หนังสือแจ้งการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ
พร้อมสารสนเทศของ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมนามันปาล์ม จากัด (มหาชน)

หนังสือแจ้งการจัดสรร และเอกสารการจองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (CPI –W1)
ส่วนที่ 1 รายละเอียดของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
1. รายละเอียดทั่วไปของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
ชื่อ
จานวน
จานวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิ
ชนิด
อายุ
ราคาเสนอขาย
ราคาใช้สิทธิ
อัตราการใช้สิทธิ
ระยะเวลาใช้สิทธิ

วันใช้สิทธิครั้งแรก
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ตลาดรองของใบสาคัญแสดงสิทธิ

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ

ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ้ น สามั ญ ของ บริ ษั ท ชุ ม พร
อุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (CPI-W1)
ไม่เกิน 186,856,013 หน่วย
186,856,013 หุ้ น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 33.33 ของจ านวนหุ้ น ที่
จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 24 เมษายน 2556
ระบุชื่อผู้ถือหุ้น และเปลี่ยนมือได้
2 ปี
0.50 บาทต่อหน่วย
2.25 บาทต่อหุ้น
ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ หุ้นสามัญใหม่ 1 หุ้น
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิได้ทุกๆ 6 เดือน นับ
แต่วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้กาหนดวันออก
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ เป็นวันที่ 2 กรกฎาคม 2556
วันที่ 30 ธันวาคม 2556
วันที่ 30 มิถุนายน 2558
บริษัทฯ จะนาใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกและเสนอขายในครั้ง
นี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
บริษัทฯ จะนาหุ้นสามัญที่เกิดจาการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดง
สิ ท ธิ ฯ ที่ อ อกและเสนอขายในครั้ ง นี้ เข้ า จดทะเบี ย นเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. กาหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
บริษัทฯ ได้กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อ ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ (Record Date) ในวันที่ 2 พฤษภาคม
2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556
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3. วันเดือนปี และครัง้ ที่ของการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติให้จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556
4. การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ในอัตราส่วนหุ้นสามัญ 3 หุ้น ต่อใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (ในกรณีที่
มีเศษให้ปัดเศษทิ้ง) (จองซื้อเกินสิทธิได้)
5. การจองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
วั น จองซื้ อ : ระหว่างวันที่ 10 – 14 มิถุนายน 2556 (รวม 5 วันทาการ) ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ณ
แ ละ ช า ระ
ที่ทาการบริษัทฯ
ค่าจองซื้อ
สถานที่ รั บ : บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)
เลขที่ 1168/91 ลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
จองซื้อ
10120
โทรศัพท์ 02-679-9166
กรณีนาส่งด้วยตนเอง สามารถนาส่งได้ในระหว่างวันที่ 10 ถึง 14 มิถุนายน 2556 (รวม 5 วันทา
การ) ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น.
กรณีนาส่งทางไปรษณีย์ (ด่วนพิเศษ (EMS) เท่า นั้น) เอกสารการจองซื้อดังกล่าวต้องถึงผู้รับ
ปลายทาง (บริ ษัทฯ) ไม่เกิน วันที่ 14 มิถุน ายน 2556 (งดรั บเช็ คเพื่อ ชาระเงิ นค่าจองซื้ อทาง
ไปรษณีย์)
ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ได้รับเอกสารภายหลังวันที่ 14 มิถุนายน 2556 บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นสละ
สิทธิในการจองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่จัดสรรใบสาคัญแสดง
สิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว
การจั ด สรร : กรณีจองซื้อตามสิทธิ หรือต่ากว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร
ใ บ ส า คั ญ
ผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์จองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิ ฯ ตามสิทธิหรือต่ากว่าสิทธิที่ได้ รับการ
จัดสรร จะได้รับการจัดสรรทั้งจานวนตามที่แจ้งความประสงค์
แสดงสิทธิ
กรณีจองซื้อเกินจากสิทธิที่ได้รับการจัดสรร
- ในกรณีที่มีใบสาคัญแสดงสิทธิฯ เหลือมากกว่าจานวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรให้แก่
ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิฯ เกินกว่าสิทธิและชาระค่าจองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
ทั้งหมดทุกรายตามจานวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ หากยังคงมีใบสาคัญแสดงสิทธิฯ คงเหลือ
อยู่ บริษัทฯ จะจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่เหลือให้บุคคลในวงจากัดต่อไป
- ในกรณีที่มีใบสาคัญแสดงสิทธิฯ เหลือน้อยกว่าจานวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรให้แก่
ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิฯ เกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อ
เกินกว่าสิทธิแต่ละราย ทั้งนี้จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ ฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกิน
2

จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ ฯ ที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชาระค่าจองซื้อแล้ว โดยการ
จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ฯ ดังกล่าวให้ดาเนินการไปจนกระทั่งไม่มีใบสาคัญแสดงสิทธิ ฯ
เหลือจากการจัดสรร
ก า ร ส ล ะ : ผู้ถือหุ้นที่มิได้ใช้สิทธิจองซื้อภายในระยะเวลาที่กาหนด หรือมิได้ชาระเงินภายในเวลาที่กาหนดไว้
สิ ท ธิ ก า ร
หรือบริษัทฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินจองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ได้ตามเวลาที่กาหนด หรือผู้ถือ
หุ้นมิได้นาส่งเอกสารการจองซื้อให้ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กาหนด บริษัทฯจะถือว่าท่านสละ
จองซื้อ
สิทธิการจองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้
เอกสารที่ใช้ : 1. ใบจองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่ออย่างถูกต้องครบถ้วน
ในการจอง
2. ใบรับรองการจองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิฯ (เอกสารแจ้งสิทธิการจองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่
ซื้อ
ออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด)
3. สาเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ที่ปรากฏชื่อและเลขที่บัญชีของผู้จองซื้อ (เฉพาะผู้จอง
ซื้อเกินสิทธิเท่านั้น)
4. เอกสารประกอบการแสดงตัว
- บุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประชาชน หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้น ชาวต่างประเทศ) หรือ
สาเนาบัตรข้าราชการ หรือสาเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้อง
- นิติบุคคลในประเทศ
สาเนาหนังสื อรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 6 เดือ น พร้อมสาเนาบัตรประชาชน หรือ
สาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีไม่ได้มีสัญชาติไทย) ที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอานาจ
กระทาการแทนนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
- นิติบุคคลต่างประเทศ
สาเนาหนังสือการจัดตั้งบริษัท และหนังสื อรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 1 ปี สาเนา
หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคล พร้อมลง
นามรับรองสาเนาถูกต้อง ทั้งนี้เอกสารทั้งหมดต้องได้รับการลงลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่
โนตารี พับลิค (Notary Public) และรับรองโดยสถานกงสุลไทย
5. หนังสือมอบอานาจให้กระทาการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีมอบหมายให้ผู้รับ
มอบอานาจมาทาการแทน) พร้อมสาเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบอานาจ และ
ผู้รับมอบอานาจพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
6. เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ หรือสาเนาใบโอนเงิน
ขั้นตอนการ : การชาระด้วยเช็ค ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค (งดรับเช็คเพื่อชาระเงินค่าจองซื้อทางไปรษณีย์)
จองซื้อและ
นาเอกสารที่ใช้ประกอบการจองซื้อทั้งหมด พร้อมด้วย เช็ค ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ที่ขีดคร่อม
ชาระเงินค่า
เฉพาะสั่ง จ่าย “บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้น ”
จองซื้อ
ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชีกรุงเทพเท่านั้น โดยเช็คจะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่
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14 มิถุนายน 2556
- กรุณาระบุ ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ของผู้จองซื้อที่สามารถติ ดต่อได้ ไว้ด้านหลัง เช็ค
ดร๊าฟท์ หรือ แคชเชียร์เช็ค
การชาระด้วยเงินโอน (งดรับจองซื้อด้วยเงินสด)
- โอนเงินเข้าบัญชีจองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิได้ที่ ชื่อบัญชี
“บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้น ”
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
สาขาลุมพินี
ประเภทบัญชี เงินฝากออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 023-402500-0
- กรุณา ระบุ ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ของผู้จองซื้อที่สามารถติดต่อได้ ไว้ในหลักฐานใบ
ฝาก/โอนเงินที่ได้ชาระเงินค่าจองซื้อ
เงื่อนไขการ : 1. ในกรณีที่ชาระเงินด้วยเช็ค ดร๊าฟท์ หรือ แคชเชียร์เช็ค เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะลงลายมือชื่อ
จองซื้อ
ผู้รับจองเพื่อออกหลักฐานการรับจองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิฯ (ส่วนท้ายของใบจองซื้อ) เพื่อ
เป็นหลักฐานให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิฯ โดยผลแห่งการจองซื้อจะสมบูรณ์
เมื่อบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2. ผู้ถือหุ้นที่ได้ทาการจองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิฯ และชาระเงินค่าจองซื้อแล้วจะไม่มสี ิทธิยกเลิก
การจองซื้อ
วิธีการคืน
เงินค่า
จองซื้อ
ใบสาคัญ
แสดงสิทธิ

: บริ ษั ท ฯ จะคื น เงิ นตามจ านวนใบสาคั ญ แสดงสิ ท ธิ ฯ ที่ ไม่ ได้ รั บ การจั ด สรรโดยไม่ มี ด อกเบี้ ย
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้จองซื้อแจ้งมา โดยบริษัทฯ จะดาเนินการโอนเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นจอง
ซื้ อ เกิ น สิ ท ธิ และได้ รั บ จั ด สรรไม่ ค รบตามจ านวนที่ จ องซื้ อ ภายใน 14 วั น นั บ จากวั น สิ้ น สุ ด
ระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อใบสาคัญแสดง
สิทธิฯ ในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุด
ระยะการจองซื้อ บริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าว และจะต้องทาการชาระ
ดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซือ้ ในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซื้อที่ไม่ได้รับ
การจัดสรรคืน นับจากวันที่พ้นกาหนดระยะเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ได้มีการชาระคืนตาม
วิธีการดังกล่าวข้างต้น

ข้อมูล
: 1. ชื่อผู้จองซื้อ และชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ จะต้องเป็นชื่อเดียวกัน หากเป็นเลขที่
สาคัญอื่นๆ
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลอื่น จะทาให้ไม่สามารถโอนใบสาคัญแสดงสิทธิฯ เข้าบัญชี
ได้ ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิ ฯ ดังกล่าว โดย
ออกใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ไว้ในนามของผู้จองซื้อ ซึ่งอาจทาให้ผู้ถือหุ้นอาจไม่สามารถขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่จองซื้อได้ทันในวันทาการแรกของการซื้อขายใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ (ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาอนุมัติรับใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน)
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2. หากจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่ผู้ถือหุ้ นต้องการจองซื้อหุ้นระบุไว้ในใบจองซื้อใบสาคัญ
แสดงสิทธิฯ ไม่ตรงกับจานวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับชาระ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่า ผู้ถือ
หุ้นประสงค์จองซื้อตามจานวนเงินที่ได้รับชาระจากการจองซื้อเป็นหลัก
6. รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็นสาหรับใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ควรศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับข้อกาหนดสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้แนบมาพร้อมกันนี้
ด้วย
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ส่วนที่ 2

ข้อมูลเบือ้ งต้นของบริษทั

1. ข้อมูลบริษทั
ชื่อบริษัท
:
ที่ตั้งสานักงานใหญ่ :

สานักงานกรุงเทพ

:

Website:
E-mail:
เลขทะเบียนบริษัท
ประเภทธุรกิจ

:
:
:
:

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)
เลขที่ 296 หมู่ 2 ตาบลสลุย อาเภอท่าแซะ 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 ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์น้ามันปาล์ม เช่น น้ามันปาล์มดิบ น้ามัน
เมล็ดในปาล์ม น้ามันปาล์มบริสุทธิ์ น้ามันปาล์มโอเลอินผ่านกรรมวิธีบรรจุขวดตรา “ลีลา”
และรับจ้างผลิตภายใต้ตรา “บิ๊กซี” น้ามันปาล์มโอเลอินผ่านกรรมวิธี บรรจุปี๊บและถุงตรา
“ลีลา” และรับจ้างผลิตภายใต้ตรา “แอโร” น้ามันเมล็ดในปาล์มบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอย
ได้อื่น ๆ เช่น ไขปาล์มบริสุทธิ์ กรดไขมันปาล์ม กากเมล็ดในปาล์ม เป็นต้น

ณ วันที่ 8 พ.ค. 2556
ทุนจดทะเบียน
: 775,424,053 บาท
ทุนชาระแล้ว
: 560,568,040 บาท
จานวนหุ้นสามัญที่ออกจาหน่ายแล้ว : 560,568,040 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ : 1 บาท
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 วันที่ 24 เมษายน 2556 มีมติอนุมัติ เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 214,856,013
บาท เป็นหุ้นสามัญ 214,856,013 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ รองรับการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่
ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จานวน 186,856,013 หน่วย และใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่
กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จานวน 28,000,000 หน่วย
ที่ตั้งสวนปาล์ม
สวนปาล์มของบริษัทฯมีพื้นที่ทงั้ หมด 20,916 ไร่ (3,346.56 เฮกเตอร์) แบ่งเป็น
1. สวนปะทิว
10,788 ไร่ (1,726.08 เฮกเตอร์)
ตั้งอยู่ที่ : ตาบลดอนยาง และตาบลเขาไชยราช อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
2. สวนห้วยสัก
3,899 ไร่ (623.84 เฮกเตอร์)
ตั้งอยู่ที่ : หมู่ที่ 7 ตาบลทรายทอง อาเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3. สวนเขาไชยราช
2,401 ไร่ (384.16 เฮกเตอร์)
ตั้งอยู่ที่ : หมู่ที่ 3 ตาบลดอนยาง อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
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4. สวนบางสน
2,626 ไร่ (420.16 เฮกเตอร์)
ตั้งอยู่ที่ : หมู่ที่ 4 ตาบลบางสนและหมู่ที่ 1 ตาบลทะเลทรัพย์ อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
5. สวนคลองวังช้าง
1,202 ไร่ (192.32 เฮกเตอร์)
ตั้งอยู่ที่ : หมู่ที่ 4 ตาบลชุมโค อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
บริษัทย่อย
บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จากัด
ที่ตั้งสานักงานใหญ่ : เลขที่ 1168/91 ลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระราม 4 สาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ (662) 679-9166-72
โทรสาร (662) 285-6369
สานักงานสาขา
: เลขที่ 16 หมู่ 16 ตาบลสลุย อาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
โทรศัพท์ และโทรสาร (077) 599-943, (077) 599-680
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มและต้นกล้าปาล์ม เพื่อจาหน่ายแก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป
ทุนจดทะเบียน
: 15,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
โดยบริษัทฯ ถือหุ้น คิดเป็นร้อยละ 100
บริษัท ซีพีไอ พาวเวอร์ แพล้นท์ จากัด
ที่ตั้งสานักงานใหญ่ : เลขที่ 1168/91 ลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระราม 4 สาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ (662) 679-9166-72
โทรสาร (662) 285-6369
สานักงานสาขา
: เลขที่ 89/1 หมู่ที่ 7 ตาบลทรายทอง อาเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประเภทธุรกิจ
: ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจาหน่ายไฟฟ้า
ทุนจดทะเบียน
: 500,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
โดยบริษัทฯ ถือหุ้น คิดเป็นร้อยละ 100
2.

การประกอบธุรกิจของบริษัท
2.1

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน) ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์จากน้ามันปาล์ม
โดยมีผลิตภัณฑ์หลักดังนี้
2.1.1 ผลิตภัณฑ์น้ามันดิบ (Crude Oil)
- น้ามันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil : CPO)
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสกัดผลปาล์มสด (FFB - Fresh Fruit Bunch) ได้แก่น้ามันปาล์มดิบ ซึ่ง
ถือเป็นสินค้ากึ่งสาเร็จรูปที่ใช้เป็นวัตถุดิบส่งต่อไปยังโรงกลั่นน้ามันปาล์มเพื่อผ่านกรรมวิธีทาให้บริสุทธิ์ หลังจากนั้นจะถูก
นาไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ บะหมี่กึ่งสาเร็จรูป และขนมขบเคี้ยวต่างๆ เนยเทียม ครีมเทียม นมข้น
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หวานและจืด หรือน้ามันพืชประกอบอาหารในครัวเรือน หรือใช้เป็นวัตถุดิบสาหรับอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์อาหาร
ได้แก่ อุตสาหกรรมการทาสบู่ ผงซักฟอก เครื่องสาอางค์ เทียนไข กรดไขมันอิสระ สี ยา น้ามันหล่อลื่น ฯลฯ เป็นต้น
ปัจจุบันน้ามันปาล์มดิบเป็นวัตถุดิบของบริษัทฯ ในการนาไปผ่านกรรมวิธีกลั่นบริสุทธิ์ เพื่อส่งต่อไป
ยังลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม และลูกค้ากลุ่มคอนซูเมอร์เพื่อทาเป็นน้ามันพืชบรรจุขวด ปี๊บ และถุง
- น้ามันเมล็ดในปาล์ม (Crude Palm Kernel Oil : KO)
ได้จากการสกัดเมล็ดในปาล์ม (Palm Kernel) ได้แก่ น้ามันเมล็ดในปาล์ม ซึ่งมีคุณสมบัติใกล้เคียง
กับน้ามันมะพร้าวมากที่สุด จึงมีความเหมาะสมที่จะใช้ทดแทนน้ามันมะพร้าวได้ โดยทั่วไปน้ามันเมล็ดในปาล์ม อาจจะถูก
นาไปใช้ในลักษณะเดียวกับน้ามันปาล์ม ได้แก่ การทาเนยเทียม ครีมเทียม ไขมันทาขนมปัง ลูกอม สบู่ ผงซักฟอก และกรด
ไขมันอิสระ เป็นต้น
2.1.2 ผลิตภัณฑ์น้ามันบริสุทธิ์ (RBD Oil)
- น้ามันปาล์มบริสุทธิ์ (RBD Palm Oil : RPO)
ซึ่งจะถูกจาหน่ายต่อไปยังอุตสาหกรรมต่อเนื่องทางด้านอาหารต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมผลิตบะหมี่กึ่ง
สาเร็จรูป ขนมขบเคี้ยว หรืออุตสาหกรรมอาหารอื่นๆ โดยเฉพาะประเภททอด อุตสาหกรรมการผลิตเนยเทียม ครีมเทียม
ไอศครีม นมข้นหวาน ฯลฯ เป็นต้น
- น้ามันเมล็ดในปาล์มบริสุทธิ์ (RBD Palm Oil : RKO)
ได้จากการนาน้ามันเมล็ดในปาล์มเข้ากระบวนการกลั่นน้ามันเมล็ดในปาล์มเพื่อทาให้บริสุทธิ์ ซึ่งจะ
ถูกจาหน่ายต่อไปยังอุตสาหกรรมโอลีโอเคมีคอล รวมถึงอุตสาหกรรมผลิตไบโอดีเซล
- น้ามันปาล์มโอเลอิน (RBD Palm Olein : ROL)
ได้จากการนาน้ามันปาล์มบริสุทธิ์มาผ่านกระบวนการแยกไข และนามาบรรจุในรูปขวดตรา “ลีลา”
และสินค้าที่รับผลิตภายใต้ตรา “บิ๊กซี” รวมทั้งบรรจุในรูปของปี๊บและถุง ตรา “ลีลา” และสินค้าที่รับผลิตภายใต้ตรา “แอโร”
2.1.3 ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ (By Product)
- ไขปาล์มบริสุทธิ์ (RBD Palm Stearin : RHST)
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการแยกไขออกจากน้ามันปาล์มบริสุทธิ์ นาไปใช้ในอุตสาหกรรม
ต่างๆ เช่น การผลิตเนยเทียม มาการีน สบู่ อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ รวมไปถึงการผลิตไบโอดีเซล
- กรดไขมันปาล์ม (Palm Fatty Acid Distillate : PFAD)
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการแยกกรดออกจากน้ามันปาล์มดิบในโรงกลั่นน้ามันปาล์มบริสุทธิ์
นาไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น โอลีโอเคมีคอล การผลิตสบู่ และอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ เป็นต้น
- กรดไขมันเมล็ดในปาล์ม (Palm Kernel Fatty Acid Distillate : KFAD)
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการแยกกรดออกจากน้ามันเมล็ดในปาล์มในโรงกลั่นน้ามันเมล็ดใน
ปาล์มบริสุทธิ์ นาไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น โอลีโอเคมีคอล รวมถึงการผลิตไบโอดีเซล
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- กากเมล็ดในปาล์ม (Kernel Meal : KM)
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการผลิต สามารถนาไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสัตว์ใหญ่ เช่น โค กระบือ เป็นต้น
2.2

ภาวะการแข่งขันและการจัดจาหน่าย
2.2.1 กลยุทธ์ทางการตลาด

บริษัทฯ มีนโยบายควบคุมขั้นตอนการผลิตเพื่อรักษาระดับมาตรฐาน นอกจากนี้ ยังมีนโยบายด้านคุณภาพและ
การบริการที่สนองตอบความต้องการของลูกค้าในด้านต่างๆ เพื่อให้มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เช่น การให้ข้อมูล
ข่าวสารที่มีประโยชน์ และตรงตามความจริงแก่ลูกค้า การวัดความพึงพอใจของลูกค้าต่อสินค้าและบริการ รวมไปถึง
การศึกษาและนาเครื่องมือทางการตลาดมาใช้ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ และตัดสินใจในทิศทางของบริษัทฯ ในระยะยาว
ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังมีบริษัทย่อย เพื่อมุ่งเน้นงานวิจัยพันธุ์ปาล์ม เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ ข้อ มูลงานวิจัย และ
นามาใช้ในการเพาะเมล็ดพันธุ์ปาล์ม เพื่อให้ได้มาซึ่งสายพันธุ์ที่ดี กล้าปาล์มที่มีความเหมาะสม กับสภาพแวดล้อมในการ
ปลูกปาล์มของเกษตรกร ในพื้นที่ที่มีความแตกต่างกัน ตลอดจนการเผยแพร่ให้ข่าวสารความรู้ต่างๆ แก่เกษตรกรทั่วไป
บริษัทฯ มีพื้น ที่ปลูกปาล์มน้ ามันประมาณ 20 ,000 ไร่ การจั ดการด้านการดูแลสวนปาล์ม เป็นไปตามหลั ก
วิชาการ ซึ่งในช่วงแรกๆ มีก ารใส่ปุ๋ยเคมี และการใช้ส ารเคมี ต่อมาบริ ษัทฯ ตระหนักและคานึงถึงสิ่ง แวดล้อม จึงได้
พยายามดาเนินธุรกิจโดยการนาสิ่งที่เหลือใช้จากโรงงาน กลับมาใช้กับสวนปาล์มเพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุด อาทิเช่น
ทะลายปาล์ม กากตะกอนบ่อน้าเสีย ขี้เถ้า ขี้แป้ง และกากดีแคนเตอร์ เพื่อทดแทนปุ๋ยเคมี ด้านการปราบวัชพืช เปลี่ยนมา
เป็นการปลูกพืชคลุมดินแทน แทนการกาจัดด้วยสารเคมี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสียหายของผลผลิตทะลาย
ปาล์มสด ซึ่งจะลดค่าใช้จ่ายในการซื้อสารเคมีได้ปีละนับล้านบาท
ในปี 2555 บริ ษัทฯ ได้มีการแบ่ง กลุ่มธุร กิจออกเป็น 5 กลุ่ม หลัก ตามลัก ษณะของกลุ่ม ลูกค้า และเพื่อการ
วางแผนการทาตลาดได้อย่างเหมาะสม โดยแบ่งออกเป็น กลุ่มตลาดอุตสาหกรรม , กลุ่มตลาดพลังงาน, กลุ่มตลาดแบ่ง
บรรจุ, กลุ่มตลาดคอนซูเมอร์ และ กลุ่มตลาดส่งออก ทาให้การบริหารงานเกิดความสะดวก และมีความคล่องตัวมากขึ้น
ตามพฤติกรรมของแต่ละกลุ่มธุรกิจ ในปี 2555 บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการทางานเป็นทีม การสร้างแบรนด์ การให้บริการที่ดีและ
มีประสิทธิภาพแก่ลูกค้าของบริษัทฯ อีกทั้งยังได้จัดทาโครงการ CSR เพิ่มขึ้น เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม อันนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
2.2.2 การจาหน่ายและช่องทางการจัดจาหน่าย
การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ ส่วนมากเป็นการขายส่งแก่ผู้ซื้อรายใหญ่ กล่าวคือ น้ามันปาล์มดิบ
และน้ามันเมล็ดในปาล์มจะถูกขายให้กับโรงกลั่นน้ามันบริสุทธิ์ และโรงงานอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ โดยตรง ณ ราคา
ซื้อขายหน้าโรงงานของผู้ซื้อ ส่วนน้ามันปาล์มบริสุทธิ์และน้ามันปาล์มโอเลอินจะถูกจาหน่ายให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม
และผู้ค้าส่งรายใหญ่ โดยแบ่งเป็นน้ามันพืชบรรจุขวด บรรจุปี๊บ และบรรจุถุง สาหรับจาหน่ายให้ผู้บริโภคทั่วไปและส่งเป็น
รถ Tanker ให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ในส่วนของผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ สาหรับไขปาล์มบริสุทธิ์ จะถูกจาหน่าย
ให้แก่กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ หรือโรงงานอุตสาหกรรมผลิตไบโอดีเซล สาหรับกรดไขมันปาล์ม จะถูกจาหน่าย
ให้แก่กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ อุตสาหกรรมโอลีโอเคมีคอล โดยการส่งในรูปรถ Tanker และในรูปการบรรจุถัง
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200 ลิตร ในส่วนของกากเมล็ดในปาล์ม บริษัทฯ ได้จาหน่ายให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์รายใหญ่ หรือโรงงานอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัต ว์โดยตรง รวมถึงการจาหน่ายให้เกษตรกรในพื้นที่เพื่อเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพตาม
แนวทางของเศรษฐกิจแบบพอเพียง
ในปี 2555 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการส่งออกทัง้ สิ้นเทียบกับการจาหน่ายในประเทศ คิดเป็น 8.63% ซึ่งปริมาณ
ทั้งหมดในการส่งออกนั้น ส่วนใหญ่จะถูกส่งไปยังประเทศเพื่อนบ้าน อาทิเช่น ลาว กัมพูชา เกาหลี และพม่า โดยผ่านทาง
บริษัทตัวแทน (Trading Company) ที่มีความน่าเชื่อถือ โดยทั้งนี้ การชาระเงินจะเป็นไปในลักษณะการเปิด Irrevocable
Letter of Credit at sight หรือเงินสด เพื่อเป็นการประกันความเสี่ยง นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีการส่งออกไปยังตลาดยุโรป
บางส่วน ในรูปผลิตภัณฑ์ Organic Oil
2.2.3 ลักษณะของลูกค้าและสภาพการแข่งขัน
บริษัทฯ เริ่มดาเนินกิจการมาตั้งแต่ปี 2522 จึงมีความสัมพันธ์กับลูกค้าและบุคคลในแวดวงที่เกี่ยวข้องเป็น
ระยะเวลานาน ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นบริษัทที่มีข นาดใหญ่ และมีความน่าเชื่อถือในวงการ จึงทาให้ความเสี่ยง
ของหนี้เสียของบริษัทฯ มีอยู่ในระดับที่ต่า ประกอบกับการขายอยู่ในลักษณะกระจาย ไม่ได้เน้นที่รายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ
จึงไม่มีการขายให้ลูกค้ารายใดเกิน 30% ของยอดขายรวมในระยะเวลาที่ผ่านมา
ในส่วนของคู่แข่ง จานวนคู่แข่งในปี 2554-2555 เพิ่มขึ้น ทาให้มีการแข่งขันกันด้านราคาสูงเพื่อเจาะตลาด
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้มีการบริหารความเสี่ยงและติดตามสถานการณ์ตลาดอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการดูแลภาคการ
ผลิตและการควบคุมส่วนแบ่งการขายและอัตรากาไรในแต่ละกลุ่มธุรกิจอย่างเหมาะสม
2.2.4 การจัดหาผลิตภัณฑ์
บริษัทฯ มีการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบมาเพื่อผลิตและจัดจาหน่ายอยู่ 2 ช่องทาง ได้แก่ จัดหาผลปาล์มสด
จากเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ามันช่องทางหนึ่ง และจัดหาน้ามันปาล์มดิบจากโรงงานสกัดน้ามันปาล์มอีกช่องทางหนึ่ง
บริษัทฯ รับซื้อผลปาล์มสดจากเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มบริเวณรอบโรงงานเพื่อนามาผลิตเป็นน้ามันปาล์มดิบ ซึ่ง
อยู่ในบริเวณ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ซึ่งการที่โรงงานของบริษัทฯ ตั้งอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบนั้นทาให้มีความเสี่ยงน้อยที่จะขาด
แคลนผลปาล์มสดมาป้อนเข้าสู่โรงงาน อีกทั้ง จาเป็นต้องได้ผลปาล์มสดที่มีความสดใหม่ เพื่อให้ได้น้ามันปาล์มดิบที่มี
คุณภาพ โดยบริษัทฯ ยังมีพื้นที่ปลูกสวนปาล์มเป็นของตัวเองส่วนหนึ่ง ซึ่งมีการบริหารจัดการและดูแลต้นปาล์มเป็นอย่าง
ดี มีผลผลิตออกสม่าเสมอและมีคุณภาพป้อนสู่โรงงานได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ทาการปลูกต้นปาล์ม
ใหม่ทดแทนต้นปาล์มเก่าที่มีอายุแก่ซึ่งมีลาต้นสูง ทาให้เก็บเกี่ยวผลผลิตยาก โดยต้นปาล์มที่ปลูกทดแทนใหม่จะเริ่มให้
ผลผลิตตั้งแต่ปีนี้และจะให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในปีถัดๆ ไป
และเนื่องจากการจัดจาหน่ายสินค้าสาเร็จรูปของบริษัทฯ นั้น มีปริมาณมากกว่ าวัตถุดิบที่ผลิตได้ของบริษัทฯ
จึงจาเป็นต้องจัดหาน้ามันปาล์มดิบเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการจัดจาหน่ายสินค้า
แหล่งที่มาของวัตถุดิบ ทั้งผลปาล์มสดและน้ามันปาล์มดิบ โดยปกติจะจัดหาจากแหล่งผลิตหรือ Supplier
ผู้ผลิตที่อยู่ในประเทศทั้งหมด แต่ในช่วงปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2555) มีการนาเข้าน้ามันปาล์มทั้งสิ้น 40,000 ตัน ภายใต้มติ
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ครม. ที่ให้มีการนาเข้ามาเพื่อป้องกันสินค้าภายในประเทศขาดแคลน ซึ่งในส่วนของบริษัทฯ ก็ได้รับการจัดสรรน้ามัน
ปาล์มส่วนหนึ่งมาเพื่อผลิตสินค้าจัดจาหน่ายให้แก่ผู้บริโภคตามนโยบายของรัฐบาล
2.2.5 ภาวะอุตสาหกรรม
บริ ษั ท ฯ คาดว่ า สถานการณ์ แ ละแนวโน้ ม ปี 2556 ปริ ม าณวั ต ถุ ดิ บ ผลปาล์ ม สดจะออกสู่ ต ลาดจ านวน
ทั้ ง สิ้ น ประมาณ 12.02 ล้ า นตั น สู ง กว่ า ปี 2555 ร้ อ ยละ 9.9 คิ ด เป็ น ปริ ม าณน้ ามั น ปาล์ ม ดิ บ ประมาณ 2 ล้ า นตั น
ซึ่งเพียงพอกับความต้องการของโรงงานสกัดน้ามันปาล์มดิบและเพียงพอกับความต้องการบริโภคภายในประเทศ ซึ่งคาด
ว่ า จะมี ค วามต้ อ งการไม่ ต่ ากว่ า 1.5 ล้ า นตั น และส่ ว นเกิ น ความต้ อ งการภายในประเทศมี ก ารส่ ง ออกไปยั ง ตลาด
ต่างประเทศ ทั้งนี้น้ามันปาล์มเป็นสินค้าที่มีความผันผวนสูงเนื่องจากสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ตั้งแต่การ
บริโภคไปจนถึงนาไปผลิตเป็นพลังงานทดแทน (ไบโอดีเซล) ทาให้มีโอกาสที่ภาครัฐอาจเข้ามาบริหารจัดการเพื่อลด
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับเกษตรกรหรือผู้บริโภค ดังเช่นผลปาล์มน้ามันซึ่งกาลังถูกพิจารณาให้เป็นหนึ่งในสินค้าที่ มีการ
ควบคุมราคาสินค้าจากเดิม 42 รายการเป็นรายการที่ 43 ในปี 2556 หรืออาจมีการนาเข้าหรือคิดภาษีส่งออกน้ามัน
ปาล์มดังที่เคยเกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความผันผวนของราคาวัตถุดิบภายในประเทศที่ทาให้คาดการณ์
ได้ยากยิ่งขึ้น
3.

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ
หน่วย : ล้านบาท
ผลิตภัณฑ์

รายได้ในประเทศ
น้ามันดิบ
น้ามันบริสุทธิ์
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

ปี 2555

ดาเนินการโดย

บมจ. ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม
บมจ. ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม
บมจ. ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม

ปี 2554

ปี 2553

รายได้

%

รายได้

%

รายได้

%

36.63
2,917.88
734.62

0.91
72.33
18.21

84.83
3,493.28
866.93

1.76
72.53
18.00

902.99
2,010.12
813.22

22.15
49.30
19.94

3,689.13

91.45

4,445.04

92.29

3,726.33

91.39

รายได้ต่างประเทศ
น้ามันดิบ

บมจ. ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม

174.04

4.31

203.97

4.24

92.92

2.28

น้ามันบริสุทธิ์

บมจ. ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม

26.69

0.66

48.11

1.00

135.35

3.32

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

บมจ. ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม

144.52

3.58

119.13

2.47

122.91

3.01

345.25

8.55

371.21

7.71

351.18

8.61

4,034.38

100.00

4,816.25

100.00

4,077.51

100.00

รวมรายได้
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4.

สินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ที่ดิน, ที่ดนิ โรงงาน, สานักงาน, บ้านพัก
ประเภท/ลักษณะของทรัพย์สนิ
ขนาด
(ไร่)
บริษัทฯ
ที่ดินที่ตั้ง โรงงาน สานักงาน และบ้านพัก
293
ที่ดินปลูกปาล์ม จานวน 5 สวน
CPI 1
10,778
CPI 2
3,899
CPI 3
2,401
CPI 4
2,626
CPI 5
1,202
บริษัทย่อย
ที่ดินเพื่อสร้างบ้านพัก
6-4-113.6

มูลค่าตามบัญชี
(ล้านบาท)
543.35

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
1.55
ไม่มี

4.2 อาคารสานักงาน, อาคารโรงงาน, สานักงานสวน, บ้านพักพนักงาน
ประเภท/ลักษณะของทรัพย์สนิ
มูลค่าตามบัญชี
(ล้านบาท)
บริษัทฯ
อาคารสานักงานสาขา
28.88
อาคารโรงงาน/บ้านพักพนักงาน
148.35
อาคารสานักงานสวน/บ้านพักพนักงาน
4.73
บริษัทย่อย
อาคารผลิตเมล็ดพันธุ์
5.71
4.3 เครื่องจักรและอุปกรณ์
ประเภท/ลักษณะของทรัพย์สนิ
บริษัทฯ
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
เครื่องจักและอุปกรณ์สานักงานสวน
บริษัทย่อย
เครื่องจักรเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์
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ภาระผูกพัน

ภาระผูกพัน

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

มูลค่าตามบัญชี
(ล้านบาท)

ภาระผูกพัน

604.70
1.99

ไม่มี
ไม่มี

2.18

ไม่มี

4.4 เครื่องมือและเครื่องใช้โรงงาน
ประเภท/ลักษณะของทรัพย์สนิ
บริษัทฯ
บริษัทย่อย
4.5 เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สานักงาน
ประเภท/ลักษณะของทรัพย์สนิ
บริษัทฯ
บริษัทย่อย
5.

มูลค่าตามบัญชี
(ล้านบาท)
10.35
1.20

ภาระผูกพัน

มูลค่าตามบัญชี
(ล้านบาท)
30.25
2.90

ภาระผูกพัน

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

โครงสร้างเงินทุน
5.1 ทุนจดทะเบียน/ทุนชาระแล้ว/จานวนหุ้น

ในปี 2556 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 วันที่ 24 มกราคม 2556 ได้มี มติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน
อีก 280,289,020 บาท เป็นหุ้นสามัญ 280,289,020 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจ่ายเป็นหุ้นปันผลในสัดส่วนหุ้น
สามัญ 1 หุ้น ต่อหุ้นปันผล 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทาให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มเป็น 560,578,040 บาท และทุน
ชาระแล้วจานวน 560,568,040 บาท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 วันที่ 24 เมษายน 2556 มีมติอนุมัติเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนอีก 214,856,013 บาท เป็นหุ้นสามัญ 214,856,013 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่ ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่
กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทาให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มเป็น 775,424,053 บาท
5.2 ผู้ถือหุน้
ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ 3 พฤษภาคม 2556
ลาดับ

รายชื่อผู้ถือหุ้น

จานวนหุ้น

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

บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จากัด
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
นางสาวนุชนาถ ระวีแสงสูรย์
นายศุภชล
นิธิวาสิน
นายไพศาล
ฉัตรเลขวนิช
นายชูศักดิ์
ปรัชญางค์ปรีชา
นายโกวิทย์
ปรัชญางค์ปรีชา
นายกิตติ
ฉัตรเลขวนิช
นางจงจินต์ ฉัตรเลขวนิช ในฐานะผู้จัดการมรดกนายไพศาล ฉัตรเลขวนิช
นายพรชัย
เตชวัฒนสุข
รวม
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185,994,250
25,721,220
22,860,000
15,850,000
9,815,800
8,977,250
8,883,818
8,008,332
7,608,194
6,961,077
300,679,941

ร้อยละของทุน
จดทะเบียน
33.18
4.59
4.08
2.83
1.75
1.60
1.59
1.43
1.36
1.24
53.65

6.

โครงสร้างการจัดการ
6.1 คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วย กรรมการทั้งสิน้ จานวน 11 ท่าน

ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

รายชื่อ
นายสมชาย
สกุลสุรรัตน์
นายสุเทพ
วงศ์วรเศรษฐ
รศ. ดร. นินนาท โอฬารวรวุฒิ
นายสาธิต
ชาญเชาวน์กุล
พล. ร. อ. สถิรพันธุ์ เกยานนท์
นายถกล
ถวิลเติมทรัพย์
นายชูศักดิ์
ปรัชญางค์ปรีชา
นายวรวิทย์
โรจน์รพีธาดา
นายการุญ
นันทิลีพงศ์
นายทรงฤทธิ์
นิวัติศยั วงศ์
นายกิตติ
ฉัตรเลขวนิช

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
กรรมการและผู้อานวยการงานโครงการศึกษาการลงทุน
กรรมการ

6.2 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการทั้งสิน้ จานวน 3 ท่าน
ลาดับ
1. นายสุเทพ
2. รศ. ดร. นินนาท
3. นายสาธิต

รายชื่อ
วงศ์วรเศรษฐ
โอฬารวรวุฒิ
ชาญเชาวน์กุล

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

6.3 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการทั้งสิ้น จานวน 3 ท่าน
ลาดับ
1. นายถกล
2. นายชูศักดิ์
3. นายวรวิทย์

รายชื่อ
ถวิลเติมทรัพย์
ปรัชญางค์ปรีชา
โรจน์รพีธาดา

ตาแหน่ง
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร

6.4 คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย ผู้บริหารทั้งสิน้ จานวน 25 ท่าน
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.

รายชื่อ
นายเตียว เซ็ง เหลียง
นายการุญ
นันทิลีพงศ์
นายสุภิสิทธิ์
ช่อเรืองศักดิ์
นายรักกิติ
ตั้งล้าเลิศ
นางรัศมี
พงศ์จินดานนท์

ตาแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้จดั การ
รองกรรมการผู้จัดการ
Chief Financial Officer
ผู้อานวยการสานักตรวจสอบภายใน
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ลาดับ
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
7.

รายชื่อ
นางสาวสุทิศา เทียนไชย
นายพัชร์ชศักดิ์ จันทร์เทวี
นายธวัชชัย
โฉมวรรณ์
นายมงคล
เสียงสุทธิวงศ์
นายชาญอนันต์ สุขวงศ์
นายศรวัสย์
องอาจเชาว์เลิศ
นายคันชิต
จันแพทย์รักษ์
นายรชฎ
ถวิลเติมทรัพย์
นางปราณี
จิตต์วรจินดา
นายสุภัทรพงศ์ ชาญพานิชย์
นายจุนฮุย
แซ่เล้า
นายชุมพล
ไทยนุกูล
นายชานาญ
ดวงใส
นายสมชาย
จันทรมณี
นายสยาม
ลิ้มเจริญกิจไพศาล
นางสาวญาดา สวัสดิ์ศรี
นายยุทธนา
เรืองธารงค์
นายพงศ์สิทธิ์
โพธิ์ป๊อ
นายกฤษณะ
สมมาตร
นางสาววิรารัตน์ วิวัฒน์ธนาธิกุล

ตาแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายจัดหาอาวุโส
ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดอาวุโส
ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์
ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ
ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้จัดการฝ่ายจัดหาวัตถุดิบ
ผู้จัดการฝ่ายจัดหาโครงการ
เลขานุการสานักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงงาน
ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงงาน
ผู้จัดการฝ่ายสวนอาวุโส
ผู้จัดการฝ่ายผลิต 1
ผู้จัดการฝ่ายผลิต 2
ผู้จัดการฝ่ายผลิต 3
ผู้จัดการฝ่ายจัดหาผลปาล์มสด
ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพและวางแผนการผลิต
ผู้จัดการฝ่ายสานักงานโรงงาน
ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลโรงงาน
ผูจ้ ัดการฝ่ายผลิต 4
เลขานุการบริษัท

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังจาก
ชาระภาษีแล้วในแต่ละปี
ในปี 2555 บริษัทฯ ได้จ่ายปันผลระหว่างกาล สาหรับผลดาเนินงานงวด 1 มกราคม – 30 กันยายน 2555 เป็น
หุ้ น ปั น ผลในสั ด ส่ ว นหุ้ น สามั ญ 1 หุ้ น ต่ อ หุ้ น ปั น ผล 1 หุ้ น มู ลค่ า ที่ ต ราไว้ หุ้ น ละ 1 บาท และจ่ า ยให้ ผู้ ถื อ หุ้ น จ านวน
280,289,020 หุ้น เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 วันที่ 24 เมษายน 2556 มี มติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จานวน 0.03
บาทต่อหุ้น สาหรับหุ้นจานวน 560,568,040 หุ้น กาหนดจ่ายวันที่ 22 พฤษภาคม 2556
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
สรุปฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน และอัตราส่วนทางการเงินของบริษทั ฯ
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

2554

2553

2555

2554

2553

85,041,044

90,328,666

65,636,403

80,215,688

87,734,621

65,636,403

229,852,021

341,046,237

225,759,316

238,534,429

341,046,237

225,759,316

2,178,394

7,881,063

7,117,428

2,178,394

7,881,063

7,117,428

611,665,005

741,250,441

299,025,809

606,234,506

741,250,441

299,025,809

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
สินค้าคงเหลือ
เงินวางเพื่อการซื้อขายน้ามันปาล์มล่วงหน้า
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

-

-

49,437,240

-

-

49,437,240

6,238,818

4,844,761

3,180,011

6,238,347

4,844,676

3,180,011

934,975,282

1,185,351,168

650,156,207

933,401,364

1,182,757,038

650,156,207

-

-

-

15,500,000

5,000,000

-

1,627,107,756

1,637,423,669

1,719,644,532

1,608,151,089

1,636,298,739

1,719,644,532

222,220,666

122,619,667

81,722,610

217,672,728

122,619,667

81,722,610

7,046,791

5,753,453

1,174,988

7,046,791

5,753,453

1,174,988

93,000,000

94,265,810

-

93,000,000

93,000,000

-

338,170

327,101

155,801

338,170

327,101

155,801

1,860,389,700

1,802,697,931

1,941,708,778

1,862,998,960

1,802,697,931

3,045,740,868

2,452,854,138

2,875,110,142

3,045,755,998

2,452,854,138

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ต้นทุนปาล์ม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดินและเครื่องจักร
เงินมัดจา
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

1,949,713,383
2,884,688,665
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หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554

2553

2555

2554

2553

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

700,000,000

840,000,000

460,000,000

700,000,000

840,000,000

460,000,000

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

104,856,675

102,852,898

66,138,988

104,067,654

102,755,536

66,138,988

เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

130,000,000

132,000,000

132,000,000

132,000,000

132,000,000

132,000,000

809,237

1,524,120

1,439,743

809,237

1,524,120

1,439,743

-

19,440,658

-

-

19,440,658

-

10,516,723

18,238,778

15,487,228

10,516,723

18,238,778

15,487,228

1,783,348

4,169,323

1,777,890

1,783,348

4,169,323

1,777,890

954,965,983

1,118,225,777

676,843,849

949,176,962

1,118,128,415

676,843,849

343,676,000

303,000,000

285,000,000

321,000,000

303,000,000

285,000,000

1,481,866

2,291,900

758,311

1,481,866

2,291,900

758,311

20,952,383

22,990,956

-

20,934,215

22,990,956

-

366,110,249

328,282,856

285,758,311

343,416,081

328,282,856

285,758,311

1,321,076,232

1,446,508,633

962,602,160

1,292,593,043

1,446,411,271

962,602,160

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
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หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554

2553

2555

2554

2553

280,289,521

280,289,521

280,289,521

280,289,521

280,289,521

280,289,521

280,289,020

280,289,020

280,289,020

280,289,020

280,289,020

280,289,020

249,433,731

249,433,731

249,433,731

249,433,731

249,433,731

249,433,731

28,028,952

28,028,952

28,028,952

28,028,952

28,028,952

28,028,952

535,164,627

570,784,429

461,804,172

554,069,293

570,896,921

461,804,172

470,696,103

470,696,103

470,696,103

470,696,103

470,696,103

470,696,103

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

1,563,612,433

1,599,232,235

1,490,251,978

1,582,517,099

1,599,344,727

1,490,251,978

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

2,884,688,665

3,045,740,868

2,452,854,138

2,875,110,142

3,045,755,998

2,452,854,138

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 280,289,521 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ้นสามัญ 280,289,020 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฏหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
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หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
2555

รายได้
รายได้จากการขายและบริการ

2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553

2555

2554

2553

4,025,806,397

4,764,861,404

4,072,257,286

4,025,806,397

4,764,861,404

4,072,257,286

-

35,662,768

-

-

35,662,768

-

กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

1,333,880

8,740,694

2,455,519

1,333,880

8,740,694

2,455,519

รายได้อื่น

4,693,703

6,995,006

2,800,554

7,240,365

6,986,486

2,800,013

รวมรายได้

4,031,833,980

4,816,259,872

4,077,513,359

4,034,380,642

4,816,251,352

4,077,512,818

ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายและบริการ

3,598,496,820

4,218,492,700

3,725,094,248

3,598,496,820

4,218,492,700

3,725,094,248

ค่าใช้จ่ายในการขาย

139,707,634

135,819,581

67,067,984

139,707,634

135,819,581

67,067,984

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

220,857,887

209,301,684

181,250,455

204,786,780

209,180,672

181,219,299

-

22,076,709

5,130,632

-

22,076,709

5,776,746

3,959,062,341

4,585,690,674

3,978,543,319

3,942,991,234

4,585,569,662

3,979,158,277

72,771,639

230,569,198

98,970,040

91,389,408

230,681,690

98,354,541

(41,122,796)

(41,126,752)

(28,044,735)

(40,948,391)

(41,126,752)

(28,044,735)

กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

31,648,843

189,442,446

70,925,305

50,441,017

-

-

(24,566,455)

-

กาไรสาหรับปี

31,648,843

164,875,991

70,925,305

50,441,017

164,988,483

70,309,806

0.06

0.29

0.13

0.09

0.29

0.13

เงินชดเชยรับจากกรมการค้าภายใน

ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาไรสาหรับปี

-

(24,566,455)
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189,554,938

70,309,806

อัตราส่วนทางการเงิน (RATIO)

งบการเงินรวม
2555

2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553

2555

2554

2553

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

0.98

1.06

0.96

0.98

1.06

0.96

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)

0.34

0.40

0.52

0.34

0.39

0.52

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)

0.43

(0.08)

0.49

0.45

(0.08)

0.49

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)

14.10

16.81

15.04

13.89

16.81

15.04

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ย (วัน)

25.53

21.41

23.93

25.91

21.41

23.93

5.32

8.11

11.29

5.34

8.11

11.29

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)

67.67

44.39

31.88

67.40

44.39

31.88

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)

34.65

49.93

43.73

34.80

49.95

43.73

ระยะเวลาชาระหนี้ (วัน)

10.39

7.21

8.23

10.35

7.21

8.23

Cash Cycle (วัน)

58.26

38.24

24.61

58.04

38.24

24.61

10.61

11.47

8.53

10.61

11.47

8.53

อัตรากาไรจากการดาเนินงาน (%)

1.81

4.84

2.43

2.27

4.84

2.42

อัตรากาไรอื่น (%)

0.12

0.15

0.07

0.18

0.15

0.07

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไร (PROFITABILITY RATIO)
อัตรากาไรขั้นต้น (%)

20

อัตราส่วนทางการเงิน (RATIO)

งบการเงินรวม
2555

อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร (%)

2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553

2555

2554

2553

610.14

-29.36

364.02

507.41

-29.35

366.35

อัตรากาไรสุทธิ (%)

0.79

3.46

1.74

1.25

3.46

1.73

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)

2.02

10.31

4.76

3.19

10.32

4.72

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)

1.10

5.41

2.89

1.75

5.42

2.87

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)

1.95

10.07

4.12

3.14

10.08

4.09

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)

1.40

1.56

1.66

1.40

1.56

1.66

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

0.84

0.90

0.65

0.82

0.90

0.65

อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี้ย (เท่า)

1.77

5.61

3.53

2.23

5.61

3.51

อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน (เท่า)

0.05

0.13

0.09

0.07

0.13

0.09

212.55

21.25

79.04

133.36

21.24

79.73

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)

2.79

2.85

2.66

2.82

2.85

2.66

กาไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)

0.06

0.29

0.13

0.09

0.29

0.13

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)

อัตราการจ่ายเงินปันผล (ตามปีที่จ่าย) (%)
ข้อมูลต่อหุ้น
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ใบจองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ของ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน) (CPI-W1)
Subscription Form for Warrant of Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited (CPI-W1)

การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิฯต่อผู้ถือหุน้ เดิมของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน) จานวน 186,856,013 หน่วย ราคาเสนอขายหน่วยละ 0.50 บาท ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
วันที่จองซื้อ
Date

Offering 186,856,013 warrants to existing shareholders of Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited
at the offering price of Baht 0.50 per unit at ratio of 3 existing ordinary shares for 1 warrant

 10 มิถุนายน 2556

 11 มิถุนายน 2556

 12 มิถุนายน 2556

June 10, 2013

June 11, 2013

June 12, 2013

 13 มิถุนายน 2556

 14 มิถุนายน 2556

June 13, 2013

June 14, 2013

ข้อมูลผู้จองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิฯ โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน (Subscriber’s details – please fill in the completed information)
ข้าพเจ้า (โปรดระบุประเภทผู้จองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิฯ) (Type of subscriber)

 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

เลขทีป่ ระจาตัวประชาชน ----

Natural Person of Thai Nationality ID card Number

 นิติบุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล ....................................................................

 บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย
Natural Person of Alien Nationality

 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

เลขที่ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง...................................
Alien Card/Passport Number

เลขทะเบียนนิติบคุ คล...................................................

Juristic Person of Thai Nationality

Company Registration Number
Juristic Person of Alien Nationality
Company Registration Number
ชื่อ  นาย  นาง  นางสาว  อื่นๆ (Mr., Mrs., Miss, Others) .............................................................................................................................................. เลขทะเบียนผู้ถือหุน้ เลขที/่ Share Register Number....................................

บ้านเลขที่............................................. หมู่ที่............................... ตรอก/ซอย ......................................................................................... ถนน ...................................................................................................................................................
Address

Moo

Land/Soi

Road

แขวง/ตาบล .............................................................................................. เขต/อาเภอ ............................................................................................ จังหวัด ....................................................................... รหัสไปรษณีย์..................................
Sub-District

District

Province

Subscriber’s telephone (Residence)

Mobile Phone

Nationality

Postal Code

โทรศัพท์ ( บ้าน)..........................................................................................โทรศัพท์มือถือ......................................................................................... สัญชาติ....................................................................... อาชีพ.............................................
วัน/เดือน/ปี (วันจดทะเบียนนิติบุคคล)............................................. เลขประจาตัวผู้เสียภาษี................................... ................... ประเภทการหักภาษี ณ ที่จ่าย
Date of Birth (Registration Date)

Tax ID Number

Type of Tax Payment

 ไม่หัก ณ ทีจ่ ่าย
Non Withholding Tax

Occupation

 หักภาษี ณ ทีจ่ ่าย
Withholding Tax

ข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหุ้นเดิมตามทะเบียนผู้ถือหุน้ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2556 จานวน....................................................... หุ้น ประสงค์ขอจองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิฯของบริษทั ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน) ดังนี้
According to the Share Register Book as May 3, 2013 I/We own……………………………………………………………. shares, hereby subscribe for the new ordinary shares of the Company as follow:

รายละเอียดการจองซื้อ (Subscription details)

จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิฯที่จองซื้อ/No. of warrant subscribed

จานวนเงินที่ชาระ/Amount (Baht)

 จองซื้อตาม/น้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร/Subscription for full/less than entitlement
 จองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร/Subscription for more than entitlement

รวม/Total
พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวโดย/I/We enclose herewith my/our payment by
 โอนเงินเข้าบัญชี/Transfer
 แคชเชียร์เช็ค/Cashier Cheque
 ดร๊าฟท์/Draft
 เช็คบุคคล/Cheque
เลขที่เช็ค/ดร๊าฟท์............................................................... วันที่....................................................... ธนาคาร.................................................. สาขา...................................................................
Cheque/Draft Number
Date
Bank
Branch
โดยสั่งจ่ายบัญชี “บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุน้ ”/Account Payable to “Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited for share subscription”
หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดาเนินการดังต่อไปนี้: (ผู้จองซื้อหลักทรัพย์โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น)
If the securities are allotted to me/us, I/We here by agree and instruct the Company to proceed as follows (Please mark in front of your choice)
 นาหลักทรัพย์เข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง: ให้ออกใบหุ้นสามัญตามจานวนที่ได้รับจัดสรรไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และดาเนินการให้บริษัทหลักทรัพย์ .........................................................................
สมาชิกผู้ฝากเลขที่........................................................................ นาหุ้นเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูน ย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหลั กทรัพย์ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนั้น บัญชีเลขที่......................................................
(ชื่อ บั ญ ชี ซื้อ ขายหลั ก ทรั พย์ ต้ องเป็ น ชื่อ เดี ย วกั บ ผู้จ อง มิฉ ะนั้น จะดาเนิน การออกใบหุ้น ในชื่ อผู้จ องซื้อแทน) /Issue a securities certificate under the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors”
and have…………………………..………………Participant Number……………………………,deposit the said securities with Thailand Securities Depository Company Limited for my/our securities trading account No
…………………………………..(The subscriber’s name must correspond with the trading a/c name, otherwise the securities certificate will be issued)
 ให้ออกใบหลักทรัพย์ตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรในนามของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” และนาหุ้นเข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด โดยนาเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600
เพื่อข้าพเจ้า (การขอถอนเป็นใบหลักทรัพย์ภายหลังผู้จองซื้อหุ้นจะต้องเสียค่าธรรมเนียมรายการละ 65 บาทไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) Issue a securities certificate under the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and
deposit the said securities with Thailand Securities Depository Company Limited under the issuer account number 600 for my/our name. (For issuing a securities certificate later, subscriber will be subject to 65 Baht fee specified by
Thailand Securities Depository Company Limited)
 ให้ออกเป็นใบหลักทรัพย์ตามจานวนที่ได้รับจัดสรรนั้นไว้ในชื่อข้าพเจ้าและจัดส่งใบหลักทรัพย์ให้ข้าพเจ้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2556 โดยข้าพเจ้าอาจได้รับใบหลักทรัพย์ภายหลังจากที่ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหลักทรัพย์ดังกล่าวเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและอนุญาตให้ทาการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Issue a securities certificate in my/our name and deliver it to me/us whereby, I/we agree that I/we may
obtain the securities certificate after the Stock Exchange of Thailand has approved the listing of the said securities and the trading thereof in the Stock Exchange of Thailand.
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิฯจานวนดังกล่าวและจะไม่ยกเลิกการจองซื้อ ใบสาคัญแสดงสิทธิฯนี้ หากข้าพเจ้าไม่ส่งมอบใบสั่งจองซื้อ ใบสาคัญแสดงสิทธิฯที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อยพร้อมชาระค่าจองซื้อ
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯภายในกาหนดระยะเวลาการจองซื้อ หรือหาก เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ ที่สั่งจ่ายแล้วนั้นไม่ผ่านการเรียกเก็บ ให้ถือว่าข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์ใช้สิทธิจองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ข้าพเจ้าได้อ่านหนังสือแจ้งการจัดสรรใบสาคัญแสดง
สิทธิฯ และเอกสารการแจ้งสิทธิการจองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิฯของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน) และยินยอมผูกพันตามหนังสือดังกล่าวและที่จะแก้ไขเพิ่มเติมภายหน้าอีกด้วย I/We hereby undertake to buy the said warrant in the
number allotted by the Company and shall not revoke this subscription. If I/We do not return this duly completed subscription form with payment (Cheque/Draft/Pay-in slip) or the Cheque/Draft has not been honored within the subscription
period. I/We may be deemed to have not exercised my/our warrant subscription rights.
การคืนเงินค่าจองใบสาคัญแสดงสิทธิฯ (ถ้ามี) ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรน้อยกว่าจานวนที่จองซือ้ ทั้งหมดหรือไม่ได้รับการจัดสรรไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ตามที่ได้อธิบายไว้ในหนังสือแจ้งการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ข้าพเจ้าตกลงให้ดาเนินการคืน
เงินค่าจองซื้อ หรือเงินส่วนต่างค่าจองซื้อ โดยเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ข้าพเจ้าได้แจ้งมา
Refund of the money (if any), in case that I/We entitled to less than the subscription amount or didn’t receive the allotted portion given any reasons that have already explained in the notice of capital increase (right offering). I/We
have agreed for the refund to be returned in term of money transfer to bank deposit account that I have notified.
การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเสีย่ งและก่อนตัดสินใจจองซื้อหุ้นควรพิจารณาหนังสือแจ้งการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯอย่างรอบคอบ
Please be aware that there is a risk involved in securities investment and make sure that you have thoroughly studied all information before deciding on the warrant subscription
ลงชื่อ................................................................................................................ผู้จองซื้อ/Subscriber’s name


(.................................................................................................................)
หลักฐานการรับฝากการจองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิฯของ “บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)” (ผู้จองซื้อโปรดกรอกข้อความส่วนนี้ด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนและชัดเจน)
Receipt for subscription for warrants (This section must be filled by the subscriber)

วันที่จองซื้อ
 10 มิถุนายน 2556
 11 มิถุนายน 2556
 12 มิถุนายน 2556
 13 มิถุนายน 2556
 14 มิถุนายน 2556
เลขที่ใบจอง 
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน) ได้รับเงินจอง (ชื่อตามใบจอง).............................................................................................................................เพื่อจองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิฯของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)
จานวน......................................................................หุ้น ในราคาหุน้ ละ 0.50 บาท รวมเป็นเงิน.........................................................บาท โดยชาระเป็น  โอนเงินเข้าบัญชี  แคชเชียร์เช็ค  ดร๊าฟท์  เช็คบุคคล
เลขที่เช็ค/ดร๊าฟท์............................................................... วันที่....................................................... ธนาคาร.................................................. สาขา...................................................................
 นาใบสาคัญแสดงสิทธิฯเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง โดยออกใบหุน้ ในนาม บจ.ศูนย์รบั ฝากฯ  นาใบสาคัญแสดงสิทธิฯเข้าฝากบัญชีของ บจ.ศูนย์รับฝากฯ โดยเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า
เลขที่สมาชิกผู้ฝาก.............................................................
 ออกใบสาคัญแสดงสิทธิฯในนามผู้จองซื้อ
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เลขที่..............................................
เลขบัญชีทซี่ ื้อขายหลักทรัพย์ ………………………………..
………………………………………………………………………………..
ใบจองเลขที/่ Subscription No………………………………
.
เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอานาจ

ผู้ฝากเลขที่
002
003
004
005
006
007
008
010
011
013
014
015
016
019
022
023
026

ชื่อบริษัท
บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO., LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย)
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO., LTD
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
CIMB SECURITIES INTERNATION PUBLIC CO., LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)
CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จากัด (มหาชน)
ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC CO., LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย)
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO., LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO., LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเซีย จากัด
ASIA CREDIT SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคิน จากัด
KIATNAKIN SECURITIES CO., LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี จากัด
TRINITY SECURITIES CO., LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จากัด
SCB SECURITIES CO., LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO., LTD.

ผู้ฝากเลขที่
BROKER
027
029
030
032
034
048
200
211
224
225
229
230
244
247
248
924

ชื่อบริษัท
บริษัทหลักทรัพย์ โอเอสเค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO., LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO., LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จากัด
JP MORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอ็มบี แมคควอรี (ประเทศไทย) จากัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

SUB-BROKER
236
242

ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED)

243
245

บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

CUSTODIAN
301
302
303
304
305
308
312
316
320
326

ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO., LTD.
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) – ผู้รับฝากทรัพย์สิน
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY
ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ้ แบงกิง คอร์ปอเรชัน จากัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD.BKK.
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO., LTD.
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO., LTD.
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED

ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ – เพื่อรับฝากทรัพย์สิน
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH-CUSTODY
SERVICES
ธนาคาร เดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. สาขากรุงเทพฯ
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V., BANGKOK BRANCH

328
329
330
334
336
337
339
340

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชันจากัด (เพื่อตราสารหนี)้
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD.BKK.-BOND
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน) (คัสโตเดียน)
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ )
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหนี)้
JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)

343

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED

345

ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

แผนทีสถานทีรับจองซือ และรั บชําระค่ าจองซือ ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ (CPI-W1)
324OKCUSTODIAN

