนเงิน 125 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)
2555 (จํานวนเงิน 127 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)

12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

25,063
2,594
(502)
1,059
28,214
3,932
(744)
2,036
33,438
16,167
3,184
(416)
18,935
3,669
(718)
21,886
9,279
11,552

1,383,367
9,281
(79,378)
97,119
1,410,389
16,469
(4,670)
30,153
1,452,341
686,567
105,204
(51,305)
740,466
106,661
(3,657)
843,470
669,923
608,871

19,668
29,649

75,315
6,781
(1,194)
80,902
8,774
89,676

100,395
1,344
(1,197)
28
100,570
13,951
4,804
119,325

สินทรัพยซึ่งแสดงมูลคาตามราคาทุน
เครื่องมือและ
เครื่องจักร
เครื่องใช
และอุปกรณ
โรงงาน
ยานพาหนะ

งบการเงินรวม

34,463
33,150

54,251
6,744
(3,029)
57,966
7,247
(2,683)
62,530

85,358
8,716
(3,922)
2,277
92,429
3,421
(2,720)
2,550
95,680

เครื่องตกแตง
และเครื่องใช
สํานักงาน

78,519
132,128

-

125,750
76,694
(123,925)
78,519
104,223
(50,614)
132,128

สินทรัพย
ระหวางติดตั้ง
และกอสราง

148,999
152,745

1,637,424
1,627,108

1,066,165
148,999
(63,673)
1,151,491
152,745
(7,116)
1,297,120

2,785,810
98,654
(95,549)
2,788,915
143,546
(8,233)
2,924,228

รวม

(หนวย: พันบาท)
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สิ่งปรับปรุง
ที่ดิน

อาคารและ
สวนปรับปรุง
อาคาร

ราคาทุน / ราคาที่ตใี หม
1 มกราคม 2554
543,349
160,751
361,777
ซื้อเพิ่ม
25
จําหนาย
(10,550)
635
22,807
โอน
1 มกราคม 2555
543,349
161,386
374,059
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย
(99)
2,175
3,151
โอน
543,349
163,561
377,111
31 ธันวาคม 2555
คาเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2554
69,563
164,302
คาเสื่อมราคาสําหรับป
7,598
19,488
(7,729)
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่จําหนาย
1 มกราคม 2555
77,161
176,061
คาเสื่อมราคาสําหรับป
7,199
19,160
(58)
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่จําหนาย
84,360
195,163
31 ธันวาคม 2555
มูลคาสุทธิตามบัญชี
543,349
84,225
197,998
31 ธันวาคม 2554
543,349
79,201
181,948
31 ธันวาคม 2555
คาเสื่อมราคาสําหรับป
2554 (จํานวนเงิน 125 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)
2555 (จํานวนเงิน 127 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)

ที่ดิน

สินทรัพยซึ่ง
แสดงมูลคาตาม
ราคาที่ตีใหม

25,063
2,594
(502)
1,059
28,214
3,925
(744)
811
32,206
16,167
3,184
(416)
18,935
3,640
(718)
21,857
9,279
10,349

1,383,367
9,281
(79,378)
97,119
1,410,389
16,469
(4,670)
27,796
1,449,984
686,567
105,204
(51,305)
740,466
106,489
(3,657)
843,298
669,923
606,686

19,668
26,668

75,315
6,781
(1,194)
80,902
8,244
(1,555)
87,591

100,395
1,344
(1,197)
28
100,570
12,170
(3,097)
4,616
114,259

สินทรัพยซึ่งแสดงมูลคาตามราคาทุน
เครื่องมือและ
เครื่องจักร
เครื่องใช
และอุปกรณ
โรงงาน
ยานพาหนะ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

34,178
30,247

54,251
6,731
(3,029)
57,953
7,020
(2,683)
62,290

85,358
8,418
(3,922)
2,277
92,131
3,030
(2,720)
96
92,537

เครื่องตกแตง
และเครื่องใช
สํานักงาน

77,679
129,703

-

125,750
75,854
(123,925)
77,679
90,669
(38,645)
129,703

สินทรัพย
ระหวางติดตั้ง
และกอสราง

148,986
151,752

1,636,299
1,608,151

1,066,165
148,986
(63,673)
1,151,478
151,752
(8,671)
1,294,559

2,785,810
97,516
(95,549)
2,787,777
126,263
(11,330)
2,902,710

รวม

(หนวย: พันบาท)

68
รายงานประจำ�ปี 2555
ANNUAL REPORT 2012

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำ�มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน)
Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited.

69

ในป 2551 บริษัทฯจัดใหมีการประเมินราคาที่ดินอีกครั้งหนึ่งโดยผูประเมินราคาอิสระ โดยใชวิธี
เปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) ซึ่งผลของการประเมินราคาใหมแสดงมูลคาที่ดินเพิ่มขึ้น
จากมูลคาตามบัญชีของการประเมินครั้งกอนซึ่งประเมินในป 2546 จํานวนเงิน 38 ลานบาท บริษัทฯ
บันทึกสวนที่เพิ่มขึ้นของมูลคาที่ดินดังกลาวไวในสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยในสวนของ
ผูถือหุน
รายละเอียดของที่ดินที่แสดงตามราคาที่ตีใหมมีดังนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2554
2555
ที่ดิน
ราคาทุนเดิม
สวนเพิ่มจากการตีราคา
ราคาที่ตีใหม

74,203
470,696
544,899

72,653
470,696
543,349

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
72,653
470,696
543,349

72,653
470,696
543,349

ในระหวางป 2555 บริษัทฯไดรวมตนทุนการกูยืมเขาเปนราคาทุนของสินทรัพยจํานวนเงิน 0.69 ลาน
บาท (2554: 0.73 ลานบาท) โดยคํานวณจากอัตราการตั้งขึ้นเปนทุนในอัตรารอยละ 3.09
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯมียอดคงเหลือของอุปกรณซึ่งไดมาภายใตสัญญาเชาการเงิน โดยมี
มูลคาสุทธิตามบัญชีเปนจํานวนเงิน 2 ลานบาท (2554: 5 ลานบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯมีอาคารและอุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมดแลว
แตยังใชงานอยู มูลคาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงิน 375
ลานบาท (2554: 338 ลานบาท)
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13. ตนทุนปาลม
(หนวย: พันบาท)
ตนทุนปาลมที่
พรอมเก็บเกีย่ ว
ราคาทุน
1 มกราคม 2554
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย
โอน
31 ธันวาคม 2554
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย
โอน
31 ธันวาคม 2555
คาตัดจําหนายสะสม
1 มกราคม 2554
คาตัดจําหนายสําหรับป
คาตัดจําหนายสําหรับสวนทีจ่ ําหนาย
31 ธันวาคม 2554
คาตัดจําหนายสําหรับป
คาตัดจําหนายสําหรับสวนทีจ่ ําหนาย
31 ธันวาคม 2555
มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2554

งบการเงินรวม
ตนทุนปาลมทีย่ ัง
ไมพรอมเก็บเกี่ยว

รวม

31,191
(16)
19,103
50,278
(14,904)
4,662
40,036

67,292
43,696
(19,103)
91,885
102,952
(4,662)
190,175

98,483
43,696
(16)
142,163
102,952
(14,904)
230,211

16,760
2,787
(4)
19,543
2,166
(13,719)
7,990

-

16,760
2,787
(4)
19,543
2,166
(13,719)
7,990

30,735

91,885

122,620

32,046

190,175

222,221

31 ธันวาคม 2555
คาตัดจําหนายสําหรับป (รวมอยูในตนทุนการผลิต)
2554

2,787

2555

2,166

71

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำ�มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน)
Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited.

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตนทุนปาลมที่
ตนทุนปาลมทีย่ ัง
พรอมเก็บเกีย่ ว ไมพรอมเก็บเกี่ยว
ราคาทุน
1 มกราคม 2554
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย
โอน
31 ธันวาคม 2554
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย
โอน
31 ธันวาคม 2555
คาตัดจําหนายสะสม
1 มกราคม 2554
คาตัดจําหนายสําหรับป
คาตัดจําหนายสําหรับสวนทีจ่ ําหนาย
31 ธันวาคม 2554
คาตัดจําหนายสําหรับป
คาตัดจําหนายสําหรับสวนทีจ่ ําหนาย
31 ธันวาคม 2555
มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2554

รวม

31,191
(16)
19,103
50,278
(19,566)
4,662
35,374

67,292
43,696
(19,103)
91,885
102,952
(4,662)
190,175

98,483
43,696
(16)
142,163
102,952
(19,566)
225,549

16,760
2,787
(4)
19,543
2,074
(13,741)
7,876

-

16,760
2,787
(4)
19,543
2,074
(13,741)
7,876

30,735

91,885

122,620

27,498

190,175

217,673

31 ธันวาคม 2555
คาตัดจําหนายสําหรับป (รวมอยูในตนทุนการผลิต)
2554

2,787

2555

2,074
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ในระหวางป 2555 บริษัทฯไดรวมตนทุนการกูยืมเขาเปนราคาทุนของสินทรัพยจํานวน 2.60 ลานบาท
(2554: 2.49 ลานบาท) โดยคํานวณจากอัตราการตั้งขึ้นเปนทุนในอัตรารอยละ 5.08
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตนทุนปาลมจํานวน 9 ลานบาท (2554: 10 ลานบาท) อยูบนที่ดนิ ที่บริษัทฯ
มีเพียงสิทธิครอบครอง
14. สินทรัพยไมมตี ัวตน
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตวั ตนที่เปนซอฟทแวรคอมพิวเตอร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ
2554 แสดงไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)

ราคาทุน
หัก: คาตัดจําหนายสะสม
มูลคาตามบัญชี - สุทธิ

งบการเงินรวม
2554
2555
18,578
16,542
(11,531)
(10,789)
7,047
5,753

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
18,578
16,542
(11,531)
(10,789)
7,047
5,753

การกระทบยอดมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตวั ตนสําหรับป 2555 และ 2554 แสดงไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)

มูลคาตามบัญชีตนป
ซื้อซอฟแวรคอมพิวเตอร
คาตัดจําหนาย
มูลคาตามบัญชีปลายป

งบการเงินรวม
2554
2555
5,753
1,175
2,036
4,839
(742)
(261)
7,047
5,753

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
5,753
1,175
2,036
4,839
(742)
(261)
7,047
5,753

คาตัดจําหนายรวมอยูในคาใชจายในการบริหารในสวนของกําไรหรือขาดทุน
15. เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเปนตั๋วสัญญาใชเงินที่ไมมีหลักประกัน
จํานวน 700 ลานบาท (2554: 840 ลานบาท) โดยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.00 - 3.08 ตอป (2554:
รอยละ 3.37 - 3.70 ตอป)
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16. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
(หนวย: พันบาท)

เจาหนี้การคา
คาใชจายคางจาย
เจาหนี้อื่น
รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

งบการเงินรวม
2554
2555
69,971
56,387
15,181
25,185
19,705
21,281
104,857
102,853

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
69,964
56,387
15,035
25,139
19,069
21,230
104,068
102,756

17. เงินกูยืมระยะยาว
(หนวย: พันบาท)
วงเงิน
เงื่อนไขการชําระคืนเงินตน
1) วงเงิ น 200 ล า น ชําระคืนเปนรายงวด 3 เดือนงวดละ 10
บาทของบริษัทฯ ลานบาท ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2555
ถึงเดือนสิงหาคม 2558
2) วงเงิ น 650 ล า น ชํ า ระคื น เป น รายงวด 3 เดื อ น โดย
บาทของบริษัทฯ กําหนดชําระ 27 งวดแรกงวดละ 23
ลานบาท งวดสุดทายงวดละ 29 ลาน
บาท ระยะเวลาการชําระคืนภายใน
เดือนพฤศจิกายน 2560
3) ว ง เ งิ น 30 ล า น ชําระคืนเงินตนทุกงวดหกเดือน งวดละ
บาทของบริษัท
ไมต่ํากวา 5 ลานบาท เริ่มตั้งแตเดือน
ยอย
กันยายน 2556 ถึงเดือนมีนาคม 2559
รวม
หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

งบการเงินรวม
2555
2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

110,000

150,000

110,000

150,000

343,000

285,000

343,000

285,000

27,676
480,676
(137,000)
343,676

435,000
(132,000)
303,000

453,000
(132,000)
321,000

435,000
(132,000)
303,000

วงเงินกูยืมระยะยาวของบริษัทฯเปนเงินกูยืมที่ปลอดภาระค้ําประกัน เงินกูยืมของบริษัทยอยวงเงิน 30
ลานบาทเปนเงินกูยืมเพื่อกอสรางอาคารและซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ สัญญาเงินกูยืมดังกลาวค้ํา
ประกันโดยบริษัทฯ

74

รายงานประจำ�ปี 2555
ANNUAL REPORT 2012

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เงินกูยืมมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.00 - 5.25 ตอป (2554: รอยละ 5.00 - 5.50
ตอป) ภายใตสัญญาเงินกู บริษัทฯตองปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา
เชน การกอภาระผูกพันในทรัพยสิน การดํารงอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน และอัตราสวน
ความสามารถในการชําระหนี้ใหเปนไปตามสัญญา เปนตน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯไมมีวงเงินกูยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูที่ยังไมไดเบิกใชคงเหลือ
(2554: 250 ลานบาท) และบริษัทยอยมีวงเงินคงเหลือจํานวนเงิน 2 ลานบาท (2554: ไมมี)
18. หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
(หนวย: พันบาท)

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจําหนาย
รวม
หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิจาก
สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

งบการเงินรวม
2555
2554
2,468
4,162
(177)
(346)
2,291
3,816
(1,524)
(809)
1,482

2,292

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
2,468
4,162
(177)
(346)
2,291
3,816
(809)
(1,524)
1,482

2,292

บริษัทฯไดทําสัญญาเชาการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเชาอุปกรณใชในการดําเนินงานของกิจการโดยมี
กําหนดการชําระคาเชาเปนรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลา 3 ถึง 4 ป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯมีภาระผูกพันที่จะตองจายคาเชาขั้นต่ําตามสัญญาเชา
การเงินดังนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
รวม
ไมเกิน 1 ป 1 - 2 ป
ผลรวมของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายทั้งสิน้ ตามสัญญาเชา
916
1,552
2,468
ดอกเบี้ยตามสัญญาเชาการเงินรอการตัดบัญชี
(107)
(70)
(177)
มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายทั้งสิ้นตาม
สัญญาเชา
1,482
2,291
809

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำ�มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน)
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(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
รวม
ไมเกิน 1 ป 1 - 2 ป
ผลรวมของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายทั้งสิน้ ตามสัญญาเชา
1,693
2,469
4,162
ดอกเบี้ยตามสัญญาเชาการเงินรอการตัดบัญชี
(169)
(177)
(346)
มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายทั้งสิ้นตาม
สัญญาเชา
1,524
2,292
3,816
19. สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
จํานวนเงินสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานซึ่งเปนเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน
แสดงไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2554
2555
สํารองผลประโยชนระยะยาว
ของพนักงานตนป
ตนทุนบริการในปจจุบนั
ตนทุนดอกเบีย้
ผลประโยชนที่จายในระหวางป
สํารองผลประโยชนระยะยาว
ของพนักงานปลายป

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

22,991
1,581
1,051
(4,671)

20,860
1,566
980
(415)

22,991
1,563
1,051
(4,671)

20,860
1,566
980
(415)

20,952

22,991

20,934

22,991

คาใชจายเกี่ยวกับผลประโยชนระยะยาวของพนักงานรวมอยูในสวนของกําไรหรือขาดทุนแสดงได
ดังนี้
(หนวย: พันบาท)

ตนทุนบริการในปจจุบนั
ตนทุนดอกเบีย้
รวมคาใชจายที่รับรูใน
สวนของกําไรหรือขาดทุน

งบการเงินรวม
2554
2555
1,581
1,566
1,051
980
2,632

2,546

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
1,563
1,566
1,051
980
2,614

2,546
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(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2554
2555
คาใชจายดังกลาวรับรูในรายการตอไปนี้
ในสวนของกําไรหรือขาดทุน
ตนทุนขาย
คาใชจายในการขายและการบริหาร

1,064
1,568

1,003
1,543

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

1,064
1,550

1,003
1,543

สมมติฐานที่สําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันประเมินสรุปไดดังนี้
(หนวย: รอยละตอป)

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
2554
2555
2554
2555
4.7
4.7
4.7
4.7
2.0 - 8.0 2.0 - 8.0 2.0 - 8.0 2.0 - 8.0
15.0
15.0
15.0
15.0

จํานวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนสําหรับปปจจุบันและสองปยอนหลังแสดงไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)

ป 2555
ป 2554
ป 2553

ภาระผูกพันตามโครงการ
ผลประโยชน
งบการเงิน
งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ
20,952
20,934
22,991
22,991
20,860
20,860

20. สํารองตามกฎหมาย
ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตอง
จัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหัก
ดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได ในปจจุบันบริษัทฯไดจัดสรร
สํารองตามกฎหมายไวครบถวนแลว

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำ�มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน)
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21. สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย คือ สวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน สวนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพยดังกลาวไมสามารถนํามาหักกับขาดทุนสะสมและไมสามารถจายเปนเงินปนผลได สวนเกิน
ทุนจากการตีราคาสินทรัพยแสดงเปนองคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุนในงบแสดงฐานะการเงิน
22. เงินชดเชยรับจากกรมการคาภายใน
เงินชดเชยรับจากกรมการคาภายในจํานวนเงิน 36 ลานบาทในป 2554 คือ เงินชดเชยสําหรับสวนตาง
ระหว า งต น ทุ น การผลิ ต และราคาจํ า หน า ยปลี ก น้ํ า มั น พื ช ปาล ม บริ สุ ท ธิ์ ต ามมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการนโยบายปาลมน้ํามันแหงชาติ
23. คาใชจายตามลักษณะ
รายการคาใชจายแบงตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายที่สําคัญดังตอไปนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2555
2554
เงินเดือน คาแรงและผลประโยชนอื่น
ของพนักงาน
คาเสื่อมราคา
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป
การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูป
คาเชื้อเพลิงและพลังงาน

242,511
152,745
2,962,518
38,190
75,629

223,272
148,999
3,935,879
(140,695)
92,533

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
233,550
151,752
2,962,518
38,190
75,629

223,272
148,986
3,935,879
(140,695)
92,533

24. ภาษีเงินได
ในป 2555 ภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัทฯคํานวณขึ้นในอัตรารอยละ 23 (2554: รอยละ 30) สําหรับ
กําไรจากกิจกรรมที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุนหลังจากบวกกลับดวยรายการสํารองและคาใชจาย
ตาง ๆ ที่ไมอนุญาตใหถือเปนรายจายในการคํานวณภาษี
25. การสงเสริมการลงทุน
บริษัทฯและบริษัทยอยไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนภายใตเงื่อนไขที่
กําหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกลาวรวมถึงการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิ
ที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมเปนระยะเวลา 8 ปนับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการ
ประกอบกิจการนั้น รายละเอียดของบัตรสงเสริมการลงทุนมีดังนี้
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เลขที่
บริษัท
บัตรสงเสริม
บริษัทฯ
1025(2)/2548
1076(9)/2551
บริษัทยอย 2390(5)/2554

กิจการที่ไดรับ
วันที่เริ่มใชสิทธิ
การสงเสริม
ตามบัตร
วันที่หมดอายุ
ผลิตน้ํามันพืชบริสุทธิ์ 3 พฤศจิกายน 2548 2 พฤศจิกายน 2556
ผลิตกาซชีวภาพ
ผลิตเมล็ดพันธุปาลมหรือ
ตนกลาปาลม

รายไดของบริษัทฯสําหรับปจําแนกตามกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนและไมไดรับการสงเสริม
การลงทุนสามารถสรุปไดดังตอไปนี้
(หนวย: พันบาท)
กิจการที่ไดรับ
การสงเสริมการลงทุน
2555
2554
รายไดจากการขายและบริการ
ขายและบริการในประเทศ 3,361,576
ขายสงออก
108,936
รวม
3,470,512

กิจการที่ไมไดรับ
การสงเสริมการลงทุน
2555
2554

3,607,759
144,204
3,751,963

318,974
236,320
555,294

785,885
227,013
1,012,898

รวม
2555

2554

3,680,550
345,256
4,025,806

4,393,644
371,217
4,764,861

26. กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (ไมรวมกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางป โดยไดปรับ
จํานวนหุนตามสัดสวนที่เปลี่ยนไปของจํานวนหุนสามัญที่เปลี่ยนแปลงโดยการออกหุนปนผลตามที่
กลาวไวในหมายเหตุ 33 เนื่องจากเปนการออกหุนปนผลภายหลังรอบระยะเวลารายงานแตกอนวันที่
บริษัทฯจะอนุมัติใหออกงบการเงิน และไดปรับปรุงจํานวนหุนสามัญที่ใชในการคํานวณกําไรตอหุน
ของปกอนที่นํามาเปรียบเทียบ (ปรับจํานวนหุนตามสัดสวนที่เปลี่ยนไปของจํานวนหุนสามัญที่เกิด
จากการเพิ่มทุนโดยการออกหุนปนผล โดยถือเสมือนวาการออกหุนปนผลไดเกิดขึ้นตั้งแตวันที่เริ่มตน
ของงวดแรกที่เสนอรายงาน)
กําไรตอหุนขัน้ พื้นฐานแสดงการคํานวณไดดังนี้
กําไรสําหรับป
2554
2555
(พันบาท)
(พันบาท)

จํานวนหุน สามัญถัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก
2555
2554
(พันหุน)
(พันหุน)
(ปรับปรุงใหม)

งบการเงินรวม

31,649

164,876

560,568

560,568

งบการเงินเฉพาะกิจการ

50,441

164,988

560,568

560,568

กําไรตอหุน
2555
2554
(บาท)
(บาท)
(ปรับปรุงใหม)
0.29
0.06
0.09

0.29
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27. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการในสวนงานทางธุรกิจเดียวคือ ธุรกิจผลิตและจําหนายน้าํ มันปาลม
และดําเนินธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรหลักในประเทศ ดังนั้น รายได กําไร และสินทรัพยทั้งหมด
ที่ แ สดงในงบการเงิ น จึ ง เกี่ ย วข อ งกั บ ส ว นงานธุ ร กิ จ และส ว นงานทางภู มิ ศ าสตร ต ามที่ ก ล า วไว
ในระหวางป 2555 รายไดจากการขายจํานวน 345 ลานบาท (2554: 371 ลานบาท) เปนการขายโดย
สงออกตางประเทศ
28. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริ ษั ท ฯ บริ ษั ท ย อ ยและพนั ก งานบริ ษั ท ฯได ร ว มกั น จั ด ตั้ ง กองทุ น สํ า รองเลี้ ย งชี พ ขึ้ น ตาม
พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ บริษัทยอยและพนักงานจะจายสมทบ
เขากองทุนเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 3 - 5 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษทั
หลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด และจะจายใหแกพนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตาม
ระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัทฯ ในระหวางป 2555 บริษัทฯและบริษัทยอยไดจายเงินสมทบ
กองทุนเปนจํานวนเงิน 5.29 ลานบาท (2554: 4.66 ลานบาท) และเฉพาะบริษัทฯจํานวนเงิน 5.10 ลาน
บาท (2554: 4.66 ลานบาท)
29. เงินปนผล
เงินปนผล
เงินปนผลประจําป 2553

อนุมัติโดย
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อ
วันที่ 27 เมษายน 2554

รวมเงินปนผลสําหรับป 2554
เงินปนผลประจําป 2554

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อ
วันที่ 25 เมษายน 2555

รวมเงินปนผลสําหรับป 2555

เงินปนผลจาย
(พันบาท)

เงินปนผลจายตอหุน
(บาท)

35,036
35,036

0.125
0.125

67,269
67,269

0.240
0.240

30. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
30.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุน
ก)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายจายฝายทุนจํานวนเงิน 17 ลานบาท
(2554: 16 ลานบาท) และเฉพาะของบริษัทฯจํานวนเงิน 16 ลานบาท (2554: 13 ลานบาท) ที่
เกี่ยวของกับการกอสรางอาคารและการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ
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ข)

ในเดือนกุมภาพันธ 2554 บริษัทฯไดทําสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับบริษัทในประเทศไทยแหง
หนึ่งเพื่อซื้อที่ดินจํานวนเงิน 124 ลานบาท โดยบริษัทฯไดจายเงินลวงหนาคาซื้อที่ดินเปน
จํานวนเงิน 93 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้อที่ดินนี้
เปนเงิน 31 ลานบาท (2554: 31 ลานบาท) โดยหากบริษัทฯผิดนัดชําระคาที่ดินหรือผิดสัญญา
ผูขายสามารถยึดเงินจายลวงหนาดังกลาวหรือเรียกเก็บดอกเบี้ยได

30.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันในการจายคาบริการตามสัญญาซึ่งตอง
จายชําระภายในหนึ่งปเปนจํานวนเงิน 6 ลานบาท (2554: 4 ลานบาท) และเฉพาะของบริษัทฯจํานวน
เงิน 5 ลานบาท (2554: 4 ลานบาท)
30.3 หนังสือค้ําประกันธนาคาร
ก)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯค้ําประกันวงเงินกูและวงเงินสินเชื่อใหแกบริษัทยอยใน
วงเงิน 30 ลานบาท (2554: ไมมี)

ข)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯมีหนังสือค้ําประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ
เหลืออยูเปนจํานวนเงิน 8 ลานบาท และ 1.2 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา (2554: 4 ลานบาท) ซึ่ง
เกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งประกอบดวย
หนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น เพื่ อ ค้ํ า ประกั น ในการเป น ผู นํ า ของเข า ผู ส ง ของออกระดั บ บั ต รทองกั บ
กรมศุลกากรจํานวนเงิน 2 ลานบาท (2554: 2 ลานบาท) เพื่อค้ําประกันการปฏิบัติงานตาม
สัญญาจํานวนเงิน 3 ลานบาท (2554: ไมมี) เพื่อค้ําประกันการใชไฟฟาจํานวนเงิน 3 ลานบาท
(2554: 2 ลานบาท) และเพื่อค้ําประกันการจายชําระเงินใหกับเจาหนี้รายหนึ่งจํานวนเงิน 1.2
ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา

30.4 สัญญาขายน้ํามันปาลม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯมีภาระในการขายน้ํามันปาลมใหบริษัทที่ไมเกี่ยวของกัน
ในประเทศหนึ่งแหง โดยปริมาณการขายและราคาเปนไปตามที่ระบุไวในสัญญาดังกลาว
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31. เครื่องมือทางการเงิน
31.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครื่องมือทางการเงินที่สําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยตามที่นิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่
107 “การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบดวยเงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคา เงินกูยืม เจาหนี้การคา และหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน บริษัทฯ
และบริษัทยอยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงดังนี้
ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
บริษัทฯมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา ฝายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้
โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯจึงไมคาดวา
จะไดรับความเสียหายที่เปนสาระสําคัญจากการใหสินเชื่อ นอกจากนี้ การใหสินเชื่อของบริษัทฯไมมี
การกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯมีฐานของลูกคาที่หลากหลายและมีอยูจํานวนมากราย จํานวนเงิน
สูงสุดที่บริษัทฯอาจตองสูญเสียจากการใหสินเชื่อคือมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้การคาที่แสดงอยูใน
งบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย อ ยมี ค วามเสี่ ย งจากอั ต ราดอกเบี้ ย ที่ สํ า คั ญ อั น เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ เงิ น ฝากธนาคาร
เงินกูยืมที่มีดอกเบี้ย อยางไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ย
ที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน ความเสี่ยง
จากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯและบริษัทยอยจึงอยูในระดับต่ํา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตามประเภท
อัตราดอกเบี้ย และสําหรับสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตาม
วันที่ครบกําหนด หรือวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม (หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม
ถึงกอน) ไดดังนี้
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(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
2555
อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
มากกวา 1 มากกวา ปรับขึ้นลงตาม ไมมีอัตรา
1 ป
ถึง 5 ป
5 ป
อัตราตลาด ดอกเบี้ย
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
เงินวางเพื่อการซื้อขายน้ํามันปาลม
ลวงหนา
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เงินกูยืมระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน

อัตรา
ดอกเบี้ย
รอยละตอป

รวม

-

-

-

84
-

1
230

85
230

0.625
-

-

-

-

-

3

3

-

700
-

-

-

481

105
-

700
105
481

1

1

-

-

-

2

3.00 - 3.08
MLR ลบ
1.75 - 2.25
5.95

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
มากกวา 1 มากกวา ปรับขึ้นลงตาม ไมมีอัตรา
ถึง 5 ป
5 ป
อัตราตลาด ดอกเบี้ย
1 ป
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
เงินวางเพื่อการซื้อขายน้ํามันปาลม
ลวงหนา
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เงินกูยืมระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน

อัตรา
ดอกเบี้ย
รอยละตอป

รวม

-

-

-

79
-

1
239

80
239

0.625
-

-

-

-

-

3

3

-

700
-

-

-

453

104
-

700
104
453

1

1

-

-

-

2

3.00 - 3.08
MLR ลบ
1.75 - 2.00
5.95
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(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
2554
อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
มากกวา 1 มากกวา ปรับขึ้นลงตาม ไมมีอัตรา
1 ป
ถึง 5 ป
5 ป
อัตราตลาด ดอกเบี้ย
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เงินกูยืมระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน

อัตรา
ดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

รวม

-

-

-

89
-

1
341

90
341

0.75
-

840
-

-

-

435

103
-

840
103
435

2

2

-

-

-

4

3.37 - 3.70
MLR ลบ
1.75 - 2.25
5.95 และ 7.42

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
มากกวา 1 มากกวา ปรับขึ้นลงตาม ไมมีอัตรา
ถึง 5 ป
5 ป
อัตราตลาด ดอกเบี้ย
1 ป
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เงินกูยืมระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน

อัตรา
ดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

รวม

-

-

-

87
-

1
341

88
341

0.75
-

840
-

-

-

435

103
-

840
103
435

2

2

-

-

-

4

3.37 - 3.70
MLR ลบ
1.75 - 2.25
5.95 และ 7.42
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษั ท ฯมี ค วามเสี่ ย งจากอั ต ราแลกเปลี่ ย นที่ สํ า คั ญ อั น เกี่ ย วเนื่ อ งจากการขายสิ น ค า เป น เงิ น ตรา
ตางประเทศ บริษัทฯไดตกลงทําสัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ซึ่งสวนใหญมีอายุสัญญาไม
เกินหนึ่งปเพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยทางการเงินที่เปนสกุล
เงินตราตางประเทศ ดังนี้
สกุลเงิน

เหรียญสหรัฐอเมริกา
ริงกิตมาเลเซีย

สินทรัพยทางการเงิน
2554
2555
(พัน)
(พัน)
50.12
0.15
125.21
-

อัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
(บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)
30.49
31.55
9.85
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯมีสัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือดังนี้
2555
อัตราแลกเปลี่ยนตาม
สกุลเงิน
จํานวนที่ขาย สัญญาของจํานวนที่ขาย
วันครบกําหนดตามสัญญา
(พัน)
(บาทตอหนวยเงินตรา
ตางประเทศ)
เหรียญสหรัฐอเมริกา
1,915
30.73 - 31.12
เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2556
2554
อัตราแลกเปลี่ยนตาม
สกุลเงิน
จํานวนที่ขาย สัญญาของจํานวนที่ขาย
วันครบกําหนดตามสัญญา
(พัน)
(บาทตอหนวยเงินตรา
ตางประเทศ)
408
31.22 - 31.32
เดือนมกราคม - กุมภาพันธ 2555
เหรียญสหรัฐอเมริกา
31.2 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินสวนใหญของบริษัทฯและบริษัทยอยจัดอยูในประเภทระยะสั้น เงินกูยืม
มีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯและบริษัทยอยจึงประมาณมูลคายุติธรรม
ของเครื่องมือทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำ�มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน)
Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited.
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มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกันหรือจายชําระ
หนี้สินในขณะที่ทั้งสองฝายมีความรอบรู และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันได
อยางเปนอิสระในลักษณะที่ไมมีความเกี่ยวของกัน วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของ
เครื่องมือทางการเงิน มูลคายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดลาสุด หรือกําหนดขึ้นโดยใชเกณฑการ
วัดมูลคาที่เหมาะสม
ณ วั นที่ 31 ธันวาคม 2555 มูลคายุติธรรมของสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนลว งหนามีผลกําไร
จํานวนเงิน 0.26 ลานบาท ซึ่งไดคํานวณตามหลักเกณฑการประเมินมูลคาที่เปนที่ยอมรับทั่วไป
32. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนที่สําคัญของบริษัทฯ คือการจัดใหมีซึ่งโครงสรางทุนที่เหมาะสม
เพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสรางมูลคาการถือหุนใหกับผูถือหุน โดย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555 กลุมบริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 0.85:1 (2554: 0.90:1) และเฉพาะบริษทั
มีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 0.82:1 (2554: 0.90:1)
33. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ก)

ข)

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2556 ไดมีมติดังนี้
1)

อนุมัติใหบริษัทฯจายหุนปนผลระหวางกาลจากผลการดําเนินงานระหวางวันที่ 1 มกราคม 2555
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 และจากกําไรสะสมใหแกผูถือหุนในอัตราสวน 1 หุนเดิมตอ 1 หุน
ใหม รวมจํานวน 280,289,020 หุน ในราคามูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท รวมมูลคา 280.29 ลาน
บาท

2)

อนุมัติลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 280,289,521 บาทเปน 280,289,020 บาท โดยการตัดหุนสามัญ
ที่ยังไมไดออกจําหนายจํานวน 501 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท บริษัทฯไดจดทะเบียนการ
ลดทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยในวันที่ 4 กุมภาพันธ 2556

3)

อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 280,289,020 บาท เปน 560,578,040 บาท โดยการออกหุน
สามั ญ เพิ่ ม ทุ น จํ า นวน 280,289,020 หุ น มู ล ค า ที่ ต ราไว หุ น ละ 1 บาท เพื่ อ รองรั บ การจ า ย
หุนปนผล บริษัทฯไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยในวันที่ 5 กุมภาพันธ
2556

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯไดมีมติเพื่อเสนอขออนุมัติตอที่ประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2556 ดังตอไปนี้
1)

ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากเดิม 560,578,040 บาทเปน 560,568,040 บาท โดยการตัดหุน
สามัญที่ยังไมไดออกจําหนายจํานวน 10,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
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2)

ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯครั้งที่ 1 ใหแกผูถือหุนเดิม
ของบริษัทฯจํานวนไมเกิน 186,856,013 หนวย ตามสัดสวนการถือหุน

3)

ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯครั้งที่ 1 ใหแกกรรมการ
และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอยจํานวนไมเกิน 28,000,000 หนวย

4)

เพิ่มทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษัทฯจากเดิ ม 560,568,040 บาทเปน 775,424,053 บาท โดยการ
ออกจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 214,856,013 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท

5)

จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯจํานวน 214,856,013 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ดังนี้
-

จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 186,856,013 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิที่จะซื้อหุน
สามัญของบริษัทฯตามใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ

-

จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 28,000,000 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิที่จะซื้อหุน
สามัญของบริษัทฯตามใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ใหแกกรรมการและพนักงานของ
บริษัทฯและบริษัทยอย

34. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2556
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Message from Chairman and
Chief Executive Officer
Dear shareholders,

The economy was greatly affected by the disastrous flood in 2011, however with the beginning of the
new year 2012 the government put in place a recovery plan to improve the domestic economy. With this, the
government implemented the rice pledging scheme, daily minimum wage hike, easier financial access for
entrepreneurs and first time car buyer scheme. This has a tremendous effect in bolstering consumption.
This has replaced the depressed demand from the USA and EU where financial crisis were prevailing.
The situation in both regions lingered throughout the entire year.
With this effort, the economy achieved a remarkable GDP growth of 5.5% for 2012 and poised to leap
further with a projected GDP growth of 7.5% for 2013
Thailand’s palm oil industry in 2012

The erratic palm oil production cycle in 2011 was again repeated in the year 2012, with low production
for the first 9 months followed by record production in the last quarter of the year. This resulted in huge
volatility in CPO prices throughout the year.
For the whole year, the total FFB production was slightly higher than the previous year at 1,892,552 MT,
however due to the low crop production in the first 9 months. The Government was forced to import 10,513
MT in May 2012 and 30,371 MT in August/Sept 2012 to avert a shortage of cooking oil in the country.
Subsequently, this huge imported volume caused a sharp in local CPO prices and also lead to a sharp drop
in FFB prices.
With record FFB production both in Malaysia/Indonesia and Thailand in the 4th quarter, the prices of CPO
fell to a 3 years record low, with record high stocks in Malaysia (2.65 million MT) and Thailand (364,000 MT).
The Government tried to lift the low CPO price by increasing a higher level of blend for biodiesel and
encouraging export in the 4th quarter.
CPI’s key performances in 2012

For the first half of 2012, the company performed well inspite of the high CPO prices due to strong
demand from the biodiesel and food industry. Our sales for cooking oil to the consumer market was affected
by low margins due to the Government controlled ceiling prices.
However, in the second half, the company suffered from inventory losses and low margins due to the
sharp drop in CPO prices. Moreover, the erratic weather adversely affected our extraction oil yield, resulting
in a sharp drop in profitability from the mill operations.
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FFB production from our owned plantations were lower as we continued with the planned replanting
scheme. All factors taken company’s net profit dropped from Baht 164.88 Million in 2011 to Baht 31.65 Million
in 2012.
Outlook for 2013 and beyond.

With the on going Eurozone financial crisis and low economic growth in the US, global commodity
prices is expected to experience another volatile year.
CPI ‘s management will continue to manage this with more diligent monitoring of the factors affecting
commodity prices and also continued to institute measures to mitigate risks.
We will concentrate to improve our efficiency in the mill and packing operations so as to maximize our
profits from the higher demand arising from the lower CPO prices.
The year 2012 has been a difficult year for the company and we thank you for your tremendous support
and we look forward to your continued support for us to grow together.

Somchai Sakulsurarat
Chairman

Teoh Seng Leong
Chief Executive Officer
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Report of the Audit Committee
The Audit committee of Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited has been appointed by
the Board of Directors’ resolution made on February 22, 2011. In 2012, the Audit committees comprise of
three independent directors as follows.
Mr. Suthep Wongvorazathe
Chairman of the Audit Committee
Assoc. Prof. Dr. Ninnat Olanvoravuth Audit Committee
Mr. Satit Chanjavanakul
Audit Committee
Additionally, Senior Internal Audit Manager is assigned Audit Committee Secretary.
In 2012, the audit committee has performed functions under the scope of performance, duty and
responsibility pursuant to the Regulations of the Stock Exchange of Thailand. There are four meetings held
and one meeting was conducted with external auditors with absence of the executives. All meeting results
are always presented to the Board of Directors. In essence, it can be summarized as follows.
1. Financial review: the audit committee made a financial review for the quarter and annual financial
statement for 2012, along with Assistant Finance and Accounting Director and Acting Internal Audit Manager,
enquiring and advising the information about financial statement conducting according to the statutory
provision and accounting standard, as well as the changes during the year, disclosure of the notes to the
financial statement adequately in accordance with the generally-accepted accounting standard satisfactorily
prior to approval of such financial statement and submitted to the Board of Directors and forwarded to the
Stock Exchange of Thailand within a defined period.
2. Surveillance of internal audit: the audit committee reviewed the performance undertaken by the
Internal Audit Office as to annual plan, summarizing audit results on quarterly basis, and follow-up of
correction as marked and recommended by the Internal Audit Office and the audit committee.
3. Review of internal control assessment: the audit committee reviewed the internal control by using
the Internal Control’s Adequacy Assessment Form developed by the Stock Exchange of Thailand (SET)
before submitting to the company’s Board of Directors. The company’s auditors agree that internal control
system is appropriate adequately without defects in essences and complies with the Securities and Exchange
Act, the Regulation of the Stock Exchange of Thailand, and any laws relevant to company’s business.
4. Consider and select the certified accountant and the company’s audit fees before submitting to the
company’s Board of Directors for approval; the Shareholders’ Meeting appointed Mr.Sophon Permsirivallop
and/or Miss Vissuta Jariyathanakorn and/or Miss Sumalee Reewarabandith , Ernst and Young Office Limited.
as auditor of the year 2012. In the event that such nominated auditors are not able to perform their functions
and duty, the Ernst and Young Office Limited. shall be responsible for supplying and replacing other certified
accountants of the auditing and accounting office and expressing the opinion to the company’s financial
statement instead.
Mr.Suthep Wongvorazathe
Chairman of the Audit Committee
27 February 2013
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BACKGROUND
Name
:
Head Office
:
		
		
Branch Office
:
		
		
Website:
:
E-mail:
:
Registered No.
:
Type of Business
:

Registered Capital
Paid-up Capital
Issued ordinary shares
Par value per Share

:
:
:
:

Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited
296, Moo 2, Salui Sub District, Thasae District, Chumporn 86140
Tel. (077) 611-000-10
Fax. (077) 611-011
1168/91 Lumpini Tower, 30th Floor, Rama IV Road, Sathorn, Bangkok 10120
Tel. (662) 679-9166-72
Fax. (662) 285-6369
HYPERLINK “http://www.cpi-th.com” www.cpi-th.com
HYPERLINK “mailto:rio@cpi-th.com” info@cpi-th.com
0107536001184
The company produces and distributes palm oil product to the related industry
and consumer markets. The products are Crude Palm Oil, Palm Kernal Oil, RBD
Palm Oil, RBD Palm Olein packed in bottle, under “Leela” brand and “Big C”
house brand, packed in tin and pouch under the “Leela” brand and “ARO” house
brand. There are other by–products such as RBD Palm Stearin, Palm Fatty Acid
Distillate, Palm Kernel Fatty Acid Distillate and Kernel Meal
Baht 280,289,521
Baht 280,289,020
280,289,020 Shares
1 Baht

In 2013 the company increased its registered capital by Baht 280,289,020 by issuing 280,289,020
ordinary shares with par value Baht 1 to pay as stock dividend at the rate of 1 ordinary share will get 1 stock
dividend valued Baht 1. So the company registered capital increased to Baht 560,578,040. The paid-up
capital is Baht 560,568,040.
The company plantation covers 20,916 rais of land (3,346.56 hectare) from five different estates:
CPI 1 10,788 rais (1,726.08 hectare)
		
at Don Yang Sub-district, and Kao Chairat Sub-district, Pathiu District, Chumporn
CPI 2 3,899 rais (623.84 hectare)
		
at Moo 7, Saithong Sub District, Bangsapannoi District, Prachuabkirikan
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CPI 3 2,401 rais (384.16 hectare)
		
at Moo 3 Donyang Sub District, Pathiu District, Chumporn
CPI 4 2,626 rais (420.16 hectare)
		
at Moo 4, Bangson Sub District and Moo 1, Talaysub Sub District, Pathiu District,Chumporn
CPI 5 1,202 rais (192.32 hectare)
		
at Moo 4, Chumko Sub District, Pathiu District, Chumporn.

The company holds other companies more than 10%
CPI Agrotech Company Limited
Head Office
: 1168/91 Lumpini Tower, 30th Floor, Rama IV Road, Sathorn, Bangkok 10120
		 Tel. (662) 679-9166-72
		 Fax. (662) 285-6369
Branch Office
: 16 Moo 16, Salui Sub District, Thasae District, Chumporn 86140
		 Tel. & Fax. (077) 599-943, (077) 588-680
Type of Business
: Produce and distribute oil palm seeds and seedlings to planters.
Registered and
: Baht 15,000,000 divided into 1,500,000 common shares at par value of
paid up Capital
: Baht 10. Which is fully paid up and wholly owned by Chumporn Palm Oil
		 Industry Public Company Limited
CPI Power Plant Company Limited
Head Office
: 1168/91 Lumpini Tower, 30th Floor, Rama IV Road, Sathorn, Bangkok 10120
		 Tel. (662) 679-9166-72
		 Fax. (662) 285-6369
Branch Office
: 89/1 Moo 7, Saithong Sub District, Bangsapannoi District, Prachuabkirikan
Type of Business
: Generate and sell electricity
Registered and
: Baht 500,000 divided into 50,000 common shares at par value of Baht 10.
paid up Capital
: Which is fully paid up and wholly owned by Chumporn Palm Oil Industry Public
		 Company Limited
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REFERENCES
Registrar :

Thailand Securities Depository Co., Ltd.
Registrar Department
7th Floor, The Stock Exchange of Thailand Building
62 Ratchadaphisek Road, Klongtoey
Bangkok 10110, Thailand
Tel. 0-2229-2876
Fax. 0-2654-5642

Auditor :

Mr. Sophon Permsirivallop, CPA No.3182.
Ernst & Young Office Ltd.
Lake Rachada Office Complex, 33rd Floor
193/136-137 Rachadapisek Road, Bangkok 10110
Tel. 0-2264-0777

Legal Advisor :

Assoc. Prof. Sahaton Rattanapijit
Faculty of Law, Thammasat University
2 Prachan Road, Bangkok 10200
Tel. 0-2221-6111 Ext 2121
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Risk Factors
The risks facing the operators in the palm oil industry

1) Crude palm oil outputs by major global manufacturers tend to increase. It’s forecasted that crude
palm oil outputs in Malaysia by the year 2013 will be of 18.9 million tons1, increased by 0.6% from the past
year while crude palm oil outputs in Indonesia in the year 2013 will be of 27.5 million tons, increased by 6%
from the past year. The total crude palm oil outputs of Malaysia and Indonesia accounts for 87 percent of the
global palm oil outputs. The increased palm oil output is a negative factor on demand for it could be a
pressure on price of the global crude palm oil this year.
2) Increased production capacity of the crude palm oil refinery - according to the Department of
Internal Trade (DIT) and CPI, “in 2012, the production capacity increases by 43% from the year 2007
(averaged 7% annually). Currently, the production capacity is approximate 3,283 tons FFB hourly. In the event
that the FFB decrease in such respective year2, thereby it results in the scare-buying of the raw materials,
and a reduced utilization rate of the oil refinery, and increased production cost.
3) Level of competition among the operators in the pure refined palm oil industry - according to
Department of Internal Trade (DIT) and CPI, it shows that in 2012, production capacity of the oil refinery
increases by 84% (averaged 14% annually) in 2007 at approximate of 7,660 tons CPO daily. In the past year,
the production capacity was constant, as resulted from the high level of the industrial competition. In addition,
the palm oil industry has higher obligation in operation (the fixed cost remains high), the operators find it is
not easy to withdraw; this is not a lure to attract the operators into the palm oil industry.
4) Finished products and direct materials are price controlled goods - 1 liter bottle of olein is a product
subjected to the price control of the Department of Internal Trade, and its current price ceiling is 42 Baht.
Because of the essential goods for people’s living, even though the crude palm oil price increases at some
times, the operators can not adjust the selling price in accordance with increased production cost. In addition,
in the early January 2013, the Central Committee of the Price has a resolution that FFB as direct raw
material in producing the crude palm oil is a controlled article (No.43) and setting price floor at 4.00-4.30 Baht
based on percent of palm oil.
5) Risk of global palm oil price fluctuation - factors affecting the domestic palm oil price includes
domestic productivity, Malaysia’ palm oil price which is primarily a reference to the global palm oil price.
However, Malaysia’ palm oil price itself depends on several factors, for examples, crude petroleum, soy bean
oil price, Malaysia’ palm oil stocks, and weather forecast, all these have affected the fluctuation and it’s

1
2

The information of the crude palm oil production of Malaysia and Indonesia is primary information form Reuters News, derived from the high
level officer of MPOB and Palm Oil Association of Indonesia, however, it is informal revealed, therefore, its discrepancy may occur.
There are many factors those can limit the palm fruit’s supply such as the limited area for palm plantation (long term period), unsuitable
environment (drought or flood), the high price of fertilizer limits the usage by the cultivator, therefore, lessen the palm fruit.

94
rather tough to predict.
6) FFB fluctuation in the market - palm tree is a perennial plant with no definite harvest season and
palm productivity varies with weather and minerals abundance in soil. Thus, forecasting the FFB entering into
the market can be risky of erroneousness.
7) Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) - oversea markets, especially European markets, are
more likely to focus on palm oil with RSPO Certificate. At this point, on the other hand, it can be a barrier and
restriction on exporting palm oil from Thailand country in the future.
8) Entering to the AEC (ASEAN Economic Community) by the late 2015 - a far-sighted vision that if
import liberalization for palm oil really happens in the future, the oil refinery will gain the benefits because they
will obtain the cheaper CPO materials to feed the plant. However, enhancing the effectiveness of production,
marketing, finance, and management must be executed along together intensively because another risk of
entering into the AEC for those oil refineries is the major competitor like Malaysia and Indonesia which
possibly penetrates the markets and competes with Thai operators.
		 The company has pursued the following to minimize the risks in Section 1) - 4).
		 The company conducts a meeting and follows-up the news and movements and participates as
member of the associations such as the Palm Oil Refinery Association and the Palm Oil Industrial Club under
the Federation of Thai Industries (FTI), etc. for adaptation and minimizing in the negative factors that might
affect the company’s operation.
		 In Section 5) price fluctuation - the company follows-up and analyses the price situation for
commodities continuously to minimize the risk of price fluctuation.
		 In Section 6) FFB entering into the markets - the company conducts a field survey on periodical
basis along with reviewing the information with the Agricultural Economics Office, and the Internal Trade
Department to ensure that the errors will be minimized.
		 In Section 7) RSPO - the company has been certified by the RSPO Supply Chain Certification and
currently is in process of issuance of the certificate.
		 In Section 8) entering into the AEC in the next three years, cited to the Agricultural Economics
Office for assurance of the palm oil import that the import management approach has still be implemented;
the PWO serves as importer while the Palm Oil Refinery Association is allocator for members.

Risks of Production

The risks of production include, for examples, breakdown of the machine that results in suspension.
The company provides the Preventive Maintenance and annual maintenance plan to minimize all the
production-associated risks.

Marketing risks

Please see Competition and Investment.
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Fanancial Highlights

164,876

70,925
2010

4,077,513
2010

Net Income

2011

4,816,260
2011

2,452,854
2010

4,031,834

3,045,741
2011

Total Revenues

2012

2,884,689
2012

Total Assets

2.79

31,649

Total Assets
Total Liabilities
Total Shareholders’ Equity
Sale and service income
Total Revenues
Gross Profit
Net income (loss)
Earning per Revenue (%)
Return on Equity (%)
Return on Asset (%)
Earning per Share (Baht)
Dividend per Share (Baht)
Book Value per Share (Baht)
Pay Out Ratio (%)

2011
3,045,741
1,446,509
1,599,232
4,764,861
4,816,260
546,369
164,876
3.42
10.31
5.41
0.59
0.24
5.71
40.68

2012

2012
2,884,689
1,321,076
1,563,612
4,025,806
4,031,834
427,310
31,649
0.78
2.02
1.10
0.06

Unit : Thousand Baht
2010
2,452,854
962,602
1,490,252
4,072,257
4,077,513
347,163
70,925
1.74
4.76
2.89
0.25
0.125
5.32
50.00
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BUSINESS CHARACTERISTICS
Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited produces and distributes the following palm oil
products :

1. Crude Oil Products

		
		

Crude Palm Oil (CPO)
Crude Palm Kernel Oil (KO)

2. RBD Oil Products

		
		
		
		
		
		

Refined Bleached Deodorized Palm Oil (RBD PALM OIL-RPO)
Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Oil (RBD PALM KERNEL OIL-RKO)
Refined Bleached Deodorized Palm Olein (RBD PALM OLEIN-ROL)
Cooking Oil packed in PET bottle under “LEELA” brand and “Big C” house brand
Cooking Oil packed in tin under “LEELA” brand and “ARO” brand
Cooking Oil packed in pouch under “LEELA” brand and “ARO” brand

3. By Products

			
			
			
			

RBD Palm Stearin (RHST)
Palm Fatty Acid Distillate (PFAD)
Palm Kernel Fatty Acid Distillate (KFAD)
Kernel Meal (KM)

The products of CPI Agrotech Company Limited as follows:
1. Oil Palm Seedling
2. Oil Palm Seeds

97
REVENUE STRUCTURE
					
Product
Conducted by
CPI Agrotech Co., Ltd.
Domestic Revenue
Crude Oil
Chumporm Palm Oil Industry Plc.
RBD Oil
Chumporm Palm Oil Industry Plc.
Other Products Chumporm Palm Oil Industry Plc.
Export Revenue
Crude Oil
Chumporm Palm Oil Industry Plc.
RBD Oil
Chumporm Palm Oil Industry Plc.
Other Products Chumporm Palm Oil Industry Plc.
Total Revenue

Unit : Million Baht
% Share of
2012
2011
2010
Company Revenue % Revenue % Revenue %
100
36.63
2,917.88
734.62
3,689.13

0.91 84.83 1.76 902.99
72.33 3,493.28 72.53 2,010.12
18.21 866.93 18.00 813.22
91.45 4,445.04 92.29 3,726.33

22.15
49.30
19.94
91.39

174.04
26.69
144.52
345.25
4,034.38

4.31
0.66
3.58
8.55
100.00

2.28
3.32
3.01
8.61
100.00

203.97
48.11
119.13
371.21
4,816.25

4.24
1.00
2.47
7.71
100.00

92.92
135.35
122.91
351.18
4,077.51
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Competition and Investment
The Company exercises a strict policy of manufacturing process control in order to maintain standard
quality. In addition, there is another policy of quality and services to meet with all customers’ needs and to
maintain customer relations, i.e. factual information exchange, customer satisfaction towards products and
services, as well as applications of marketing tools to analyze and determine long-term business direction.
In the mean time, our subsidiary company has been researching its palm breeding as a knowledge center for
future palm seedling applications and to create a perfect breed proper for various agricultural environments,
and also to broadcast public awareness for planter.
The Company has planted approx. 20,000 rai of palms with proper administrative care principles.
During the initial stage, several million Baht of chemical fertilizer per year has been used along with herbicide.
Subsequently, the Company has been more aware of environmental impact, therefore some waste from
production, e.g., empty bunch, sludge cake, ashes, spent earth, and decanter meal have been reused as
chemical fertilizer. Similarly, cover crop has been grown to prevent unwanted weed with selected herbicide
for some weeds thus reduce the cost of weed killing chemical. In addition, the Company has also bred barn
owls to control rat population instead of chemical solution which resulted in less damage in fresh fruit bunch
and cost saving of as much as a million Baht each year.
In 2012, the Company has restructured its strategic business units (SBU) into 5 areas according to
customer groups for proper market planning as follows:		
1.C Industry Group
2.C Energy Group
3.C Repacker Group
4.C Consumer Group
5.C Export Group
As a result, such change has facilitated its business operation and added flexibility in each business
unit. In 2012, the Company has also restructured its organization so that teamwork and efficient services are
provided to the customers. Moreover the Company has created more CSR Project to represent the
Company’s social responsibilities which will lead to sustainable development.

Acquisition of Products and Services

The company supplies the products and materials for production and distribution in two channels;
including supplying the FFB from the palm growers and supplying the crude palm oil from the refineries
In supplying the FFB from the oil palm growers, the company purchases the FFB from the agriculturists
surrounding to produce the crude palm oil in Thasae, Chumporn, where the large portion of palm trees are

99
growing, as well as in southern province where palm planting area covers no less than 80 percent of overall
palm planning area in Thailand. Since the company’s plant is situated nearby the raw material sources, it’s
less risky of shortage of the FFB to feed the plant. In addition, in the crude palm oil production process in
which FFB are required, the FFB must be fresh to produce the quality crude palm oil. The company also has
its own palm growing land plots partly which require the effective management and maintenance of the palm
trees that they yield the quality harvests regularly and adequately to feed the plant continuously. Currently,
the company has grown the new palm trees to substitute the old ones which the trunks are too tall and
difficult to collect the yields. The newly substituted ones begin to yield the productivity from this year and
keeps on yielding in the following years.
In supplying the crude palm oil from the refineries, because the sale-purposed finished products has
exceeded the raw materials generated by the company, it is necessary for the company to supply the
additional crude palm oil to complement the distribution of goods.
Normally, sources of raw materials; both FFB and crude palm oil, are supplied from the supplier or
source of origin. As from the past year (2012), all domestic manufacturers imported 40,000 tons palm oil
under the cabinet’s resolution that importing the palm oil to prevent a domestic shortage. On the company
part, we have been allotted the palm oil partly to make the products to distribute them to the consumers as
to the government policy.
Besides, the situation and tendency in the 2013, it is forecasted that raw material like FFB will enter
into the market a total of 12.02 million tons, 9.9% (or 2 million tons) higher than the year 2012, which will
meet the demand of the crude palm oil refineries and domestic consumption, which it is expected that the
consumption need is no less than 1.5 million tons and the surplus beyond domestic demand will be exported
to the overseas markets. Since palm oil product is vulnerable to the fluctuation and it can be used in multiple
benefits from consumption to production as renewable energy (biodiesel), it is possible that the government
interferes to reduce the effects that may occur with the agriculturalists and consumers. Obviously, the oil
palms are taken into consideration as price-controlled commodity (from formerly No.42 to No.43 in the year
2013) or it might have been imported or levied on export tax as it ever happened in the past year, if so, it
will more aggravate the fluctuation in domestic raw material price in more difficult predictable way.
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SHAREHOLDING AND MANAGEMENT
Shareholders

The first ten major shareholders :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Chumporn Holding Co., Ltd.
Bangkok Insurance Public Company Limited
Ms. Nuchchanart Ravisengsoon
Mr. Supphachol Nithivasin
Mr. Pornchai Techawatanasuk
Mr. Paisarn Chatlekhavanich
Mr. Chusak Prachayangprecha
Mr. Kovit Prachayangprecha
Mr. Kitti Chatlekhavanich
Mrs. Jongjin Chatlekhavanich, executrix of
the Mr. Paisarn Chatlekhavanich

No. of Shares
92,997,125
12,860,610
10,244,100
7,900,000
6,961,077
4,907,900
4,488,625
4,441,909
4,004,166
3,804,097

Percentage
33.18
4.59
3.65
2.82
2.48
1.75
1.60
1.58
1.43
1.36

Dividend Policy

Dividend payment policy is not less than 40% of the net profit after tax.
The company paid interim dividend for the performance during January 1 - September 30, 2012 to
280,289,020 shares as stock dividend with the rate of 1 ordinary share will get 1 dividend share. It was paid
on February 14, 2013.

Management

(1) Management Structure
Structure of Directors
1. Board of Directors comprise of
		 1. Mr. Somchai
Sakulsurarat
		 2. Mr. Suthep
Wongvorazathe
		 3. Assoc. Prof. Dr. Ninnat Olanvoravuth
		 4. Mr. Satit
Chanjavanakul

Chairman
Chairman of Audit Committee & Independent Director
Audit Committee & Independent Director
Audit Committee & Independent Director
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Admiral Satirapan
Mr. Takon
Mr. Chusak
Mr. Voravit
Mr. Karoon
Mr. Songridth
Mr. Kitti

Keyanon
Tawintermsup
Prachayangprecha
Rojrapitada
Nuntileepong
Niwattisaiwong
Chatlekhavanich

Independent Director
Director & Executive Director
Director & Executive Director
Director & Managing Director
Director & Project Director
Director

		
Duties and responsibilities of the Board of Directors.
		 1. Perform their duties in accordance with laws, objective, article of association including the resolution of the shareholders’ meeting with accountability care and integrity.
		 2. Set out the main policy with respect to business operation and the policies in finance, fund
management and supervise the management to perform its duties efficiently and effectively under such
policies.
		 3. Consider and approve important matters which are required by relevant laws or the Company’s
rules and regulations to be granted approval by the Board of Directors of the Company’s Shareholders
Meeting.
		 4. Set up the internal control system for the operation, financial reports and compliance with the
laws and the Company’s rules and regulations. The Internal Audit Department is assigned to inspect and
monitor compliance with the internal control system and report to the Audit Committee. The Board of
Directors will make an annual assessment on the adequacy and appropriateness of the internal control
system and include its opinion in the annual report.
		 5. Appoint the Company Secretary to be responsible for the matters required by the law.
		 6. Appoint the Audit Committee, the Executive Board and other sub-committees in order to assist
the Board of Directors in supervising the Company’s business undertaking to achieve the Company’s
objective.
		
Independent directors of the company with the following qualification:
		 1. Do not own shares exceeding 1% of paid-up capital in the company, parent company,
subsidiary, affiliate, or any organization that may have conflicts of interest with the company. This injunction
also includes shares held by related parties.
		 2. Is not or has never been an Executive Director, employee, staff, advisor who receives salary,
nor controlling parties of the company, parent company, subsidiary, affiliate, same-level subsidiaries or any
organization that may have conflicts unless the foregoing status ended at least 2 years prior to the date of
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submitting the application to the Securities and Exchange Commission (SEC).
		 3. Is not the person who has relationship by means of descent or legal registration under the status
of father, mother, spouse, brothers and sisters, and children. The prohibitive persons also include spouses of
daughters and sons of management, major shareholders, controlling party or the person who is in the process
of nomination to be the management or controlling party of the applicant or its subsidiary.
		 4. Have no or never had business relationship with the company, parent company, subsidiary,
affiliate, or any organization that may have conflicts in respect of holding the power which may cause the
obstacle of the independent decision, including not being or never been the significant shareholder, or
controlling parties of nay person having business relationship with the company, its parent company,
subsidiary, affiliate, or any organization that may have conflicts unless the foregoing status ended at least
2 years prior to the date of submitting the application to the SEC.
			 The business relationship mentioned under the first paragraph shall include business transaction
in ordinary business manner of rent, or lease the immovable property, transaction related to assets or
services, or the financial support regardless of being lent or borrowed, guaranteed, secured, by assets, debt,
and any otherwise similar performance which causes liability or obligation to the applicant or counter party,
have provided that such liability is equal to or exceed 3% of the net tangible assets of the applicant or equal
or above Baht 20 million, whichever is lower. In this regard, the calculation of such liability shall be in
accordance with the calculation method of the value of connected transaction under the Notification of
Capital Market Supervisory Board governing the conditions of connected transaction mutatis mutandis. The
liabilities incurred during a period of 1 year prior to the date of having business relationship with the above
party shall be included on calculation of such liabilities.
		 5. Is not or has never been the auditor of the company, parent company, subsidiary, affiliate, or
any organization that may have conflicts of interest, except in the case that the aforementioned status has
been terminated unless the foregoing status ended at least 2 years prior to the date of submitting the
application to the SEC.
		 6. Is not or has never been the professional service provider, including but not limited to legal
service or financial advisor with received service fee more than Baht 2 million per year from the company,
parent company, subsidiary, affiliate, or any organization that may have conflicts unless the foregoing status
ended at least 2 years prior to the date of submitting the application to the SEC.
		 7. Is not the Director who is nominated to be the representative of Directors of company, major
shareholders, or any other shareholder related to the major shareholders.
		 8. Is not any otherwise which is unable to have the independent opinion regarding the business
operation of the company.
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2.
		
		
		

Audit Committee reports directly to the Board of Director.
1. Mr. Suthep
Wongvorazathe Chairman
2. Assoc. Prof.Dr. Ninnat Olanvoravuth
3. Mr. Satit
Chanjavanakul

		
The audit committee of the company has the scope of duties and responsibilities as follows:
		 1. To review the Company’s financial reporting process to ensure that it is accurate and adequate;
		 2. To review the Company’s internal control system and internal audit system to ensure that they
are suitable and efficient, to determine an internal audit unit’s independence, as well as to approve the
appointment, transfer and dismissal of the chief of an internal audit unit or any other unit in charge of an
internal audit;
		 3. To review the Company’s compliance with the law on securities and exchange, the Exchange’s
regulations, and the laws relating to the Company’s business;
		 4. To consider, select and nominate an independent person to be the Company’s auditor, and to
propose such person’s remuneration, as well as to attend a non-management meeting with an auditor at least
once a year;
		 5. To review the Connected Transactions, or the transactions that may lead to conflicts of interests,
to ensure that they are in compliance with the laws and Stock Exchange’s regulations, and are reasonable
and for the highest benefit of the Company;
		 6. To prepare, and to disclose in the Company’s annual report, an audit committee’s report which
must be singed by the audit committee’s chairman and consist of at least the following information
			 (a) an opinion on the accuracy, completeness and creditability of the Company’s financial report
			 (b) an opinion on the adequacy of the Company’s internal control system,
			 (c) an opinion on the compliance with the law on securities and exchange, the Exchange’s
regulations, or the laws relating to the Company’s business,
			 (d) an opinion on the suitability of an auditor,
			 (e) an opinion on the transactions that may lead to conflicts of interests
			 (f) the number of the audit committee meetings, and the attendance of such meetings by each
committee member,
			 (g) an opinion or overview comment received by the audit committee from its performances of
duties in accordance with the charter, and
			 (h) other transactions which, according to the audit committee’s opinion, should be known to
the shareholders and general investors, subject to the scope of duties and responsibilities assigned by the
Company’s board of directors; and

104
		 7 To perform any other act as assigned by the Company’s board of directors, with the approval of
the audit committee.
3.
		
		
		

Executive Board comprises of
1. Mr. Takon Tawintermsup
Chairman
2. Mr. Chusak Prachayangprecha
3. Mr. Voravit Rojrapitada

		
Scopes of duties and responsibilities
		 1. Consider and set up policies, business strategies, goals, proceeding plans, financial targets and
company’s budgets appropriately based on business factors to propose and ask for approvals of Board of
Directors as well as conduct, examine and follow business operations of the company as specified
efficiently and effectively.
		 2. Set up the Succession Plan for the possession of important high-level executive positions or
eligible individuals to be designed for high-level executive positions as well as regularly revise the said plan.
		 3. Specify the annual direction to evaluate performances of Chief Executive Officer, Managing
Director and high-level Executives accordance with duties, responsibilities and risks which may occur.
		 4. Consider to appoint Deputy Managing Director, Chief Financial Officer, Director, and Senior
Managers as proposed by Chief Executive Officer and Managing Directors.
		 5. Endorse the appointment of all managers as approved by Chief Executive Officer and Managing
Director.
		 6. Consider the annual increment of salary and bonus for Chief Executive Officer and Managing
Director; then, report to Nomination and Remuneration Committee for acknowledgement.
		 7. Review and endorse the annual increment and bonus of Deputy Managing Director, Chief
Financial Officer, Director, Senior Managers and Managers as proposed by Chief Executive Director and
Managing Director.
		 8. Specify the organization structure and company’s management policy including policies related
to recruitment, training, employment and discharge for the company’s employees, which Managing Director
and/or Human Resource Director of the company is authorized to sign the employment contract on behalf of
the company.
		 9. Consider and offer proposals or opinions to Board of Directors about projects, proposals or any
transactions concerning the company’s business operations which costs more than the limited financial amount
and/or which the related laws and principles or company’s regulations mandate the Shareholders Meeting or
Board of Directors to approve.
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		 10. Authorize Chief Executive Officer and/or Managing Director to process the company’s
management in accordance with authorities, duties, and responsibilities which are specified in Authorization
Manual under the conduction of Executive Board of Directors.
		 11. Appoint and/or assign Executive Director (s) or individual (s) to act any activities under the
authority of Executive Board of Directors according to its proper view; meanwhile, Executive Board of
Directors may abolish, revoke or amend the said authority.
		 12. Consider and approve Authorization Manual in order that appointed individuals and/or authorized
individuals could acknowledge their responsibilities and authorities and use the said manual as the operating
manual which demonstrates credential evidences and systematic procedures.
		 13. Have authorities, duties and responsibilities as assigned or in accordance with the policy which
is assigned by Board of Directors.
		 14. Review and endorse all purchases which cost Baht 10 Million and above as approved by Chief
Executive Officer and Managing Director and/or Bidding Committee.
		 15. Study the feasibility of new project investments and has the authority to consider and approve
the company to invest or joint business with individuals, legal entities or organizations of any businesses which
Executive Board of Directors considers as properly in order to process in accordance with the company’s
objectives as well as consider and approve budget for the said investments, commit juristic contracts and/or
process accordingly to the said matters until the completion which cost from Baht 10 Million to Baht 100
Million.
		 16. Consider and approve the financial transactions with financial institutes related to account
opening, loan, credit, pawn, mortgage, surety, and any matters including buying, selling and any land
proprietary registrations in accordance with the company’s objectives for benefits of performances including
the juristic contract commitments, request/proposal submissions, contacts and juristic commitments with
governmental sections in order to achieve any privileges of the company and/or any proceedings related to
the said matters until the completion which cost up to Baht 200 Million.
		 17. Consider and approve credit limit for trade account receivables which costs above Baht 25
Million.
		 18. Apart from the abovementioned authorities, duties and responsibilities, accordingly referred to
the Authorization Manual of the company.
		 The above authorities, duties and responsibilities are subject to the criterion of laws and
concerned principles including the company’s regulations. In case that the proceeding or any transactions
cause or may cause the conflict of interests and/or deal with involved individuals in accordance with the
concerned laws and principles or company’s regulations which mandate the Shareholders Meeting or Board
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of Directors to approve, Executive Board of Directors has to propose opinions and submit the said matters to
Board of Directors to consider and process in accordance with the concerned laws and principles or the
company’s regulations.
4.
		
		
		

Nomination and Remuneration Committee comprises of
1. Mr. Somchai
Sakulsurarat Chairman
2. Admiral Satirapan Keyanon
3. Mr. Chusak
Prachayangprecha

		
Scopes of duties and responsibilities
		 1. Consider the nomination criteria and procedures to nominate eligible individuals to be Directors,
Chief Executive Officer and Managing Director of the company as well as select individuals in accordance
with the issued nomination procedures; then, propose to Board of Directors or the Shareholders Meeting to
consider and appoint as the case may be. Besides, the said nomination procedures include the opportunity
for minor Shareholders to nominate individuals to be considered and selected.
		 2. Specify remuneration criteria for Directors.
		 3. Consider remuneration for Directors and propose to Board of Directors; then, propose to the
Shareholders Meeting to approve.
		 4. Acknowledge the annual increment of salary and bonus for Chief Executive Officer and
Managing Director as proposed by Executive Board of Directors.
		 5. Specify the direction to evaluate performances of Board of Directors and Executive Board of
Directors in accordance with duties, responsibilities and risks which may occur.
		 6. Perform any duties which are assigned by Board of Directors.
5. Human Resources Sub Committee
		
Scopes of duties: The role of the Commiitee is to review the company’s major problems of Human
Resources. The Management will discuss any problems case by case.
6. Risk Management Sub Committee
		 Scopes of duties: The Committee will consider general risks of the company. Both the Committee
and the Management could raise any risky aspects to jointly consider.
7. Financial Management Sub Committee
		
Scopes of duties: The Management will consult regarding annual budget and asset investment.
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8. Management comprise of
		 1. Mr. Teoh Seng Leong		
		 2. Mr. Karoon
Nuntileepong
		 3. Mr. Supisith
Chorruangsak
		 4. Mr. Songridth
Niwattisaiwong
		 5. Mrs. Ratsamee
Pongjindanon
					
		 6. Ms. Sutisa
Thainchai
		 7. Mr. Phatchasak
Chanthewi
		 8. Mr. Thawatchai
Chomwarn
		 9. Mr. Mongkol
Siengsuttivong
		 10. Mr. Chan-a-nan
Sukwong
		 11. Mr. Sorawat
Ong-Ajchaowlerd
		 12. Mr. Rachoj
Tawintermsup
		 13. Mrs. Pranee
Jitworajinda
		 14. Mr. Supatharapong Chanpanich
		 15. Mr. Choonhui
Saelow
		 16. Mr. Chumpon
Thainukul
		 17. Mr. Chamnan
Duangsai
		 18. Mr. Somchai
Chantaramanee
		 19. Mr. Siam
Limjaroenkijpisal
		 20. Ms. Yada
Sawadsree
		 21. Mr. Yutthana
Ruangthamrong
		 22. Mr. Phongsit
Phopo
		 23. Ms. Wirarat
Wiwattanatikul

Chief Executive Officer
Managing Director
Deputy Managing Director
Director & Project Director
Assistant Finance & Accounting Director,
Acting Internal Audit Manager
Senior Purchasing Manager
Senior Sales & Marketing Manager
Logistics Manager
Management Information System Manager
Human Resources Manager
Raw Material Procurement Manager
Secretary to MO Office
Assistant Factory Director
Assistant Factory Director
Senior Plantation Manager
Production 1 Manager
Production 2 Manager
Production 3 Manager
FFB Procurement Manager
Quality Assurance & Production Planning Manager
Factory Office Manager
Human Resources Manager - Factory
Company Secretary
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Board of Directors and Management Details:
Name
Position
Age
Education

: Mr. Somchai Sakulsurarat

: Chairman
: 65 years
: Master of Management, Sasin Graduate Institute of Business Administration,
		 Chulalongkorn University
: B.A. (Economics) Thammasat University
: Degree, National Defence College
: Diploma, King Prajadhipok Institute, Politics and Governance in Democratic
		 Systems for Executives
: Associateship Diploma of the Institute of Bankers, London
: DCP Diploma, Thai Institute of Directors
Training
: DCP Certificate from IOD
Share holding
: Experience:
Listed Companies
		 2010 - Present Vice Chairman
Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited
		 2009 - Present Director and
Globlex Holding Management Public Company Limited
				
Chairman of Audit
		 2004 - Present Chairman
Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited
		 2003 - Present Chairman
S. Khonkaen Food Industry Public Company Limited
Company Limited/Others
		 2012 - Present Vice Chairman
		 2011 - Present Director
		 2011 - Present Director
		 2004 - Present Chairman

Nanyang Textile Group of Companies
West Coast Engineering Company Limited
Prachuap Port Company Limited
Thai Agro Exchange Company Limited
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Name
Position
Age
Education
Training
Share holding
Experience:

Listed Companies
		 2008 - Present
				
		 2003 - Present
				

: Mr. Suthep Wongvorazathe
:
:
:
:
:

Chairman of Audit Committee and Independent Director
65 years
M.B.A. UNIVERSITY OF WISCONSIN, WISCONSIN, U.S.A.
DAP Certificate from IOD
-

Chairman and
Khonburi Sugar Public Company Limited
Chairman of Executive Director
Chairman of the
Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited		
Audit Committee
and Independent Director

Company Limited/Others
		 2010 - 2011
Chairman of
				
Executive Director
				
and Director
		 2009 - 2011
Director
		 2004 - Present Director
		 1997 - Present Managing Director
Name
Position 		
Age				
Education		

Export-Import Bank of Thailand
Office of the Board of Investment
Thai Agro Exchange Company Limited
SGE International Company Limited

: Assoc. Prof. Dr. Ninnat Olanvoravuth

: Audit Committee and Independent Director
: 67 years
: 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
Training		
: DCP Certificate from IOD
Share holding
: -
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Experience:

Listed Companies
		 1994 - Present Director and Chairman A.J. Plast Public Company Limited
					
Of the Audit Committee
		 2003 - Present Audit Committee
Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited
				
and Independent Director
Company Limited/Others
		 2007 - Present Chairman
Board of Trustee, Srisopon College
		 1998 - Present Member
Ratchathani University
		 1994 - Present Founding Member Association of Universities in Asia and the Pacific
		 1992 - Present Member
Personnel Committee Suranaree University of Technology
		 1981 - Present Member
Governing Board, SEAMEO-RIHED
		 1981 - Present Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning
		 2004 - Present Sub-Committee on Recognition of Overseas University Degrees
		 2006 - Present Administrative Committee Chulabhorn Graduate Institute
		 2006 - Present Member
Asia-Europe Education Hub Advisory Committee
		 2008 - Present Founding Member
Council of Governing Board in Thailand
		 2008 - Present Sub-Committee on Systems and Standards for Selection and Recruitment of
				
Civil Service Commission
		 2010 - Present Vice Chairman
Governing Board of Chalermkarnchana College
		 2011 - Present Member, International Advisory Council of University Tenaga Nasional, Malaysia
Name
Position 		
Age 			
Education

				
				

Training		
Share holding
Experience

Listed Companies
		 2009 - Present

: Mr. Satit Chanjavanakul
:
:
:
:
:
:
:

Audit Committee and Independent Director
65 years
B.ENG. (INDUSTRAIL) CHULALAONGKORN UNIVERSITY
M.SC. (TEXTILE TECHNOLOGY) UNIVERSITY OF LEEDS, UK
M.A. (BUSINESS ADMINSTRATION) THAMMASAT UNIVERSITY
DCP Certificate from IOD		
-

Chairman of the Board SNC Former Public Company Limited
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		 2009 - Present
				
		 2009 - Present
		 2009 - Present
		 2004 - Present

Audit Committee
Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited
and Independent Director 		
Audit Committee
Crown Seal Public Company Limited
Audit Committee
Lalin Property Public Company Limited
Audit Committee
Asia Plus Securities Public Company Limited

Company Limited/Others
		 2010 - Present Director
		 2008 - Present Director
		 1991 - Present Director
Name
Position 		
Age				
Education		

: Admiral Satirapan Keyanon

:
:
:
					
Training		
:
Share holding
:
Experience:

Thai Airlines Holdings Company Limited
Jamjuree Innovations Company Limited
SPC Home Ideas Company Limited

Independent Director
66 years
NAVAL WAR COLLEGE, RTN
NATIONAL DEFENCE COLLEGE
-

Listed Companies
		 2010 - Present Independent Director Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited
		 2010 - Present Advisor
Charoen Pokphand Foods Public Company Limited
		 2006 - 2008
Advisor of Chairman TMB Bank Public Company Limited
		
Company Limited/Others
		 2011 - Present Chairman
Otto Land Company Limited
		 2008 - Present Advisor
Vehicle Company Limited
		 2002 - 2004
Advisor of Chairman The Bangkok Dock Company (1957) Limited
		 2006 - 2008
President
Yacht Racing Association of Thailand
		 2006 - 2008
Chairman of the
Port Authority of Thailand (2nd)
				
Board of Commissioners
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Name
Position			
Age 			
Education
Training		

: Mr. Takon Tawintermsup

:
:
:
:
					
Share holding
:
Experience:

Listed Companies
		 1974 - Present
				
		 1979 - Present
				

Director, Chairman of Executive Director and Authorized Director
59 years
MATTHAYOM 3, MATTHAYOM Wat THATTHONG SCHOOL
DCP Certificate from IOD
FND Certificate from IOD
0.89%

Director, Executive Director Khonburi Sugar Public Company Limited
and Managing Director 						
Director
Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited
and Chairman of Executive Director

Company Limited/Others
		 2011 - Present Director
		 2010 - Present Director
		 2008 - Present Director
		 2008 - Present Director
		 2004 - Present Director
		 1993 - Present Managing Director
		 1988 - Present Executive Director
Name
Position		
Age 			
Education		
Training		
Share holding
Experience:

Listed Companies
		 2010 - Present
				

CPI Agrotech Company Limited
Khonburi Capital Company Limited
Agriculture Machine Services Company Limited
Khonburi Power Plant Company Limited
Khonburi Bio Energy Company Limited
Chumporn Holding Company Limited
Bomrungrat M.C. Company Limited

: Mr. Chusak Prachayangprecha
:
:
:
:
:

Director, Executive Director and Authorized Director
68 years
BS.BA HUSSON UNIVERSITY, MAINE, U.S.A.
DCP Certificate from IOD
1.60%		

Audit Committee
Khonburi Sugar Public Company Limited
and Independent Director
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		 2007 - Present
				

Director and
Executive Director

Company Limited/Others
		 2011 - Present Chairman
		 2009 - Present Director
		 2008 - Present Director
		 2004 - Present Director
		 1993 - Present Chairman
		 2007 - 2010
Director
		 2006 - 2008
Director
Name
Position		
Age 			
Education		

Listed Companies
		 2012 - Present
		 1999 - Present
		 2008 - Present
		 1981 - Present
		 2000 - 2009
				
		 1992 - 2008
				

CPI Agrotech Company Limited
Ceramic Industry Club, The Federation of Thai Industries
Thai Ceramic Industry Company Limited
Thailand-China Business Council
Chumporn Holding Company Limited
Thai Listed Companies Association
Biotech Industry Club, The Federation of Thai Industries

: Mr. Voravit Rojrapitada

:
:
:
				
:
Training		
:
				
:
					
				
:
Share holding
:
Experience:

Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited

Director and Executive Director
69 years
Certificate, Assumption Commercial College
MINI M.B.A., THAMMASAT UNIVERSITY
DCP Certificate from IOD
Advance Course in General (Non-Life) Insurance, Swiss Insurance Training
Centre, Switzerland
Skandia Insurance Management, Philippines
-

Executive Director
Director
Company Secretary
Director
Senior Executive
Vice President
Secretary to the
Board of Directors

Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited
Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited
Bangkok Insurance Public Company Limited
Bangkok Insurance Public Company Limited
Bangkok Insurance Public Company Limited
Bangkok Insurance Public Company Limited
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Name
Position 		
Age				
Education

: Mr. Karoon Nuntileepong

: Director, Authorised Director and Managing Director
: 53 years
: MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, CHULALONGKORN
					 UNIVERSITY
Training		
: DCP Diploma & Certificate from IOD
Share holding
: Experience:

Listed Companies
		 2007 - Present
				
		 1928 - 2006
				

Director and
Managing Director
Assistant Managing
Director

Company Limited/Others
		 2012 - Present Director and
				
Managing Director
		 2011 - Present Director
		 2001 - Present Director
Name
Position
Age 			
Education
Training		
Share holding
Experience:

Listed Companies
		 1990 - Present
		 1990 - 2012

Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited
Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited

CPI Power Plant Company Limited
CPI Agrotech Company Limited
Chumporn Holding Company Limited

: Mr. Songridth Niwattisaiwong
:
:
:
:
:

Director, Authorised Director and Project Director
61 years
MASTER OF ENGINEERING, UNSW
DCP Diploma & Certificate from IOD
0.22%

Director
Project Director

Company Limited/Others
		 1993 - Present Director

Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited
Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited
Chumporn Holding Company Limited
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Name
Position 		
Age				
Education		

: Mr. Kitti Chatlekhavanich

:
:
:
					
Training		
:
Share holding
:
Experience:

Listed Companies
		 1999 - Present

Director and Authorised Director
44 years
SASIN GRADUATE INSTITUTE OF ADMINISTRATION
CHULALONGKORN UNIVERSITY
DCP Diploma & Certificate from IOD
1.43%

Director

Company Limited/Others
		 2006 - Present Director
		 2006 - Present Managing Director
		 1992 - Present Managing Director
Name
Position
Age 			
Education		
Training		
Share holding
Experience:

Listed Companies
		 2010 - Present

Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited
Chumporn Holding Company Limited
Plasmac Trading Company Limited
Liack Seng Trading Company Limited

: Mr. Teoh Seng Leong
: Chief Executive Officer
: 64 years
: BACHELOR OF SCIENCE, UNIVERSITY OF MALAYA
: : Chief Executive Officer Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited

Company Limited/Others
		 2006 - 2010
Head, Asia Region
		 2000 - 2006
Managing Director
		 1982 - 2000
Senior Executive

Sime Darby Plantations Sdn Bhd
Morakot Industries Public Company Limited
Sime Darby Plantations Sdn Bhd
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Name
Position 		
Age 			
Education		

: Mr. Supisith Chorruangsak

: Deputy Managing Director
: 55 years
: BACHELOR DEGREE OF B.B.A. (ACCOUNTING), RAMKHAMHEANG
					UNIVERSITY
Training		
: DCP Certificate from IOD
Share holding
: Experience:

Listed Companies
		 1998 - Present
				

Deputy
Managing Director

Company Limited/Others
		 2012 - Present Director
		 2011 - Present Director
Name
Position 		
Age 			
Education
Training		

Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited

CPI Power Plant Company Limited
CPI Agrotech Company Limited

: Mrs. Ratsamee Pongjindanon

: Assistant Finance & Accounting Director
: 41 years
: MASTER OF SCIENCE ACCOUNTING, THAMMASAT UNIVERSITY
: DIPLOMA IN AUDITING, THAMASAT UNIVERSITY
					 CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT OF THAILAND
Share holding
: Listed Companies
		 1986 - Present Assistant Finance & Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited
				
Accounting Director
		 1998 - 2011
Senior Internal
Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited
				
Audit Manager
Company Limited/Others
		 1993 - 1997
Senior Auditor

SGV-NA THAILAND Company Limited
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Details of Subsidiary Company Directors

CPI Agrotech Company Limited
1. Mr. Chusak Prachayangprecha
2. Mr. Takon Tawintermsup
3. Mr. Karoon Nuntileepong
4. Mr. Supisith Chorruangsak
5. Mr. Kosol Nuntileepong
No. 1 - 4 : Please see “Board of Directors and Management Details”
No. 5		 : Please see below
CPI Power Plant Company Limited
1. Mr. Karoon Nuntileepong
2. Mr. Supisith Chorruangsak
3. Mr. Kosol Nuntileepong
No. 1 - 2 : Please see “Board of Directors and Management Details”
No. 3		 : Please see below

Directors of Subsidiary Company
Name
Position			
Age 			
Education
Training		
Share holding

Listed Companies
		 2008 - Present
		 2004 - 2011

: Ms. Kosol Nuntileepong
:
:
:
:
:

Managing Director of CPI Agrotech Company Limited
50 years
BACHELOR DEGREE (STATISTICS), CHULALONGKORN UNIVERSITY
0.95%

Adviser
Adviser

Company Limited/Others
		 2012 - Present Director
		 2011 - Present Director and
				
Managing Director
		 2004 - Present Director

Khonburi Sugar Public Company Limited
Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited
CPI Power Plant Company Limited
CPI Agrotech Company Limited
Chumporn Holding Company Limited

118
(2) Selecting Directors and Executives

Refer to (1) Management Structure, Item 3 “Executive Board of Directors and Nomination and
Remuneration Committee”. Directors of the company normally are appointed by Shareholders. The person
whose quatification meet the requirement according to notification of SET and SEC, then propose to the
Shareholders’ Meeting for appointment. There is no cumulative voting for appointing director, only majority
votes.

(3) Remuneration for Executives

Refer to (4) Corporate Governance, Item 5 “Responsibilities of Board of Directors”

(4) Corporate Governance
1. Shareholders’ Right

		 The Company intends to conduct its business in accordance with the Corporate Governance that
had been approved by the Board of Directors in 2003 as follows:
		
Corporate Governance Policy
		 Board of Directors has fully supported good corporate governance at all levels of the organization
with improvements gradually to reach the targets efficiently, correctly in accordance with the law, honesty and
transparency. The Board of Directors has confident that good management with honesty and transparency
would enhance efficiency of the Company and serve interests of shareholders, investors and other concerned
parties. Therefore, policy is prescribed as follows:
		 1. To do business with good corporate governance, transparency and accountability.
		 2. Steps to ensure the Board of Directors discharge their duties as per assignment with efficiency.
		 3. Dealing with the shareholders and stakeholders equally and fairly including disclosure the
information adequately.
		 4. Make arrangement to have internal control system adequately, couples with steps to manage
risk factors effectively with regular monitoring.
		 5. Steps have been taken to initiate vision, mission, strategy, goal, policy, business plan and
budget and monitoring results.
		 6. Making authorization manual to decentralize the responsibilities.
		 7. Making Company Ethics Manual and inform Directors, Management and employees to practice
accordingly.
		 The Company has set business plan and budget, and followed up quarterly and reviewed annually.
		 In 2012, the Company conducted Shareholders Meeting once which was Annual General Meeting
for the year 2012. The Meeting was held at a hotel outside the Company. Meeting notices were sent to
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Shareholders including other relevant documents, such as, annual report, financial statements, document for
presenting by participants for identification and proxy which were all sent 7 days prior to date of meeting. In
this nexus, aforementioned notices for the meeting and other documents contain information completely to
enable Shareholders to make decision. The Company enhanced options for Shareholders to appoint
independent director to be their proxies in case of inability to attend the meeting.
		 The Chairman conducted the meeting according to agenda stated in the meeting notices. The
Company gave the chance to shareholders to pose queries and express comments and advice. Important
points were recorded.

2. Practice to Shareholder Equality

		 The Company conducted Shareholders’ meeting equally and in accordance with the law.
Shareholders equally were afforded facilities, the right and ask any questions and comments which were
answered. Each agenda could be voted and open to appoint director individually. The Meeting was prepared
legally. The Shareholders Meeting held in 2010, the Company sent meeting notices including annual report,
financial statements and proxy to all Shareholders whose names appeared in the Register. Meeting notices
were advertised in a local newspaper with details about the date, venue, time and agenda prior to date of
meeting by 3 days and the announcement appeared for 3 days continuously. 10 Directors were present at
this meeting.

3. Role of Stakeholders

		 The Company took good care of each group by fixing working guidelines in the Manual of Business
Ethics and Working Regulations, enabling Board of Directors, the Management and the Staff to work and
fulfill their duties as follows:
		 - Shareholders
: The Company shall carry out business with transparency by
thinking about the progress of the Company in long term.
		 - Staff
: The Company supports for job efficiency and introduces
Competency Based Human Resources Development. Emphasis
is placed on working with safety and this extends to all the
Employees equally with fairness as they enjoy remuneration and
welfare benefits suitably.
		 - Trading Partners/Creditors : are all treated in accordance with trading procedures strictly.
		 - Competitors
: We engage in competition under the established rules of trading
and refrain from destruction of corporate image of the competitors.
		 - Customer
: The Company is committed to keep the good quality of its products
to meet the demand of our customers. In this nexus, we have
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achieved Quality Certificate such as ISO 9001: 2008 GMP and
HACCP. Assignment has been given to the staff in charge to
handle customers’ complaints and to keep customers secrecy.
		 - Social and Environmental Issues : The Company supports its Employees for participation in
environmental conservation, pursuant to the letter of the law and
to participate in social activities in the factory’s neighborhood.
		 In the past 2012, the company has focused on the Corporate Social Responsibility (CSR)
continuously under the sustainable business development along with social, environmental, mass relation
development to nurture the consciousness and virtual organizational culture. Overall, the company has
concentrated the waste disposal, barn owl breeding, educational development and promotion for youths, as
well as instructing the knowledge in various areas relevant to palm oil to the agriculturists and those
interested persons. Besides, the employees have engaged in assisting, cooperating, promoting, and conducting the activities to move the project. In brief, the projects in the year cycle include as follow.
		
Sustainable Oil Palm Management Project
• This project provides knowledge and understanding of palm culturing to the institutions such as
the King Mongkut’s Institute of Technology Lardkabang Chumporn Campus, Saundusit Ratjabaht
University Bangkok, Rapat Oil Palm Group Rangsit, Agriculturalists’ Group Pa Toe, La Mae, Nong
Plub, Taleysab, Pa Tew, Thasae, and Lang Suan.
		
Green Energy Project
• This project provides the outsiders with knowledge of making use of the by-products as
renewable energy in the industry. The prospective includes King Mongkut’s Institute of
Technology Lardkabang Chumporn Campus, Thasae District Administrative Organization, and
Saundusit Ratjabaht University Bangkok.
		
Drug Free Project
• The project has engaged in building the relationship with company’s employees. The activities
hold include volleyball, badminton, rattan ball, and blood donation.
• Randomized physical examination is conducted among the employees to detect the addicted
substances within the plant.
		
Community Relations Project
• Granting the scholarship to the students whose academic performance is good, but needy in
finance in the area surrounding the plant.
• Hold the “Elderly Day” activities in Chumporn
• Hold the “Elderly Day” Mon-traditional activities
• Give away the used computers to the schools in areas surrounding the plant
• Join the community meeting in the surrounding area on monthly basis
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• Hold the traditional activity, Na Boon Market, Pru Takien Temple
• Hold the afforesting project along with MCOT, Provincial Administrative Organization and
Chumporn College of Agriculture and Technology
• Hold the annual merit-making activity (presenting robes to monks) - in 2012 the ceremony is
hold at Suan Maneesab Temple, Salui, Thasae, Chumporn, to cement the temple’s floor and
offering the necessities.
		
Leela Builds Chef in Best Quality Project
• To support the oil palm to the institutes, to promote instructions undertaken by the cuisine and
nutrition academy, the company delivers the “Leela” palm oil as materials in teaching and
learning, and other institutes, for examples, School of Culinary Arts, Saundusit Ratjabaht
University Bangkok, Kasetsart University, Srinakarinwirot University, Rajamangala University of
Technology Thanyaburi, Sipraya Polytechnic College.
		
Traveling the Full-Service Palm Oil Industry World Project with CPI for Sustainable Environment
Preservation
• Take the youths on study tour; instruct the personnel of the Saundusit Ratjabaht University
Bangkok the knowledge about palm growing, barn owl feeding, as well as palm oil production
process to the end-consumers.

4. Disclosure and Transparency

		 Company’s Board of Directors is aware that data concerning to financial and non-financial issues
would affect of investors and stakeholders. Therefore, the management is required to oversee this subject
and divulge information as necessary with completeness, truth and transparency. The Management has
given significance to this matter at all times. Assistant Finance and Accounting Director has been assigned
to take care of Investor Relation to communicate with investors, shareholders, analysts and the state sector.
They could make contacts to phone number 0 2679 9166-72 or website: www.cpi-th.com or e-mail address:
info@cpi-th.com

5. Responsibilities of Board of Directors

		 Appointment of Directors is made as per approval of Shareholders entrusted to Board of Directors.
The Company’s Board of Directors is comprised of 11 persons as follow:
• Executive Director
2  persons.
• Non Executive Director 5  persons.
• Independent Directors 4  persons.
		 Independent Directors of the Company reach 1/3 of the total number and the Chairman is not Chief
Executive Officer. Therefore, it is confident that the Directors would perform their duties fully in the interest of

122
Shareholders and maintain balance of power properly.
		 Board of Directors have duties to work in accordance with the law, Article of Association,
Memorandum of Association and regulations passed by Shareholders with honesty and carefulness to keep
the interests of the Company. Article of Association stipulated to consider appointment one thirds of directors
in Annual General Meeting of Shareholders meeting. The Director must resign numerically amounting to
one-third of total number and if it is not possible to get one third exactly, the number nearest to one-third shall
resign and directors who are hold the longest position should be resigned first.
		 Moreover, there are Legal Adviser and company secretary to advise any law and regulation
concerned including co-ordinates to get the resolution done.
		 The Company has set a Ethics Manual for the relevant persons to peruse and practice with
honesty and fairness. This Manual is distributed to Board of Directors, Executives and Staff to perform
accordingly. Moreover, the Company also give explanations to its Staff for general information and supervisors
at all levels has to take care and encourage their staff to act accordingly in good faith.
		 Board of Directors has good leadership, vision and enjoys independence in making decisions to give
maximum benefits to Shareholders. Board of Directors participated in efforts to streamline procedures, vision,
strategy, targets and financing and took steps for the management to work in accordance with the plans and
guidelines with efficiency. Board of Directors and the Management assumes duties and responsibilities
assiduously, collectively and individually.
		 The Company is served by Directors with the right qualifications, knowledge and ability and have
all passed professional and occupational training the Directors Certification Program (DCP) or Directors
Accreditation Program (DAP) as follows:
		 1. Mr. Somchai
Sakulsurarat
DCP Certificate
		 2. Mr. Suthep
Wongvorazathe
DAP Certificate
		 3. Mr. Satit
Chanjavanakul
DCP Certificate
		 4. Assoc. Prof. Dr. Ninnat Olanvoravuth
DCP Certificate
		 5. Mr. Chusak
Prachayangprecha DCP Certificate
		 6. Mr. Takon
Tawintermsup
DCP Certificate
		 7. Mr. Kitti
Chatlekhavanich
DCP Certificate and Diploma
		 8. Mr. Karoon
Nuntileepong
DCP Certificate and Diploma
		 9. Mr. Songridth
Niwattisaiwong
DCP Certificate and Diploma
		 10. Mr. Voravit
Rojrapitada
DCP Certificate
		
		 To prevent the conflict of interests, the Company has no business relations with major Shareholders,
the Directors, Executives or persons concerned. Board of Directors have taken steps to deal with any
conflict internally by keeping tabs on movements with in the Company, looking out for signs of trouble, so
that any abnormality sighted, it is tackled swiftly and decisively to abide by the principles of SET, focusing on
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prices and conditions with respect to outsiders. Details must be given about contractual commitments,
value of contracts, parties to the Contract, necessity and justifications which are all incorporated into Annual
Report and Form 56-1 and these revelations must be made in Remarks accompanying Financial Statements.
		 Board of Directors has created internal audit system that covers every aspect of business operation,
financial deals and works carried out in accordance with the law, the Company’s Article of Association and
risk management. In this nexus, the Audit Team is entrusted to seek ways and to act to strike internal
balance, including steps to protect the Company financially including its shares and Assets at all times.
Power structure is duly streamlined and power is shared in accordance with policy. Working procedures are
streamlined and works carried out efficiently with written records maintained as much as possible. In this
nexus, the Audit Team conducts auditing internally with independence as they work fully without any hindrance.
Reports are submitted to Audit Committee regularly every quarter.
		 The Company has set Board of Directors meetings every quarter in advance and a special meeting
if necessary. The agenda would be set in advance too. The meeting resolutions are monitored regularly.
Company Secretary prepares Meeting Invitations and other documents to be used in the meetings and these
shall be available 7 days prior to date of meeting. This gives Board of Directors time to study and prepare
for the meeting. Directors could express their ideas and comments independently. Minutes of Meeting are
recorded and certified by Board of Directors for accountability. Meetings normally last about 3 hours.
		 In 2012, Board of Directors held 5 meetings and special meeting as follows:
Names

Participation / Number of meetings
Normal
Special
Total
1. Mr. Somchai Sakulsurarat
3/4
1/1
4/5
2. Mr. Suthep Wongvorazathe
2/4
1/1
3/5
3. Assoc. Prof. Dr. Ninnat Olanvoravuth
3/4
1/1
4/5
4. Mr. Satit Chanjavanakul
4/4
1/1
5/5
5. Admiral Satirapan Keyanon
3/4
1/1
4/5
6. Mr. Takon Tawintermsup
4/4
1/1
5/5
7. Mr. Chusak Prachayangprecha
4/4
1/1
5/5
8. Mr. Voravit Rojrapitada
4/4
1/1
5/5
9. Mr. Karoon Nuntileepong
4/4
1/1
5/5
10. Mr. Songridth Niwattisaiwong
4/4
1/1
5/5
11. Mr. Kitti Chatlekhavanich
1/4
1/1
2/5
12. Mr. Pichet Nithivasin
0/1
0/1
13. Prof. Dr. Suntaree Yingjajaval
1/1
1/1
14. Mr. Kreetha Matitanaviroon
1/1
1/1

Remarks

Retired 25/04/12
Retired 25/04/12
Retired 25/04/12
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Remuneration for Directors: The Company has policy for remunerating its Directors with clarity,
transparency and suitable for the job with adequacy. We maintain Directors who are qualified and experienced
and they receive remuneration suitably commensurate to their duties and responsibilities.
		
Remuneration for Executives: The remuneration policy was set by the Board of Directors and the
Company’s performance.
Remuneration : In 2012 the Company paid remuneration to the Directors and Executives as follows:
Remuneration for Directors (annually),
		
• Meeting allowance for directors
Baht 0.795 Million
		
• Meeting allowance for Executive Director Baht 0.850 Million
		
• Meeting allowance for Audit Committee Baht 0.235 Million
		
• Remuneration for Directors
Baht 2.90 Million
		
Remuneration for executives, (annually),
		
• 9 Executives with income inform of meeting allowance, salary, bonus and procident
			 fund collectively totaled Baht 29.59 Million.
		
• 4 Executives have been provided cars for their positions.
		 There are six Sub-Committees. Those are Audit Committee, Executive Board, Nomination and
Remuneration Committee, Risk Management Sub-Committee, Human Resources Sub-Committee and
Financial Management Sub-Committee.
		 The role and responsibilities of Audit Committee is given under the Heading “Management Structure”.

(5) Inside Information Control

The Company has policy and procedures to take care of management of data and information system
internally for personal interests. These are all streamlined within the Company’s Business Ethics, working
rules and regulations, moreover for trading of stocks, particularly in the one month preceding dissemination
of financial statements to the public, the executives are required to issue report on trading of stocks every
time such trading occurs and to divulge internal data to others. As for punishment provisions, it is lined with
the dictum of Securities Exchange Commission, coupled with the Company’s regulations governing
punishment.
The Company has made prescription for persons who have direct responsibility to receive data
information. As for computer system, rights have been prescribed for recalling data by each person as there
is the password to use for access to the system in order to protect the interests of the Company.
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(6) Internal Control

The Board has appointed Audit Committee to revise financial report to be prepared according to
accounting Standard, SET regulation and relevant law, good governance practice, risk management
evaluation, efficient and effective internal control, good audit system, select external auditor and other
assigned by Board. Audit Committee will assign Internal Audit Department to audit and report directly to them
quarterly, and bring to Board for information quarterly too.
At the Fourth Meeting of Board of Directors on 7 November 2012, there were 3 members of Audit
committee attended. Board of Directors made consideration and evaluations of the internal control as
reflected in the report. It is decided that the Company’s internal control system is adequate and covers
areas as follows:
1. Organization and Environment.
2. Risk Management.
3. Controlling the works of the Management.
4. Data information system and communication.
5. Monitoring system.
In 2012, the Company’s Board of Directors made consideration and issued comments that the
Company has performed in accordance with accounting principles and standard adopted by the Federation
of Accounting Profession and in conformity with the Notification of SET for reporting the Financial Report
quarterly and Financial Report for 2012. Moreover, there is no abnormality that does not conform to the good
business and accounting principles. The internal control and audit system is immaculate.
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Management Discussion and
Analysis
1. Report of the Past Operating Results
1.1 Capital structure is relatively fair as it is able to repay debts in part over the past year.
1.2 Liquidity is relatively fair; the company has a sufficient liquidity for debt repayment. In addition, the
		
company exported the goods aboard and debt collection has been slight.
1.3 Asset quality; company’s assets has been in good condition; able to distribute the goods com
		
pletely with no other deficient assets. The company’s debtors mainly have been on premature
		payment.
1.4 Profitability and performance in 2012 has declined from the past year; gross profit is 164.88 million
		
Baht, net profit is 31.65 million Baht, mainly caused by selling price and sales, overall, it declined
		
at higher ratio than selling cost.

2. Changes in transactions and significant ratio analysis
2.1
		
2.2
		
2.3
		

Sales income decreases from the past year, mainly caused by overall selling price reduced by
9.64% and sales reduces by 6.15%.
Averaged term of debt collection is prolonged from 21 days in 2011 to 25 days in 2012, as
resulted that the company sells the goods with longer term of payment than that of the past year.
Net profit to total revenue ratio decreases from 3.42% in 2011 to 0.78% in 2012 mainly resulted of
the decreased gross profits.

Auditor Fee
In 2012, the company pays audit fee amounted of 990,000 Baht to auditor; Mr. Sophon Permsirivanllop,
Ernst and Young Office Limited and no additional service charges.
Below includes auditor’s remuneration for subsidiaries;
1. CPI Agrotech Co., Ltd.		90,000 Baht
2. CPI Power Plant Co., Ltd. 		40,000 Baht
The subsidiaries employ the same auditor; Ernst and Young Office Limited and no additional service
charges.

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำ�มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน)
Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited.
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Independent Auditor’s Report
Independent Auditor's Report
To the Shareholders of Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited
I have audited the accompanying consolidated financial statements of Chumporn Palm Oil
Industry Public Company Limited and its subsidiaries, which comprise the consolidated
statement of financial position as at 31 December 2012, and the related consolidated
statements of comprehensive income, changes in shareholders’ equity and cash flows for
the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory
information, and have also audited the separate financial statements of Chumporn Palm Oil
Industry Public Company Limited for the same period.
Management's Responsibility for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial
statements in accordance with Thai Financial Reporting Standards, and for such internal
control as management determines is necessary to enable the preparation of financial
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
Auditor's Responsibility
My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audit.
I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing. Those standards
require that I comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain
reasonable assurance about whether the financial statements are free from material
misstatement.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and
disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's
judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial
statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor
considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the
financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the
circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of
the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of
accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by
management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.
I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a
basis for my audit opinion.
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Opinion
In my opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material
respects, the financial position of Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited and
its subsidiaries and of Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited as at
31 December 2012, and their financial performance and cash flows for the year then ended,
in accordance with Thai Financial Reporting Standards.

Sophon Permsirivallop
Certified Public Accountant (Thailand) No. 3182
Ernst & Young Office Limited
Bangkok: 28 February 2013

2
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Statement of financial position

Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited and its subsidiaries

Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited and its subsidiaries
As31atDecember
31 December
2012
As at
2012
Statement of financial position

(Unit: Baht)
Consolidated financial statements
Note

Separate financial statements

31 December 2012

31 December 2011

31 December 2012

31 December 2011

Assets
Current assets
Cash and cash equivalents

7

85,041,044

90,328,666

80,215,688

87,734,621

Trade and other receivables

6, 8

229,852,021

341,046,237

238,534,429

341,046,237

2,178,394

7,881,063

2,178,394

7,881,063

Prepaid expenses
Inventories

9

611,665,005

741,250,441

606,234,506

741,250,441

Other current assets

10

6,238,818

4,844,761

6,238,347

4,844,676

934,975,282

1,185,351,168

933,401,364

1,182,757,038

Total current assets
Non-current assets
Investments in subsidiaries

11

-

-

15,500,000

5,000,000

Property, plant and equipment

12

1,627,107,756

1,637,423,669

1,608,151,089

1,636,298,739

Cost of palm trees

13

222,220,666

122,619,667

217,672,728

122,619,667

Intangible assets

14

7,046,791

5,753,453

7,046,791

5,753,453

30.1

93,000,000

94,265,810

93,000,000

93,000,000

338,170

327,101

338,170

327,101

Total non-current assets

1,949,713,383

1,860,389,700

1,941,708,778

1,862,998,960

Total assets

2,884,688,665

3,045,740,868

2,875,110,142

3,045,755,998

Advances for purchases of land and machinery
Deposits

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Statement of financial position (continued)

Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited and its subsidiaries

Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited and its subsidiaries
As
2012 2012
Asatat3131December
December
Statement of financial position (continued)

(Unit: Baht)
Consolidated financial statements
Note

Separate financial statements

31 December 2012

31 December 2011

31 December 2012

31 December 2011

Liabilities and shareholders' equity
Current liabilities
Short-term loans from financial institutions

15

700,000,000

840,000,000

700,000,000

840,000,000

Trade and other payables

16

104,856,675

102,852,898

104,067,654

102,755,536

Current portion of long-term loans

17

137,000,000

132,000,000

132,000,000

132,000,000

Current portion of liabilities under finance leases

18

809,237

1,524,120

809,237

1,524,120

-

19,440,658

-

19,440,658

10,516,723

18,238,778

10,516,723

18,238,778

Income tax payable
Value added tax payable
Other current liabilities
Total current liabilities

1,783,348

4,169,323

1,783,348

4,169,323

954,965,983

1,118,225,777

949,176,962

1,118,128,415

Non-current liabilities
Long-term loans, net of current portion

17

343,676,000

303,000,000

321,000,000

303,000,000

Liabilities under finance leases, net of current portion

18

1,481,866

2,291,900

1,481,866

2,291,900

Provision for long-term employee benefits

19

20,952,383

22,990,956

20,934,215

22,990,956

366,110,249

328,282,856

343,416,081

328,282,856

1,321,076,232

1,446,508,633

1,292,593,043

1,446,411,271

280,289,521

280,289,521

280,289,521

280,289,521

280,289,020

280,289,020

280,289,020

280,289,020

249,433,731

249,433,731

249,433,731

249,433,731

28,028,952

28,028,952

28,028,952

28,028,952

535,164,627

570,784,429

554,069,293

570,896,921

470,696,103

470,696,103

470,696,103

470,696,103

Total shareholders' equity

1,563,612,433

1,599,232,235

1,582,517,099

1,599,344,727

Total liabilities and shareholders' equity

2,884,688,665

3,045,740,868

2,875,110,142

3,045,755,998

-

-

-

-

Total non-current liabilities
Total liabilities
Shareholders' equity
Share capital
Registered
280,289,521 ordinary shares of Baht 1 each
Issued and paid-up
280,289,020 ordinary shares of Baht 1 each
Share premium
Retained earnings
Appropriated - statutory reserve

20

Unappropriated
Other components of shareholders' equity

21

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำ�มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน)
Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited.

131

Statement of comprehensive income

Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited and its subsidiaries

Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited and its subsidiaries
Foryear
theended
year31ended
31 December
2012
For the
December
2012
Statement of comprehensive income

(Unit: Baht)
Consolidated financial statements

Separate financial statements

For the year ended 31 December

For the year ended 31 December

Note

2012

2011

2012

2011

Revenues
Sales and service income

4,025,806,397

4,764,861,404

4,025,806,397

4,764,861,404

-

35,662,768

-

35,662,768

Gain on exchange

1,333,880

8,740,694

1,333,880

8,740,694

Other income

4,693,703

6,995,006

7,240,365

6,986,486

4,031,833,980

4,816,259,872

4,034,380,642

4,816,251,352

Refund from the Department of Internal Trade

22

Total revenues
Expenses

3,598,496,820

4,218,492,700

3,598,496,820

4,218,492,700

Selling expenses

Cost of sales and service

139,707,634

135,819,581

139,707,634

135,819,581

Administrative expenses

220,857,887

209,301,684

204,786,780

209,180,672

Other expenses

-

22,076,709

-

22,076,709

Total expenses

3,959,062,341

4,585,690,674

3,942,991,234

4,585,569,662

72,771,639

230,569,198

91,389,408

230,681,690

(41,122,796)

(41,126,752)

(40,948,391)

(41,126,752)

31,648,843

189,442,446

50,441,017

189,554,938

Profit before finance cost and income tax expenses
Finance cost
Profit before income tax expenses
Income tax expenses

24

Profit for the year

Other comprehensive income for the year

Total comprehensive income for the year

Basic earnings per share

-

(24,566,455)

-

(24,566,455)

31,648,843

164,875,991

50,441,017

164,988,483

-

-

-

-

31,648,843

164,875,991

50,441,017

164,988,483

0.06

0.29

0.09

0.29

26

Profit for the year

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

280,289,020

-

Total comprehensive income for the year

Balance as at 31 December 2012

-

280,289,020

Balance as at 1 January 2012

Dividend paid (Note 29)

280,289,020

-

Total comprehensive income for the year

Balance as at 31 December 2011

-

280,289,020

249,433,731

-

-

249,433,731

249,433,731

-

-

249,433,731

28,028,952

-

-

28,028,952

28,028,952

-

-

28,028,952

statutory reserve

share capital

Share premium

Appropriated -

535,164,627

31,648,843

(67,268,645)

570,784,429

570,784,429

164,875,991

(35,036,130)

440,944,568

Unappropriated

Retained earnings

470,696,103

-

-

470,696,103

470,696,103

-

-

470,696,103

surplus on assets

income - revaluation

470,696,103

-

-

470,696,103

470,696,103

-

-

470,696,103

shareholders' equity

components of

Total other

shareholders' equity

Other components of

Other comprehensive

Consolidated financial statements

paid-up

Issued and

Dividend paid (Note 29)

Balance as at 1 January 2011

For the year ended 31 December 2012

Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited and its subsidiaries
Statement of changes in shareholders' equity
For the year ended 31 December 2012

Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited and its subsidiaries

Statement of changes in shareholders’equity

1,563,612,433

31,648,843

(67,268,645)

1,599,232,235

1,599,232,235

164,875,991

(35,036,130)

1,469,392,374

Total

(Unit: Baht)
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249,433,731

-

-

249,433,731

249,433,731

-

-

249,433,731

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

280,289,020

-

Total comprehensive income for the year

Balance as at 31 December 2012

-

280,289,020

Balance as at 1 January 2012

Dividend paid (Note 29)

280,289,020

-

Total comprehensive income for the year

Balance as at 31 December 2011

-

280,289,020

28,028,952

-

-

28,028,952

28,028,952

-

-

28,028,952

statutory reserve

share capital

Share premium

Appropriated -

554,069,293

50,441,017

(67,268,645)

570,896,921

570,896,921

164,988,483

(35,036,130)

440,944,568

Unappropriated

Retained earnings

470,696,103

-

-

470,696,103

470,696,103

-

-

470,696,103

surplus on assets

income - revaluation

470,696,103

-

-

470,696,103

470,696,103

-

-

470,696,103

shareholders' equity

components of

Total other

shareholders' equity

Other components of

Other comprehensive

Separate financial statements

paid-up

Issued and

Dividend paid (Note 29)

Balance as at 1 January 2011

For the year ended 31 December 2012

Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited and its subsidiaries

Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited and its subsidiaries
Statement
of changes
equity (continued)
For the year
ended 31in shareholders'
December 2012

Statement of changes in shareholders’equity (continued)

1,582,517,099

50,441,017

(67,268,645)

1,599,344,727

1,599,344,727

164,988,483

(35,036,130)

1,469,392,374

Total

(Unit: Baht)
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Statement of cash flows

Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited and its subsidiaries

Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited and its subsidiaries
For
ended
31 December
2012
Forthetheyearyear
ended
31 December
2012
Statement of cash flows

(Unit: Baht)
Consolidated financial statements

Separate financial statements

For the year ended 31 December

For the year ended 31 December

2012

2011

2012

2011

Cash flows from operating activities
Profit before income tax expenses

31,648,843

189,442,446

50,441,017

189,554,938

155,654,166

152,046,736

154,569,140

152,033,284

725,113

22,076,709

(346,433)

22,076,709

Adjustments to reconcile profit before income tax expenses to
net cash provided by (paid from) operating activities:
Depreciation and amortisation
Loss (gain) on sales of equipment and palm trees
Allowance for doubtful debts (reversal)

(7,081,184)

4,506,184

(7,081,184)

4,506,184

Reduce cost of inventories to net realisable value (reversal)

(1,755,201)

1,561,973

(2,143,673)

1,561,973

2,632,187

2,546,352

2,614,019

2,546,352

Provision for long-term employee benefits
Unrealised loss (gain) on exchange
Interest income
Interest expense

(31,673)
(586,439)

10,926,368
(586,461)

(31,673)
(636,817)

10,926,368
(577,941)

41,122,796

41,126,752

40,948,391

41,126,752

222,328,608

423,647,059

238,332,787

423,754,619

112,969,216

(114,486,921)

111,660,808

(114,486,921)

5,702,669

(763,635)

5,702,669

(763,635)

131,340,637

(443,786,605)

137,159,608

(443,786,605)

Profit from operating activities before changes in
operating assets and liabilities
Operating assets (increase) decrease
Trade and other receivables
Prepaid expenses
Inventories
Other current assets
Deposits

3,836,512
(11,069)

31,457,270
(171,300)

3,717,178
(11,069)

31,457,355
(171,300)

Operating liabilities increase (decrease)
Trade and other payables

2,133,361

36,713,910

1,441,702

36,616,548

Value added tax payable

(7,722,055)

2,751,550

(7,722,055)

2,751,550

Other current liabilities

(2,385,975)

2,391,433

(2,385,975)

2,391,433

Cash paid for long-term employee benefits

(4,670,760)

Cash from (used in) operating activities
Cash paid for income tax
Net cash flows from (used in) operating activities

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

(415,000)

(4,670,760)

(415,000)

463,521,144

(62,662,239)

483,224,893

(62,651,956)

(19,509,954)

(5,043,129)

(19,509,954)

(5,043,129)

444,011,190

(67,705,368)

463,714,939

(67,695,085)
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Statement of cash flows (continued)

Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited and its subsidiaries

Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited and its subsidiaries
theended
year 31ended
31 December
2012
For For
the year
December
2012
Statement of cash flows (continued)

(Unit: Baht)
Consolidated financial statements

Separate financial statements

For the year ended 31 December

For the year ended 31 December

2012

2011

2012

2011

Cash flows from investing activities
Interest received
Cash paid for acquisitions of investments in subsidiaries
Acquisitions of property, plant and equipment
Advances for purchases of land and machinery
Proceeds from sales of equipment
Increase in cost of palm trees

586,439

586,461

-

-

(141,589,010)
1,576,379

(92,452,490)
(94,265,810)
9,811,105

636,817

577,941

(10,500,000)

(5,000,000)

(125,572,853)

(91,314,108)

1,576,379

(93,000,000)
9,811,105

(100,349,900)

(43,696,096)

(100,349,900)

(43,696,096)

(2,036,152)

(4,838,889)

(2,036,152)

(4,838,889)

(241,812,244)

(224,855,719)

(236,245,709)

(227,460,047)

(140,000,000)

380,000,000

(140,000,000)

380,000,000

177,676,000

150,000,000

150,000,000

150,000,000

(132,000,000)

(132,000,000)

(132,000,000)

(132,000,000)

(1,524,917)

(1,441,004)

(1,524,917)

(1,441,004)

Cash paid for interest expenses

(44,369,006)

(44,269,516)

(44,194,601)

(44,269,516)

Dividend payment

(67,268,645)

(35,036,130)

(67,268,645)

(35,036,130)

(207,486,568)

317,253,350

(234,988,163)

317,253,350

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents

(5,287,622)

24,692,263

(7,518,933)

22,098,218

Cash and cash equivalents at beginning of year

90,328,666

65,636,403

87,734,621

65,636,403

Cash and cash equivalents at end of year (Note 7)

85,041,044

90,328,666

80,215,688

87,734,621

-

-

-

-

-

3,058,970

-

3,058,970

1,265,810

-

-

-

-

-

7,374,000

-

3,293,210

3,226,675

3,293,210

3,226,675

Acquisitions of intangible assets
Net cash flows used in investing activities
Cash flows from financing activities
Increase (decrease) in short-term loans from
financial institutions
Cash receipt from long-term loans
Repayment of long-term loans
Repayment of liabilities under finance leases

Net cash flows from (used in) financing activities

Supplemental cash flows information:
Non-cash transactions
Purchases of equipment under finance leases
Transfer advances to machinery and equipment account
Increase in other receivables from sales of equipment
and cost of palm trees
Interest recorded as property, plant and equipment
and cost of palm trees

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Palm Oil Industryfinancial
Public Company
Limited and its subsidiaries
NotesChumporn
to consolidated
statements
consolidated
financial
statements
Chumporn Notes
Palm OiltoIndustry
Public Company
Limited
and its subsidiaries
For
the
year
ended
31
December
2012
For the year ended 31 December 2012
1.

General information
Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited (“the Company”) is a public
company incorporated and domiciled in Thailand. Its major shareholder is Chumporn
Holding Company Limited, which was incorporated in Thailand. The Company is
principally engaged in the manufacture and distribution of palm oil products. The
registered address, which is the head office, is at 296 Moo 2, Phetchkasem Road,
Tambon Salui, Ampur Tasae, Chumporn. The Company’s branches are located at
1168/91 Lumpini Tower, 30th Floor, Rama 4 Road, Thung Maha Mek, Sathorn,
Bangkok and 28/6 Moo 9, Tambon Chiengraknoi, Ampur Bangpa-in, Ayutthaya.

2.

Basis of preparation

2.1

The financial statements have been prepared in accordance with accounting standards
enunciated under the Accounting Professions Act B.E. 2547 and their presentation has
been made in compliance with the stipulations of the Notification of the Department of
Business Development dated 28 September 2011, issued under the Accounting Act
B.E. 2543.
The financial statements in Thai language are the official statutory financial statements
of the Company. The financial statements in English language have been translated
from such financial statements in Thai language.
The financial statements have been prepared on a historical cost basis except where
otherwise disclosed in the accounting policies.

2.2

Basis of consolidation
a)

The consolidated financial statements include the financial statements of
Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited (“the Company”) and the
following subsidiaries (“the subsidiaries”):
Company’s name

Nature of business

CPI Agrotech Co., Ltd. Production and distribution

Country of

Percentage of

incorporation

shareholding
2012

2011

%

%

Thailand

100

100

Thailand

100

-

of palm seeds and
palm sprouts
CPI Power Plant
Co., Ltd.

Production and distribution
of electricity

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำ�มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน)
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Subsidiaries are fully consolidated, being the date on which the Company obtains
control, and continues to be consolidated until the date when such control
ceases.

c)

The financial statements of the subsidiaries are prepared using the same
significant accounting policies as the Company.

d)

Material balances and transactions between the Company and its subsidiaries
have been eliminated from the consolidated financial statements.

2.3

The separate financial statements, which present investments in subsidiaries under the
cost method, have been prepared solely for the benefit of the public.

3.

New accounting standards not yet effective
The Federation of Accounting Professions issued the following new/revised accounting
standards that are effective for fiscal years beginning on or after 1 January 2013.
Accounting standards:
TAS 12

Income Taxes

TAS 20 (revised 2009)

Accounting for Government Grants and Disclosure of
Government Assistance

TAS 21 (revised 2009)

The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates

Financial Reporting Standard:
TFRS 8

Operating Segments

Accounting Standard Interpretations:
SIC 10

Government Assistance - No Specific Relation to Operating Activities

SIC 21

Income Taxes - Recovery of Revalued Non-Depreciable Assets

SIC 25

Income Taxes - Changes in the Tax Status of an Entity or its Shareholders

The Company’s management believes that these accounting standards will not have
any significant impact on the financial statements for the year when they are initially
applied, except for the following accounting standard.
TAS 12 Income Taxes
This accounting standard requires an entity to identify temporary differences, which are
differences between the carrying amount of an asset or liability in the accounting
records and its tax base, and to recognise deferred tax assets and liabilities under the
stipulated guidelines. The management of the Company expects that the effect of the
adoption to the financial statements of the Company and its subsidiaries will be to
decrease brought-forward retained earnings and other components of shareholders’
equity of the year 2013 by approximately Baht 79 million in total (the Company only:
approximately Baht 79 million).
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In addition, the Federation of Accounting Professions has issued Notification No.
30/2555 - 34/2555, published in the Royal Gazette on 17 January 2013, mandating the
use of accounting treatment guidance and accounting standard interpretations as
follows.
Effective date
Accounting Treatment Guidance for Transfers of Financial Assets

1 January 2013

Accounting Standard Interpretation:
SIC 29

Service Concession Arrangements: Disclosures

1 January 2014

Financial Reporting Standard Interpretations:
TFRIC 4

Determining whether an Arrangement contains

1 January 2014

a Lease
TFRIC 12

Service Concession Arrangements

1 January 2014

TFRIC 13

Customer Loyalty Programmes

1 January 2014

The management of the Company is evaluating the first-year impact to the financial
statements of the accounting treatment guidance and accounting standard
interpretations and has yet to reach a conclusion.
4.

Significant accounting policies

4.1

Revenue recognition
Sales of goods
Sales of goods are recognised when the significant risks and rewards of ownership of
the goods have passed to the buyer. Sales are the invoiced value, excluding value
added tax, of goods supplied after deducting discounts and allowances.
Rendering of services
Service revenue is recognised when services have been rendered taking into account
the stage of completion.
Interest income
Interest income is recognised on an accrual basis based on the effective interest rate.

4.2

Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents consist of cash in hand, cash at banks, and all highly liquid
investments with an original maturity of three months or less and not subject to
withdrawal restrictions.
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Trade receivables
Trade receivables are stated at the net realisable value. Allowance for doubtful debts is
provided for the estimated losses that may be incurred in collection of receivables. The
allowance is generally based on collection experiences and analysis of debt aging.

4.4

Inventories
Inventories are valued at the lower of average cost and net realisable value. The cost
of finished goods includes all production costs and attributable factory overheads. Raw
materials, spare parts and factory supplies are charged to production costs whenever
consumed.

4.5

Investments in subsidiaries
Investments in subsidiaries are accounted for in the separate financial statements
using the cost method.

4.6

Property, plant and equipment and depreciation
Land is stated at revalued amount. Buildings and equipment are stated at cost less
accumulated depreciation and allowance for loss on impairment of assets (if any).
Land is initially recorded at cost on the acquisition date, and subsequently revalued by
an independent professional appraiser to their fair values. Revaluations are made with
sufficient regularity to ensure that the carrying amount does not differ materially from
fair value at the end of reporting period.
Differences arising from the revaluation are dealt with in the financial statements as
follows:
-

When an asset’s carrying amount is increased as a result of a revaluation of the
Company’s and its subsidiaries’ assets, the increase is credited directly to the
other comprehensive income and the cumulative increase is recognised under
the heading of “Revaluation surplus on assets” in other components of
shareholders’ equity. However, a revaluation increase is recognised as income to
the extent that it reverses a revaluation decrease in respect of the same asset
previously recognised as an expense.

-

When an asset’s carrying amount is decreased as a result of a revaluation of the
Company’s and its subsidiaries’ assets, the decrease is recognised in profit or
loss. However, the revaluation decrease is charged to the other comprehensive
income to the extent that it does not exceed an amount already held in respect of
the same asset in “Revaluation surplus on assets” in other components of
shareholders’ equity.
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Depreciation of plant and equipment is calculated by reference to their costs on the
straight-line basis over the following estimated useful lives:
Land improvement

-

5 and 10 years

Buildings

-

10 and 20 years

Building improvement

-

10 years

Machinery and equipment

-

5, 10 and 20 years

Tools and factory equipment

-

5, 10 and 20 years

Motor vehicles

-

5 years

Furniture, fixtures and office equipment

-

5 and 10 years

Depreciation is included in determining income.
No depreciation is provided on land and assets under installation and under
construction.
An item of property, plant and equipment is derecognised upon disposal or when no
future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising
on disposal of an asset is included in profit or loss when the asset is derecognised.
4.7

Cost of palm trees and amortisation
Cost of palm trees of the Company and its subsidiaries consists of costs and expenses
which are directly related to oil palm seeding and plantation activities, and were
incurred before the production period. Cost of palm trees is stated at cost less
accumulated amortisation and allowance for loss on impairment of assets (if any).
Amortisation is calculated by reference to cost on a straight-line basis over the
estimated useful life, of 20 years.
The amortisation is included in determining income.
No amortisation is provided on cost of palm trees not ready for harvest.

4.8

Intangible assets and amortisation
Intangible assets acquired are recognised at cost. Following the initial recognition, the
intangible assets are carried at cost less any accumulated amortisation and any
accumulated impairment losses (if any).
Intangible assets with finite lives are amortised on a systematic basis over the useful
economic useful life and tested for impairment whenever there is an indication that the
intangible asset may be impaired. The amortisation period and the amortisation
method of such intangible assets are reviewed at least at each financial year end. The
amortisation expense is charged to profit or loss.
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Amortisation of intangible assets is calculated by reference to their costs on the
straight-line basis over the following estimated useful lives:
Software
4.9

-

5 and 10 years

Borrowing costs
Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of an
asset that necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended
use or sale are capitalised as part of the cost of the respective assets. All other
borrowing costs are expensed in the period they are incurred. Borrowing costs consist
of interest and other costs that an entity incurs in connection with the borrowing of
funds.

4.10 Related party transactions
Related parties comprise enterprises and individuals that control or are controlled by
the Company, whether directly or indirectly, or which are under common control with
the Company.
They also include associated companies and individuals which directly or indirectly
own a voting interest in the Company that gives them significant influence over the
Company, and key management personnel, directors and officers with authority in the
planning and direction of the Company’s operations.
4.11 Long-term leases
Leases of equipment which transfer substantially all the risks and rewards of ownership
are classified as finance leases. Finance leases are capitalised at the lower of the fair
value of the leased assets and the present value of the minimum lease payments. The
outstanding rental obligations, net of finance charges, are included in other long-term
payables, while the interest element is charged to profit or loss over the lease period.
The assets acquired under finance leases is depreciated over the shorter of the useful
life of the asset and the lease period.
Leases of equipment which do not transfer substantially all the risks and rewards of
ownership are classified as operating leases. Operating lease payments are
recognised as an expense in profit or loss on a straight-line basis over the lease term.
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4.12 Foreign currencies
Transactions in foreign currencies are translated into Baht at the exchange rate ruling
at the date of the transaction. Monetary assets and liabilities denominated in foreign
currencies are translated into Baht at the exchange rate ruling at the end of reporting
period.
Gains and losses on exchange are included in determining income.
4.13 Impairment of assets
At the end of each reporting period, the Company and its subsidiaries perform
impairment reviews in respect of the property, plant and equipment, cost of palm trees
and intangible assets whenever events or changes in circumstances indicate that an
asset may be impaired. An impairment loss is recognised when the recoverable
amount of an asset, which is the higher of the asset’s fair value less costs to sell and
its value in use, is less than the carrying amount.
An impairment loss is recognised in profit or loss. However in cases where land was
previously revalued and the revaluation was taken to equity, a part of such impairment
is recognised in equity up to the amount of the previous revaluation.
4.14 Government grants
Government grants are recognised where there is reasonable assurance that the grant
will be received and all attached conditions will be complied with. Government grants
related to income are recognised as income over the period necessary to match the
grant on a systematic basis to the costs that it is intended to compensate.
4.15 Employee benefits
Short-term employee benefits
Salaries, wages, bonuses and contributions to the social security fund are recognised
as expenses when incurred.
Post-employment benefits
Defined contribution plans
The Company, its subsidiaries and its employees have jointly established a provident
fund. The fund is monthly contributed by employees, by the Company and by its
subsidiaries. The fund’s assets are held in a separate trust fund and the Company’s and
its subsidiaries’ contributions are recognised as expenses when incurred.
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Defined benefit plans
The Company and its subsidiaries have obligations in respect of the severance
payments it must make to employees upon retirement under labor law. The Company
and its subsidiaries treat these severance payment obligations as a defined benefit
plan.
The obligation under the defined benefit plan is determined by a professionally
qualified independent actuary based on actuarial techniques, using the projected unit
credit method.
4.16 Provisions
Provisions are recognised when the Company and its subsidiaries have a present
obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources
embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and a reliable
estimate can be made of the amount of the obligation.
4.17 Income tax
Income tax is provided in the accounts at the amount expected to be paid to the
taxation authorities, based on taxable profits determined in accordance with tax
legislation.
4.18 Derivatives
Forward exchange contracts
Receivables and payables arising from forward exchange contracts are translated into
Baht at the rates of exchange ruling at the end of reporting period. Unrealised gains and
losses from the translation are included in determining income. Premiums or discounts on
forward exchange contracts are amortised on a straight-line basis over the contract
periods.
5.

Significant accounting judgments and estimates
The preparation of financial statements in conformity with financial reporting standards
at times requires management to make subjective judgments and estimates regarding
matters that are inherently uncertain. These judgments and estimates affect reported
amounts and disclosures and actual results could differ. The significant accounting
judgments and estimates are as follows:
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Leases
In determining whether a lease is to be classified as an operating lease or finance
lease, the management is required to use judgment regarding whether significant risk
and rewards of ownership of the leased asset have been transferred, taking into
consideration terms and conditions of the arrangement.
Allowance for doubtful debts
In determining an allowance for doubtful debts, the management needs to make
judgment and estimates based upon, among other things, debt collection experience,
aging profile of outstanding debts and the prevailing economic condition.
Fair value of financial instruments
In determining the fair value of financial instruments that are not actively traded and for
which quoted market prices are not readily available, the management exercises
judgment, using a variety of valuation techniques and models. The input to these
models is taken from observable markets, and includes consideration of liquidity,
correlation and longer-term volatility of financial instruments.
Property, plant and equipment and depreciation
In determining depreciation of plant and equipment, the management is required to
make estimates of the useful lives and residual values of the Company’s and its
subsidiaries’ plant and equipment and to review estimate useful lives and residual
values when there are any changes.
The Company and its subsidiaries measures land at revalued amounts. Such amounts
are determined by the independent valuer using the market approach. The valuation
involves certain assumptions and estimates.
In addition, the management is required to review property, plant and equipment for
impairment on a periodical basis and record impairment losses when it is determined
that their recoverable amount is lower than the carrying amount. This requires
judgments regarding forecast of future revenues and expenses relating to the assets
subject to the review.
Cost of palm trees and amortisation
In determining amortisation of cost of palm trees, the management is required to make
estimates of the useful lives and residual values of the palm trees and to review
estimate useful lives and residual values when there are any changes.
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In addition, the management is required to review cost of palm trees for impairment on
a periodical basis and record impairment losses when it is determined that their
recoverable amount is lower than the carrying amount. This requires judgments
regarding forecast of future revenues and expenses relating to the assets subject to the
review.
Intangible assets
The initial recognition and measurement of intangible assets, and subsequent
impairment testing, require management to make estimates of cash flows to be
generated by the asset or the cash generating units and to choose a suitable discount
rate in order to calculate the present value of those cash flows.
Post-employment benefits under defined benefit plans
The obligation under the defined benefit plan is determined based on actuarial
techniques. Such determination is made based on various assumptions, including
discount rate, future salary increase rate, mortality rate and staff turnover rate.
6.

Related party transactions
The relationships between the Company and its related parties are summarised below.
Name of related parties

Relationship

CPI Agrotech Co., Ltd.

Subsidiary

CPI Power Plant Co., Ltd.

Subsidiary

During the years, the Company and its subsidiaries had significant business
transactions with related parties. Such transactions, which are summarised below,
arose in the ordinary course of business and were concluded on commercial terms and
bases agreed upon between the Company and those related parties.
(Unit: Million Baht)
Separate
financial statements
2012

2011

Transfer pricing policy

Transactions with subsidiary companies
(eliminated from the consolidated financial statements)
Rental income

1.3

-

Monthly fees of Baht 0.1 million

Sales of equipment

1.8

-

Market price

Sales of palm trees

5.5

-

Market price
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The balances of the accounts as at 31 December 2012 and 2011 between the
Company and the related company are as follows:
(Unit: Thousand Baht)
Separate financial statements
2012

2011

Other receivables - related party (Note 8)
Subsidiary

8,682

-

Total other receivables - related party

8,682

-

Loan to related party
As at 31 December 2012 and 2011, the balance of loan between the Company and the
related party and the movement of such loan are as follows:
(Unit: Thousand Baht)
Separate financial statements
Balance as at
Loan to
CPI Agrotech Co., Ltd.

Relationship

1 January 2012

Subsidiary

Total

Balance as at

During the year
Increase

Decrease

31 December 2012

-

10,000

(10,000)

-

-

10,000

(10,000)

-

Directors and management’s benefits
During the years ended 31 December 2012 and 2011, the Company and its
subsidiaries had employee benefit expenses payable to their directors and
management recognised in profit or loss as below.
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2012
Short-term employee benefits

2011

2012

2011

16,241

18,664

15,221

18,664

9,125

1,201

9,078

1,201

25,366

19,865

24,299

19,865

Post-employment and
termination benefits
Total

During the year 2012, the Company paid post employment and termination benefits to
the management amounting to Baht 12 million (2011: nil).
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Contingent liabilities of related party

The Company had outstanding guarantee obligations with its subsidiary, as described
in Note 30.3 a).
7.

Cash and cash equivalents
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2011

2012

Cash

2012

2011

1,283

1,270

782

1,260

Bank deposits

83,758

89,059

79,434

86,475

Total

85,041

90,329

80,216

87,735

As at 31 December 2012, bank deposits in saving accounts carried interest rate at
0.625% per annum (2011: 0.75% per annum).
8.

Trade and other receivables
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2012

2011

2012

2011

162,115

230,657

162,115

230,657

62,130

103,861

62,130

103,861

2 - 3 months

2,551

3,286

2,551

3,286

3 - 6 months

-

-

-

-

6 - 12 months

-

-

-

-

8,865

11,242

8,865

11,242

235,661

349,046

235,661

349,046

Trade receivables
Aged on the basis of due dates
Not yet due
Past due
Up to 1 month

Over 12 months
Total
Less: Allowance for doubtful debts
Total trade receivables - net

(8,590)
227,071

(10,365)
338,681

(8,590)
227,071

(10,365)
338,681
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(Unit: Thousand Baht)
Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2011

2012

2012

2011

Other receivables
Other receivables - related party

-

-

8,682

-

Other receivables - unrelated parties

3,462

3,046

3,462

3,046

Total

3,462

3,046

12,144

3,046

Less: Allowance for doubtful debts

(681)

Total other receivables - net
Total trade and other receivables - net

9.

(681)

(681)

(681)

2,781

2,365

11,463

2,365

229,852

341,046

238,534

341,046

Inventories
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated financial statements
Reduce cost to net
Cost

realisable value

2012

2011

Finished goods

233,222

271,412

Raw materials

326,059

415,051

15,654

12,413

38,831

46,230

613,766

745,106

Work in process

2012

Inventories - net

2011

2012

2011

-

231,510

271,412

-

326,059

415,051

-

15,265

12,413

(3,856)

38,831

42,374

(3,856)

611,665

741,250

(1,712)
(389)

Spare parts and
factory supplies
Total

(2,101)

(Unit: Thousand Baht)
Separate financial statements
Reduce cost to net
Cost

realisable value

2012

2011

Finished goods

233,222

271,412

Raw materials

326,059

415,051

10,333

Work in process

2012

Inventories - net

2011

2012

2011

-

231,510

271,412

-

-

326,059

415,051

12,413

-

-

10,333

12,413

38,333

46,230

-

(3,856)

38,333

42,374

607,947

745,106

(3,856)

606,235

741,250

(1,712)

Spare parts and
factory supplies
Total

(1,712)
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Other current assets
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2011

2012
Advances for purchases of assets

2012

2011

3,023

4,326

3,023

4,326

2,730

5,306

2,730

5,306

486

519

485

519

6,239

10,151

6,238

10,151

Amounts placed for trading under
forward palm oil contracts
Others
Total other current assets
Less: Allowance for doubtful debts

-

Other current assets - net

(5,306)

-

4,845

6,239

(5,306)

6,238

4,845

During the year 2011, the Company set up full allowance for doubtful debts for all
amounts placed for palm oil futures trading because MF Global Singapore Pte. Limited
entered into a business rehabilitation process. Subsequently, in the year 2012 the
Company received the return of Baht 4.73 million from that company and therefore
wrote off the remaining balance of Baht 0.58 million. As at 31 December 2012,
amounts placed for palm oil futures trading are those placed with Phillip Futures Pte.
Ltd.
11.

Investments in subsidiaries
Details of investments in subsidiaries as presented in separate financial statements are
as follows:
(Unit: Thousand Baht)
Shareholding
Company’s name

Paid-up capital
2012

CPI Agrotech Co., Ltd.
CPI Power Plant Co., Ltd.

Dividend received

percentage

2011

Cost

2012

2011

(%)

(%)

2012

15,000

5,000

100

100

500

-

100

-

Total

15,000

during the year
2011

2012

5,000

2011

-

-

500

-

-

-

15,500

5,000

-

-

CPI Agrotech Co., Ltd.
On 3 August 2011, a meeting of the Company’s Board of Directors approved a
resolution to purchase 500,000 shares (par value Baht 10 per share) of CPI Agrotech
Co., Ltd. (CAT), a company newly established and registered in Thailand, equivalent to
100% of total issued and paid up share capital, at par value, amounting to Baht 5
million. CAT’s principal activity is the production and distribution of palm seeds and
palm sprouts. On 20 September 2011, the Company acquired the shares of that
company.
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The Company’s Board of Directors meeting, held on 22 February 2012, approved an
increase in the Company’s investment in CAT, whereby the subsidiary's registered
capital increase from Baht 5 million to Baht 15 million through the issue of 1 million
additional ordinary shares (par value of Baht 10 each) for an offer to the Company at
Baht 10 per share, a total of Baht 10 million. The purpose of the increase in share
capital is to provide funds for use as working capital. CAT registered the increase of its
capital with the Ministry of Commerce on 29 February 2012.
CPI Power Plant Co., Ltd.
On 26 November 2012, a meeting of the Company’s management approved a
resolution to establish CPI Power Plant Co., Ltd. (CPP), a company registered in
Thailand, principally engaged in production and distribution of electricity. CPP has a
registered capital of Baht 500,000 million (50,000 ordinary shares with par value of
Baht 10 each), with the Company holding 100%. On 14 December 2012, the Company
acquired the shares of that company.

12.

543,349

544,899

31 December 2012

33,150

132,128

78,519

-

-

-

132,128

78,519
104,223
(50,614)

125,750
76,694
(123,925)

Assets under
installation
and under
construction

1,627,108

1,637,424

1,297,120

1,151,491
152,745
(7,116)

1,066,165
148,999
(63,673)

2,924,228

2,788,915
143,546
(8,233)
-

2,785,810
98,654
(95,549)
-

Total

16

152,745

29,649

11,552

34,463

62,530

57,966
7,247
(2,683)

54,251
6,744
(3,029)

95,680

92,429
3,421
(2,720)
2,550

85,358
8,716
(3,922)
2,277

Furniture,
fixtures
and office
equipment

2012 (Baht 127 million included in manufacturing cost, and the remaining balance in administrative expenses)

608,871

19,668

89,676

80,902
8,774
-

75,315
6,781
(1,194)

119,325

100,570
13,951
4,804

100,395
1,344
(1,197)
28

Motor
vehicles

9,279

21,886

18,935
3,669
(718)

16,167
3,184
(416)

33,438

28,214
3,932
(744)
2,036

25,063
2,594
(502)
1,059

Tools and
factory
equipment

148,999

187,523

669,923

843,470

740,466
106,661
(3,657)

686,567
105,204
(51,305)

1,452,341

1,410,389
16,469
(4,670)
30,153

1,383,367
9,281
(79,378)
97,119

Machinery
and
equipment

Cost basis

Consolidated financial statements

(Unit: Thousand Baht)

Depreciation for the year
2011 (Baht 125 million included in manufacturing cost, and the remaining balance in administrative expenses)

79,336

197,998

195,196

84,362

-

31 December 2012

Net book value:
31 December 2011
84,225

176,061
19,193
(58)

77,161
7,201
-

-

31 December 2011
Depreciation charged for the year
Depreciation on disposals

164,302
19,488
(7,729)

-

69,563
7,598
-

382,719

163,698

544,899

Accumulated depreciation:
1 January 2011
Depreciation charged for the year
Depreciation on disposals

31 December 2012

374,059
(99)
8,759

161,386
2,312

543,349
1,550
-

361,777
25
(10,550)
22,807

31 December 2011
Additions
Disposals
Transfers

160,751
635

543,349
-

Land
improvement

Buildings and
building
improvement

Cost / Revalued amount:
1 January 2011
Additions
Disposals
Transfers

Land

Revaluation
basis

Property, plant and equipment
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-

Transfers

-

Transfers

-

-

-

-

-

Depreciation charged for the year

Depreciation on disposals

31 December 2011

Depreciation charged for the year

Depreciation on disposals

31 December 2012

543,349

31 December 2012

10,349

9,279

21,857

(718)

3,640

18,935

(416)

3,184

16,167

32,206

811

(744)

3,925

28,214

1,059

(502)

2,594

25,063

26,668

19,668

87,591

(1,555)

8,244

80,902

(1,194)

6,781

75,315

114,259

4,616

(3,097)

12,170

100,570

28

(1,197)

1,344

100,395

vehicles

Motor

30,247

34,178

62,290

(2,683)

7,020

57,953

(3,029)

6,731

54,251

92,537

96

(2,720)

3,030

92,131

2,277

(3,922)

8,418

85,358

equipment

and office

fixtures

Furniture,

129,703

77,679

-

-

-

-

-

-

-

129,703

(38,645)

-

90,669

77,679

(123,925)

-

75,854

125,750

construction

and under

installation

Assets under

1,608,151

1,636,299

1,294,559

(8,671)

151,752

1,151,478

(63,673)

148,986

1,066,165

2,902,710

-

(11,330)

126,263

2,787,777

-

(95,549)

97,516

2,785,810

Total

17

151,752

606,686

669,923

843,298

(3,657)

106,489

740,466

(51,305)

105,204

686,567

1,449,984

27,796

(4,670)

16,469

1,410,389

97,119

(79,378)

9,281

1,383,367

equipment

factory

Tools and

2012 (Baht 127 million included in manufacturing cost, and the remaining balance in administrative expenses)

181,948

197,998

195,163

(58)

19,160

176,061

(7,729)

19,488

164,302

377,111

3,151

(99)

-

374,059

22,807

(10,550)

25

equipment

and

Machinery

148,986

79,201

84,225

84,360

-

7,199

77,161

-

7,598

69,563

163,561

2,175

-

-

161,386

635

-

-

361,777

improvement

improvement
160,751

building

Land

Buildings and

Cost basis

(Unit: Thousand Baht)

2011 (Baht 125 million included in manufacturing cost, and the remaining balance in administrative expenses)

Depreciation for the year

543,349

31 December 2011

Net book value:

-

-

1 January 2011

Accumulated depreciation:

543,349

-

Disposals

31 December 2012

-

Additions

543,349

-

Disposals

31 December 2011

-

543,349

Additions

1 January 2011

Cost / Revalued amount:

Land

basis

Revaluation

Separate financial statements
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In 2008, the Company arranged for an independent professional valuer to reappraise
the value of land. The basis of the revaluation used was the market approach. The
revaluation value of the land is Baht 38 million, which is higher than the value per the
previous revaluation that was conducted in 2003. The Company recognised the
increase in equity as "Revaluation surplus on assets".
A breakdown of land carried on the revaluation basis is as follows:
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2012

2011

2012

2011

Land
Original cost

74,203

72,653

72,653

72,653

Surplus from revaluation

470,696

470,696

470,696

470,696

Revalued amount

544,899

543,349

543,349

543,349

Borrowing costs totaling approximately Baht 0.69 million were capitalised as part of the
assets during the year 2012 (2011: Baht 0.73 million). The weighted average rate used
to determine the amount of borrowing costs eligible for capitalisation was 3.09%.
As at 31 December 2012, the Company had equipment under finance lease
agreements with net book values amounting to Baht 2 million (2011: Baht 5 million).
As at 31 December 2012, certain plant and equipment items have been fully
depreciated but are still in use. The gross carrying amount (before deducting
accumulated depreciation of those assets amounted to Baht 375 million (2011: Baht
338 million).

18
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13.

Cost of palm trees
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated financial statements
Cost of palm

Cost of palm

trees ready

trees not ready

for harvest

for harvest

Total

Cost:
1 January 2011

31,191

67,292

98,483

Additions

-

43,696

43,696

Disposals

(16)

-

(16)

Transfers

19,103

(19,103)

-

31 December 2011

50,278

91,885

142,163

Additions

-

102,952

102,952

Disposals

(14,904)

-

(14,904)

Transfers

4,662

(4,662)

-

40,036

190,175

230,211

16,760

-

16,760

2,787

-

2,787

(4)

-

(4)

19,543

-

19,543

2,166

-

2,166

(13,719)

-

(13,719)

7,990

-

7,990

31 December 2011

30,735

91,885

122,620

31 December 2012

32,046

190,175

222,221

31 December 2012
Accumulated amortisation:
1 January 2011
Amortisation charged for the year
Amortisation on disposals
31 December 2011
Amortisation charged for the year
Amortisation on disposals
31 December 2012
Net book value:

Amortisation for the year (included in manufacturing cost)
2011

2,787

2012

2,166
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(Unit: Thousand Baht)
Separate financial statements
Cost of palm

Cost of palm

trees ready

trees not ready

for harvest

for harvest

Total

Cost:
1 January 2011

31,191

67,292

98,483

Additions

-

43,696

43,696

Disposals

(16)

-

(16)

Transfers

19,103

(19,103)

-

31 December 2011

50,278

91,885

142,163

Additions

-

102,952

102,952

Disposals

(19,566)

-

(19,566)

Transfers

4,662

(4,662)

-

35,374

190,175

225,549

16,760

-

16,760

2,787

-

2,787

(4)

-

(4)

19,543

-

19,543

2,074

-

2,074

(13,741)

-

(13,741)

7,876

-

7,876

31 December 2011

30,735

91,885

122,620

31 December 2012

27,498

190,175

217,673

31 December 2012
Accumulated amortisation:
1 January 2011
Amortisation charged for the year
Amortisation on disposals
31 December 2011
Amortisation charged for the year
Amortisation on disposals
31 December 2012
Net book value:

Amortisation for the year (included in manufacturing cost)
2011

2,787

2012

2,074

Borrowing costs totalling approximately Baht 2.60 million were capitalised as part of the
assets during the year 2012 (2011: Baht 2.49 million). The weighted average rate used
to determine the amount of borrowing costs eligible for capitalisation was 5.08%.
As at 31 December 2012, palm trees costing a total of Baht 9 million (2011: Baht 10
million) were located on land over which the Company had only occupancy rights.
20
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14.

Intangible assets
The net book value of intangible assets which is computer software as at 31 December
2012 and 2011 is presented below.
(Unit: Thousand Baht)

Cost
Less: Accumulated amortisation
Net book value

Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2012

2011

2012

2011

18,578

16,542

18,578

16,542

(11,531)

(10,789)

(11,531)

(10,789)

7,047

5,753

7,047

5,753

A reconciliation of the net book value of intangible assets for the years 2012 and 2011
is presented below.
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2012

2011

2012

2011

Net book value at beginning of year

5,753

1,175

5,753

1,175

Acquisition of computer software

2,036

4,839

2,036

4,839

Amortisation
Net book value at end of year

(742)
7,047

(261)
5,753

(742)

(261)

7,047

5,753

Amortisation was included in administrative expenses in profit or loss.
15.

Short-term loans from financial institutions
As at 31 December 2012, the Company had Baht 700 million (2011: Baht 840 million)
of short-term loans from financial institutions, in the form of unsecured notes, carrying
interest at rates of 3.00% - 3.08% per annum (2011: 3.37% - 3.70% per annum).

16.

Trade and other payables
(Unit: Thousand Baht)

Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2012

2011

2012

2011

Trade payables

69,971

56,387

69,964

56,387

Accrued expenses

15,181

25,185

15,035

25,139

Other payables

19,705

21,281

19,069

21,230

104,857

102,853

104,068

102,756

Total trade and other payables

21
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17.

Long-term loans
(Unit: Thousand Baht)

Credit line
1) Credit line of Baht

Repayment condition

Separate

financial statements

financial statements

2012

2011

2012

2011

110,000

150,000

110,000

150,000

343,000

285,000

343,000

285,000

27,676

-

-

-

480,676

435,000

453,000

435,000

(137,000)

(132,000)

(132,000)

(132,000)

343,676

303,000

321,000

303,000

Quarterly installments of Baht 10 million

200 million of the

each, from November 2011 to

Company

August 2015.

2) Credit line of Baht

Consolidated

Quarterly installments of Baht 23 million

650 million of the

for the first 27 installments and Baht

Company

29 million for the final installment.
The repayment period is within
November 2017.

3) Credit line of Baht

Semi-annually installments of not less

30 million of the

than Baht 5 million from September

subsidiary

2013 to March 2016

Total
Less: Current portion
Non-current portion

Long-term credit facilities of the Company are collateral-free loans. The loan of the
subsidiary under a credit line of Baht 30 million was obtained to fund the construction
of building and acquisitions of machinery and equipment. The loan is guaranteed by
the Company.
As at 31 December 2012, the loans carried interest at the rates of 5.00% - 5.25% per
annum (2011: 5.00% - 5.50% per annum). The loan agreements contain covenants as
specified in the agreements pertaining to matters such as creating lien over assets and
maintaining certain debt to equity and debt service coverage ratios according to the
agreements.
As at 31 December 2012, the Company has no long-term credit facilities that it has yet
to draw down (2011: Baht 250 million) and the subsidiary has remaining facilities of
Baht 2 million (2011: nil).

22
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18.

Liabilities under finance leases
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2012
Liabilities under finance leases
Less: Deferred interest expense
Total
Less: Portion due within one year

2011

2012

2011

2,468

4,162

2,468

4,162

(177)

(346)

(177)

(346)

2,291

3,816

2,291

3,816

(809)

(1,524)

(809)

(1,524)

1,482

2,292

1,482

2,292

Liabilities under finance leases net of current portion

The Company has entered into the finance lease agreements with leasing company to
rent equipment for use in its operation, whereby it is committed to pay rental on a
monthly basis. The terms of the agreements are 3 and 4 years.
As at 31 December 2012 and 2011, future minimum lease payments required under
the finance lease agreements were as follows:
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated and
Separate financial statements
2012
Less than
1 year
Future minimum lease payments
Deferred interest expense
Present value of future minimum lease payments

916
(107)
809

1 - 2 years

Total

1,552

2,468

(70)

(177)

1,482

2,291

(Unit: Thousand Baht)
Consolidated and
Separate financial statements
2011
Less than
1 year
Future minimum lease payments
Deferred interest expense
Present value of future minimum lease payments

1,693
(169)
1,524

1 - 2 years
2,469
(177)
2,292

Total
4,162
(346)
3,816
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19.

Provision for long-term employee benefits
Provision for long-term employee benefits, which is compensations on employees’
retirement, was as follows:
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2012

2011

2012

2011

22,991

20,860

22,991

20,860

Current service cost

1,581

1,566

1,563

1,566

Interest cost

1,051

980

1,051

980

(4,671)

(415)

(4,671)

(415)

Provision for long-term employee
benefits at beginning of year

Benefits paid during the year
Provision for long-term employee
benefits at end of year

20,952

22,991

20,934

22,991

Long-term employee benefit expenses included in profit or loss was as follows:
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2012

2011

2012

2011

Current service cost

1,581

1,566

1,563

1,566

Interest cost

1,051

980

1,051

980

Total expense recognised in profit or loss

2,632

2,546

2,614

2,546

Line items under which such expenses are included in profit or loss
Cost of sales

1,064

1,003

1,064

1,003

Selling and administrative expenses

1,568

1,543

1,550

1,543

Principal actuarial assumptions at the valuation date were as follows.
(Unit: % per annum)
Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2012
Discount rate
Future salary increase rate
Employee turnover rate

2011

2012

2011

4.7

4.7

4.7

4.7

2.0 - 8.0

2.0 - 8.0

2.0 - 8.0

2.0 - 8.0

15.0

15.0

15.0

15.0
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Amounts of defined benefit obligation for the current and previous two years are as
follows:
(Unit: Thousand Baht)
Defined benefit obligation

20.

Consolidated

Separate

financial

financial

statements

statements

Year 2012

20,952

20,934

Year 2011

22,991

22,991

Year 2010

20,860

20,860

Statutory reserve
Pursuant to Section 116 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the Company
is required to set aside to a statutory reserve at least 5% of its net profit after deducting
accumulated deficit brought forward (if any), until the reserve reaches 10% of the
registered capital. The statutory reserve is not available for dividend distribution. At
present, the statutory reserve has fully been set aside.

21.

Revaluation surplus on assets
This represents surplus arising from revaluation of land. The revaluation surplus can
neither be offset against deficit nor used for dividend payment. Revaluation surplus on
assets is presented in other components of shareholders’ equity in the statements of
financial position.

22.

Refund from the Department of Internal Trade
Refund from the Department of Internal Trade, amounting to Baht 36 million in 2011,
was compensation received for the difference between the manufacturing cost and
retail price of refined palm oil, in accordance with the resolution of a meeting of the
National Oil Palm Policy Committee.
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23.

Expenses by nature
Significant expenses by nature are as follows:
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2011

2012

2012

2011

Salary, wages and other employee
benefits

242,511

223,272

233,550

223,272

Depreciation

152,745

148,999

151,752

148,986

2,962,518

3,935,879

2,962,518

3,935,879

Raw materials and consumables used

24.

Changes in finished goods

38,190

(140,695)

38,190

(140,695)

Fuel and energy

75,629

92,533

75,629

92,533

Income tax
In 2012, corporate income tax of the Company has been calculated at the rate of 23%
(2011: 30%) on the profit from the non-promoted activities after adding back certain
provisions and expenses which are disallowable for tax computation purposes.

25.

Promotional privileges
The Company and its subsidiary have received promotional privileges from the Board
of Investment. Subject to certain imposed conditions, the privileges include an
exemption from corporate income tax for a period of 8 years from the date the
promoted operations commenced generating revenues. Details of the certificates are
as follows:
Date of the first
Promotional

earnings operating

Company

Certificate No.

Promoted operations

income

Expired date

The Company

1025(2)/2548

Manufacturing of vegetable oil

3 November 2005

2 November 2013

1076(9)/2551

Biogas

-

-

2390(5)/2554

Production of palm seeds and

-

-

The subsidiary

palm sprouts
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The Company’s operating revenues for the years are below shown divided according
to promoted and non-promoted operations.
(Unit: Thousand Baht)
Non-promoted
Promoted operations
2012

2011

3,361,576

operations
2012

2011

3,607,759

318,974

108,936

144,204

3,470,512

3,751,963

Total
2012

2011

785,885

3,680,550

4,393,644

236,320

227,013

345,256

371,217

555,294

1,012,898

4,025,806

4,764,861

Sales and services
Domestic sales and
services
Export sales
Total

26.

Earnings per share
Basic earnings per share is calculated by dividing profit for the year attributable to
equity holders of the Company (excluding other comprehensive income) by the
weighted average number of ordinary shares in issue during the year, after adjusting
the number of ordinary shares in proportion to the change in the number of shares as a
result of the distribution of the stock dividend as discussed in Note 33, because these
dividend shares were issued after the end of the reporting period but before the
financial statements were authorised for issue. The number of ordinary shares of the
prior year used for the calculation, as presented for comparative purposes, has been
adjusted in proportion to the change in the number of shares as a result of the
distribution of the stock dividends as if the shares comprising such stock dividends had
been issued at the beginning of the earliest period reported.
The following table sets forth the computation of basic earnings per share:
Weighted average
Profit for the years

number of ordinary shares

Earnings per share

2012

2011

2012

2011

2012

2011

(Thousand

(Thousand

(Thousand

(Thousand

(Baht)

(Baht)

Baht)

Baht)

shares)

shares)

(Restated)

(Restated)
Consolidated
financial statements

31,649

164,876

560,568

560,568

0.06

0.29

50,441

164,988

560,568

560,568

0.09

0.29

Separate
financial statements
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Segment information
The Company’s and its subsidiaries’ business operations involve a single principal
segment, manufacturing and distribution of palm oil. These operations are mainly
carried on in Thailand. As a result, all of the revenues, operating income and assets
reflected in these financial statements pertain to the aforementioned industry segment
and geographic area. Export sales during 2012 amounted to Baht 345 million (2011:
Baht 371 million).

28.

Provident fund
The Company, its subsidiaries and its employees have jointly established a provident
fund in accordance with the Provident Fund Act B.E. 2530. Both the Company, its
subsidiaries and employees contribute to the fund monthly at the rates of 3% - 5% of
basic salary. The fund, which is managed by TISCO Asset Management Company
Limited, will be paid to employees upon termination in accordance with the fund rules.
During the year 2012, the Company and its subsidiaries contributed Baht 5.29 million
(2011: Baht 4.66 million) to the fund, and the Company separately Baht 5.10 million
(2011: Baht 4.66 million).

29.

Dividends
Dividends

Final dividends for 2010

Approved by

Total dividends for 2011

(Thousand Baht)

(Baht)

35,036

0.125

35,036

0.125

67,269

0.240

67,269

0.240

Annual General Meeting of the
shareholders on 25 April 2012

Total dividends for 2012

30.

Dividend per share

Annual General Meeting of the
shareholders on 27 April 2011

Final dividends for 2011

Total dividends

Commitments and contingent liabilities

30.1 Capital commitments
a)

As at 31 December 2012, the Company and its subsidiaries had capital
commitments of approximately Baht 17 million (2011: Baht 16 million) (the
Company only: Baht 16 million (2011: Baht 13 million)), relating to the
construction of building and the acquisitions of machinery and equipment.
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b)

In February 2011, the Company entered into an agreement to purchase and to
sell land with a Thai company, to purchase land for Baht 124 million. The
Company made an advance payment of Baht 93 million and as at 31 December
2012, the Company had a commitment of Baht 31 million (2011: Baht 31 million)
with respect to the purchase of this land. If the Company fails to pay or violates
the agreement, the seller will seize the deposit or charge interest.

30.2 Service commitments
As at 31 December 2012, the Company and its subsidiary had payment commitments
due within 1 year under service agreements totaling Baht 6 million (2011: Baht 4
million) and in the separate financial statements of Baht 5 million (2011: Baht 4 million).
30.3 Bank guarantees
a)

As at 31 December 2012, the Company has guaranteed bank credit facility of its
subsidiary amounting to Baht 30 million (2011: nil).

b)

As at 31 December 2012, there were outstanding bank guarantees of
approximately Baht 8 million and USD 1.2 million (2011: Baht 4 million) issued
by banks on behalf of the Company in respect of certain performance bonds as
required in the normal course of business. These included letters of guarantee
amounting to Baht 2 million (2011: Baht 2 million) to guarantee the gold card
importer and exporter status provided by the Customs Department, Baht 3
million (2011: nil) to guarantee contractual performance, Baht 3 million (2011:
Baht 2 million) to guarantee electricity use and USD 1.2 million to guarantee
payments due to a creditor.

30.4 Sale of palm oil agreement
As at 31 December 2012 and 2011, under agreement with an unrelated company, the
Company had commitment to sell palm oil in quantities and at prices that are stipulated
in the agreement.
31.

Financial instruments

31.1 Financial risk management
The Company’s and its subsidiaries’ financial instruments, as defined under Thai
Accounting Standard No. 107 “Financial Instruments: Disclosure and Presentations”,
principally comprise cash and cash equivalents, trade receivables, loans, trade
payables and liabilities under finance leases. The financial risks associated with these
financial instruments and how they are managed are described below.
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Credit risk
The Company is exposed to credit risk primarily with respect to trade receivables. The
Company manages the risk by adopting appropriate credit control policies and
procedures and therefore does not expect to incur material financial losses. In addition,
the Company does not have high concentration of credit risk since it has a large
customer base. The maximum exposure to credit risk is limited to the carrying amount
of trade receivables as stated in the statement of financial position.
Interest rate risk
The Company’s and its subsidiaries’ exposure to interest rate risk relates primarily to
its cash at banks and loans.

However, since most of the Company’s and its

subsidiaries’ financial assets and liabilities bear floating interest rates or fixed interest
rates which are close to the market rate, the interest rate risk is expected to be
minimal.
As at 31 December 2012 and 2011, significant financial assets and liabilities classified
by type of interest rates are summarised in the table below, with those financial assets
and liabilities that carry fixed interest rates further classified based on the maturity date,
or the repricing date if this occurs before the maturity date.
(Unit: Million Baht)
Consolidated financial statement
2012
Fixed interest rates
Within
1 - 5 years

1 year

Over 5

Floating

Non-interest

years

interest rate

bearing

Total

Interest rate
% p.a.

Financial assets
Cash and cash equivalents

-

-

-

84

1

85

0.625

Trade and other receivables

-

-

-

-

230

230

-

-

-

-

-

3

3

-

700

-

-

-

-

700

3.00 - 3.08

Trade and other payables

-

-

-

-

105

105

-

Long-term loans

-

-

-

481

-

481

MLR less

Liabilities under finance leases

1

1

-

-

-

2

Amounts placed for trading
under forward palm oil
contracts
Financial liabilities
Short-term loans from
financial institutions

1.75 - 2.25
5.95
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(Unit: Million Baht)
Separate financial statement
2012
Fixed interest rates
Within
1 - 5 years

1 year

Over 5

Floating

Non-interest

years

interest rate

bearing

Total

Interest rate
% p.a.

Financial assets
Cash and cash equivalents

-

-

-

79

1

80

0.625

Trade and other receivables

-

-

-

-

239

239

-

-

-

-

-

3

3

-

700

-

-

-

-

700

3.00 - 3.08

Trade and other payables

-

-

-

-

104

104

-

Long-term loans

-

-

-

453

-

453

Amounts placed for trading
under forward palm oil
contracts
Financial liabilities
Short-term loans from
financial institutions

MLR less
1.75 - 2.20

Liabilities under finance leases

1

1

-

-

-

2

5.95

(Unit: Million Baht)
Consolidated financial statement
2011
Fixed interest rates
Within
1 - 5 years

1 year

Over 5

Floating

Non-interest

years

interest rate

bearing

Total

Interest rate
% p.a.

Financial assets
Cash and cash equivalents

-

-

-

89

1

90

0.75

Trade and other receivables

-

-

-

-

341

341

-

840

-

-

-

-

840

3.37 - 3.70

Trade and other payables

-

-

-

-

103

103

-

Long-term loans

-

-

-

435

-

435

Financial liabilities
Short-term loans from
financial institutions

MLR less
1.75 - 2.25

Liabilities under finance leases

2

2

-

-

-

4 5.95 and 7.42
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(Unit: Million Baht)
Separate financial statement
2011
Fixed interest rates
Within
1 - 5 years

1 year

Over 5

Floating

Non-interest

years

interest rate

bearing

Total

Interest rate
% p.a.

Financial assets
Cash and cash equivalents

-

-

-

87

1

88

0.75

Trade and other receivables

-

-

-

-

341

341

-

840

-

-

-

-

840

3.37 - 3.70

Financial liabilities
Short-term loans from
financial institutions
Trade and other payables

-

-

-

-

103

103

-

Long-term loans

-

-

-

435

-

435

MLR less
1.75 - 2.25

Liabilities under finance leases

2

2

-

-

-

4 5.95 and 7.42

Foreign currency risk
The Company’s exposure to foreign currency risk arises mainly from trading
transactions that are denominated in foreign currencies. The Company seeks to
reduce this risk by entering into forward exchange contracts when it considers
appropriate. Generally, the forward contracts mature within one year.
As at 31 December 2012 and 2011, the balances of financial assets denominated in
foreign currencies are summarised below.

Foreign currency

US dollar
Ringit Malaysia

Financial assets

Average exchange rate

as at 31 December

as at 31 December

2012

2011

(Thousand)

(Thousand)

2012

2011

(Baht per 1 foreign currency unit)

50.12

0.15

30.49

31.55

125.21

-

9.85

-

32
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As at 31 December 2012 and 2011, foreign exchange contracts outstanding are
summarised below.
2012
Foreign currency

Contractual

Contractual maturity

Sold amount

exchange rate - Sold

date

(Thousand)

(Baht per 1 foreign
currency unit)

US dollar

1,915

30.73 - 31.12

January - May 2013

2011
Foreign currency

Contractual

Contractual maturity

Sold amount

exchange rate - Sold

date

(Thousand)

(Baht per 1 foreign
currency unit)

US dollar

408

31.22 - 31.32

January - February 2012

31.2 Fair value of financial instruments
Since the majority of the Company’s and its subsidiaries' financial instruments are
short-term in nature or bear floating interest rates, their fair value is not expected to be
materially different from the amounts presented in statements of financial position.
A fair value is the amount for which an asset can be exchanged or a liability settled
between knowledgeable, willing parties in an arm’s length transaction. The fair value is
determined by reference to the market price of the financial instruments or by using an
appropriate valuation technique, depending on the nature of the instrument.
As at 31 December 2012, determining the fair value of the forward exchange contracts
gave rise to a gain of Baht 0.26 million, calculated in accordance with generally
accepted pricing models.
32.

Capital management
The primary objective of the Company’s capital management is to ensure that it has
appropriate capital structure in order to support its business and maximise shareholder
value. As at 31 December 2012, the Group's debt-to-equity ratio was 0.85:1 (2011:
0.90:1) and the Company's was 0.82:1 (2011: 0.90:1).

33

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำ�มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน)
Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited.
33.

169

Events after the reporting period
a)

On 24 January 2013, the Extraordinary General Meeting of shareholders
No.1/2013 passed the following resolutions:
1)

Approval of the distribution of an interim stock dividend of 280,289,020
shares in respect of the operating results during the period as from
1 January 2012 to 30 September 2012 and the retained earnings. One
dividend share with a par value of Baht 1 is to be distributed for every
existing share held, totaling equivalent to Baht 280.29 million.

2)

To reduce its registered share capital from Baht 280,289,521 to Baht
280,289,020 by canceling 501 ordinary shares with a par value of Baht 1
each which had not yet been issued. The Company registered the reduction
in its share capital with the Ministry of Commerce on 4 February 2013.

3)

Approval of an increase in the registered share capital from Baht
280,289,020 to Baht 560,578,040 through the issue of 280,289,020 shares
with a par value of Baht 1 each to support the payment of stock dividend.
The Company registered the increase in its share capital with the Ministry of
Commerce on 5 February 2013.

b)

On 28 February 2013, a meeting of the Company’s Board of Directors passed the
following resolutions for approval by the 2013 Annual General Meeting of the
shareholders.
1)

Reduce the Company’s registered capital from Baht 560,578,040 to Baht
560,568,040 by cancelling 10,000 shares with a par value of Baht 1 each
which had not yet been issued.

2)

Issuance and offer of up to 186,856,013 units of Warrants No. 1 of the
Company to the existing shareholders pro rata to their shareholding.

3)

Issuance and offer of up to 28,000,000 units of Warrants No. 1 of the
Company to directors and employees of the Company and its subsidiaries.

4)

Increase the Company’s registered capital from Baht 560,568,040 to Baht
775,424,053, through the issue of 214,856,013 additional ordinary shares
with a par value of Baht 1 each.

34
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5)

Allocation of the capital increase of 214,856,013 ordinary shares with a par
value of 1 Baht each. The details of such allocation are as follows.
-

To allocate capital increase of 186,856,013 ordinary shares reserved
for the exercise of Warrants No. 1 of the Company to the existing
shareholders of the Company.

-

To allocate capital increase of 28,000,000 ordinary shares reserved
for the exercise of Warrants No. 1 of the Company to directors and
employees of the Company and its subsidiaries.

34.

Approval of financial statements
These financial statements were authorised for issue by the Company’s Board of
Directors on 28 February 2013.
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