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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

  ภาพรวมเศรษฐกิจของไทยปีท่ีผ่านมา มีการขยายตัวต่ำากว่าระดับศักยภาพ โดยมีการขยายตัวเพียงร้อยละ 2.5 
การส่งออกมีแนวโน้มฟ้ืนตัวช้ากว่าท่ีคาด อันเน่ืองมาจากปริมาณการค้าโลกท่ีชะลอตัวลง อันเป็นผลกระทบจากการกีดกัน
ทางการค้า ส่วนแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2563 คาดว่าจะขยายตัวเพียงร้อยละ 2.8 ซ่ึงเป็นผลมาจากปริมาณการส่งออก 
ซ่ึงมีแนวโน้มฟ้ืนตัวช้ากว่าท่ีคาด รวมถึงการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยท่ีกระทบต่อภาคการส่งออก ขณะท่ี
การใช้จ่ายภาครัฐและการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัว ต่ำากว่าท่ีประเมินไว้ ตามปัจจัยด้านรายได้ครัวเรือนท่ีชะลอ
ตัวลงและปัญหาภัยแล้งอาจส่งผลกระทบต่อการบริโภคภาคเอกชนมากกว่าท่ีคาด 
  สำาหรับอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์มในปี 2562 ที่ผ่านมา ในช่วง 3 ไตรมาสแรกนั้น ผลผลิตเพิ่มขึ้นทั้งในไทยและ
ต่างประเทศ ทำาให้ราคาน้ำามันปาล์มปรับตัวลดลงอย่างมาก ส่งผลให้มีความต้องการใช้มากขึ้น ในส่วนของต่างประเทศ
มีการบริโภคที่มากขึ้นกว่าร้อยละ 9.16 และมีการส่งออกมากขึ้นกว่าร้อยละ 8.63 ในส่วนของไทยนั้น ราคาน้ำามันปาล์ม
ได้ปรับตัวลดลงอย่างมากเช่นกันจากผลผลิตที่สะสมมากข้ึน ส่งผลให้มีการบริโภคที่มากข้ึนร้อยละ 11.65 และก่อให้เกิด
นโยบายที่สนับสนุนให้ใช้น้ำามันปาล์มในกลุ่มพลังงานทดแทนเพื่อผลิตไบโอดีเซลและผลิตกระแสไฟฟ้า ปริมาณการใช้
ในภาคพลังงานจึงเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 40.00 แต่ทั้งนี้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงกลางไตรมาสสุดท้าย 
ราคาต่างประเทศปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องประมาณกว่าร้อยละ 40.00 ในขณะที่ไทยเริ่มเผชิญสถานการณ์ภัยแล้ง 
ส่งผลให้วัตถุดิบเริ่มขาดแคลน ผลักดันราคาให้สูงข้ึนกว่าร้อยละ 160.00 การจำาหน่ายและบริโภคจึงมีการชะลอตัว
  สำาหรับอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม ปี 2563 น้ัน คาดว่าในไตรมาสแรกผลผลิตยังคงขาดแคลน และยังคงชะลอตัวอย่าง
ต่อเน่ือง จนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะทุเลา ท้ังน้ีคาดการณ์ว่าสถานการณ์อาจจะดีข้ึน หลังจากผลผลิตรอบใหม่จะเร่ิมทะยอย
ออกมากข้ึนในช่วงปลายไตรมาสแรก หากราคากลับมาสู่สภาวะปกติ การบริโภคจะเติบโตข้ึนเพ่ือชดเชยในช่วงท่ีขาดแคลน
  ท้ายน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะผู้บริหาร ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ และพันธมิตร
ทางธุรกิจทุกท่าน ท่ีให้การสนับสนุนแก่บริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา และบริษัทฯ พร้อมก้าวไปข้างหน้าอย่างม่ันคงด้วยความ
ม่ันใจว่า จะสามารถบริหารการดำาเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนต่อไป

นายบรรพต หงษ์ทอง
ประธานกรรมการ

   สารจากประธานกรรมการ
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

  ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนได้มีการจัดประชุมท้ังส้ิน 1 คร้ัง โดยสรุปสาระสำาคัญได้ดังน้ี 
  1)  การสรรหากรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยในปี 2562 ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอ
รายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกำาหนดออกตามวาระ ระหว่างวันท่ี 
1 กันยายน 2561 - 30 พฤศจิกายน 2561 ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใด
เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
  2)  การพิจารณากำาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
จะพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ซึ่งหากกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
เพ่ิมมากขึ้น จะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน 
ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวได้ทำาการเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ซึ่งยังคงอยู่ใน
ระดับที่เหมาะสม

นายบรรพต หงษ์ทอง
ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

   รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
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นายการุญ นันทิลีพงศ์
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

  บริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญกับการส่งเสริมและมุ่งเน้นดำาเนินงานให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี เพื่อ
พัฒนาระบบการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้นและสาธารณะชนทั่วไป 
อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนนโยบายการเจริญเติบโตขององค์กรอย่างย่ังยืน คณะกรรมการบริษัทชุมพรอุตสาหกรรม
น้ำามันปาล์ม จำากัด (มหาชน) จึงได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลเมื่อปี 2558 
  ในปี 2562 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้มีการจัดประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยนำาผลการประชุมบรรจุในวาระการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรายงานให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งได้ดำาเนินการด้านต่างๆ และสรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้ 
  1) ด้านนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการ
กำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR) ซึ่งผลการ
ประเมินประจำาปี 2562 สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ ได้คะแนนเฉลี่ยโดยรวม 91% จากคะแนนบริษัทจดทะเบียนโดย
รวมเฉลี่ย 82% ได้รับการประเมินเทียบเท่าระดับ 5 ดาว ติดต่อกันมาเป็นปีที่สอง ทั้งนี้เป็นผลมาจากที่บริษัทฯ มีความ
มุ่งมั่นและพัฒนาปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ 
  2) ด้านการดำาเนินงานการดูแลสังคมชุมชนและส่ิงแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) ได้มุ่งเน้นการ
จัดกิจกรรมในจังหวัดชุมพร และจังหวัดใกล้เคียง ท่ีเป็นท่ีต้ังฐานการผลิตของบริษัทฯ โดยการจัดสรรงบประมาณประจำา
ปี สำาหรับจัดทำาแผนงานเพ่ือดำาเนินกิจกรรม อาทิเช่น งานปลูกป่าชายเลน, งานปลูกป่าปล่อยปลาเน่ืองในวันแม่แห่งชาติ, 
กิจกรรมวันเด็ก, ปรับปรุงพัฒนาระบบน้ำาด่ืมเพ่ือสุขภาพท่ีดีของชุมชน, สนับสนุนกีฬาเยาวชนต้านภัยยาเสพติด เป็นต้น 
  3) ด้านการดำาเนินงานการบริหารจัดการความย่ังยืน (Sustainability Management : SM) ได้ดำาเนินโครงการ
เป็นรูปธรรมต่อเนื่องดังนี้ 
   • โครงการเทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจัดการน้ำาเสีย เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
   • โครงการเดินท่อน้ำาและส่งน้ำาที่ได้ผ่านการบำาบัดไปยังสถานีพัฒนาอาหารสัตว์และเกษตรกรรอบข้าง 
    ประมาณ 211 ไร่ เพื่อใช้ในการรดน้ำาพืชต่างๆ เนื่องด้วยน้ำาที่ได้ผ่านการบำาบัดยังคงมีธาตุอาหารบางชนิดที่
    สามารถใช้ทดแทนปุ๋ยได้ และเพ่ือช่วยลดปัญหาการแคลนขาดน้ำาและธาตุอาหารสำาหรับพืช เช่น หญ้าเนเปียร์ 
    หญ้าแพงโกล่า เป็นต้น
   • โครงการศูนย์การเรียนรู้ปาล์มน้ำามัน (CPI Learning Center) เป็นศูนย์กลางสำาหรับให้ความรู้เกี่ยวกับปาล์ม
    น้ำามันอย่างครบวงจร โดยรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ทั้งจากเอกสารทางวิชาการ งานวิจัยของบริษัทฯ และ
    ประสบการณ์จากการทำาสวนปาล์มมากว่า 40 ปีของบริษัทฯ อีกทั้งมีแปลงทดลองสาธิตกว่า 500 ไร่ เพื่อ
    เป็นสถานที่ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับปลูกและการดูแลปาล์มน้ำามันให้กับบุคคลหรือเกษตรกรท่ีสนใจในการ
    ปลูกปาล์ม จนถึงปัจจุบันมีผู้เข้าเยี่ยมชมทั้งหมดจำานวน 16,501 คน และนอกจากน้ีได้เปิดหลักสูตรการ
    จัดการสวนปาล์มแบบมืออาชีพ ซึ่งได้ทำาการอบรมไปแล้วจำานวน 39 รุ่น รุ่นละ 10-12 คน
  4) ด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น บริษัทฯ ได้มีการจัดทำาแนวปฏิบัติเพ่ือต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้
ทำาการยื่นขอต่อใบประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตจาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ครั้งที่ 2 โดยได้รับรองเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 และสำานักตรวจสอบ
ภายในได้ทำาแผนการตรวจสอบเป็นประจำาทุกปี 
  ทั้งนี้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลจะพัฒนาการทำางานโดยมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพในการดำาเนินงานด้าน
ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและผลประโยชน์ต่อองค์กร ผู้ถือหุ้น ชุมชนสังคม ส่ิงแวดล้อม ร่วมถึงผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม อย่างต่อเนื่องและต่อไปในอนาคต

���รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
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นายถกล ถวิลเติมทรัพย์
ประธานกรรมการบริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

  ในปี 2562 คณะกรรมการบริหาร ได้มีการจัดประชุมท้ังส้ิน 12 คร้ัง โดยสรุปสาระสำาคัญได้ดังน้ี 
  1) กำากับดูแลและให้ข้อเสนอแนะต่อคณะจัดการ ในการบริหารจัดการและการดำาเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย
ที่ได้กำาหนดไว้และให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมายและตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น 
  2) พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นต่อโครงการลงทุนต่างๆ ตามที่คณะจัดการได้นำาเสนอ เพื่อนำาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาความเป็นไปได้ถึงความเหมาะสมกับการลงทุน

   รายงานคณะกรรมการบริหาร
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N/A อยู่ระหว่างการขออนุมัติจ่ายเงินปันผลจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะประชุมในวันที่ 23 เมษายน 2563

(หน่วย : พันบาท)

รายการ 2560 2561 2562

รวมสินทรัพย์ 4,511,638 4,548,405 4,022,770

รวมหนี้สิน 2,742,723 2,781,872 2,168,837

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,768,915 1,766,533 1,857,934

รายได้จากการขาย 4,955,817 4,112,338 3,313,349

รายได้จากการให้บริการ 18,554 8,301 0

รวมรายได้ 4,986,492 4,131,575 3,336,254

กำาไรขั้นต้น 455,689 355,728 498,647

กำาไร ( ขาดทุน ) สุทธิ 16,196 (139,418) 90,151

อัตรากำาไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 0.32 (3.37) 2.72

อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 0.92 (7.89) 4.86

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) 0.36 (3.07) 2.24

กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.026 (0.220) 0.142

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 2.80 2.79 0.93

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.04 งดจ่าย N/A

   จุดเด่นทางการเงิน

กำไร (ขาดทุน) สุทธิรายไดรวมรวมสินทรัพย
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นายบรรพต  หงษ์ทอง
ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

กรรมการอิสระ

นายไพบูลย์  จารีวณิช
กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

นายถกล  ถวิลเติมทรัพย์ 
กรรมการ

ประธานกรรมการบริหาร

นายชูศักดิ์  ปรัชญางค์ปรีชา
กรรมการ

กรรมการบริหาร

กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

นายการุญ  นันทิลีพงศ์
กรรมการ

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

นายทรงฤทธิ์  นิวัติศัยวงศ์
กรรมการ

กรรมการบรรษัทภิบาล

นายรชฎ  ถวิลเติมทรัพย์
กรรมการ

นายกิตติ  ฉัตรเลขวนิช
กรรมการ

นายศราวุธ  เมนะเศวต
กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

นายนพพร  พิชา
กรรมการอิสระ  

ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง

กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

   คณะกรรมการและผู้บริหาร
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นายกฤษฏ์พงศ์  ตากวิริยะนันท์
ประธานเจาหนาที่บริหาร

นายรชฎ  ถวิลเติมทรัพย์
รองประธานเจาหนาที่บริหาร

นางรัศมี  พงศ์จินดานนท์ 
Chief Financial Officer 

นายธวัชชัย  โฉมวรรณ์ 
ผูอำนวยการสายงานขายและการตลาด

นายประวิทย์  เติมวิริยะกุล 
ผูอำนวยการสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล

Mr. Jaroslaw Marian Kibilda
ผูอำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ

นายอานนท์  ฤทธิ์ธาร 
ผูอำนวยการสายงานปฏิบัติการ

นายชุมพล  ไทยนุกูล 
รักษาการผูอำนวยการโรงงาน 

   คณะกรรมการและผู้บริหาร
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  บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจผลิตและจำาหน่ายเมล็ด
พันธุ์ปาล์ม ต้นกล้าปาล์ม ผลิตภัณฑ์น้ำามันปาล์ม รวมถึงประกอบอุตสาหกรรมน้ำามันพืชและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
โดยจดทะเบียนจัดต้ังเป็นบริษัทจำากัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เม่ือวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2522 ด้วยเงินทุน
จดทะเบียนเริ่มแรก 20,000,000 บาท เพ่ือดำาเนินธุรกิจโรงสกัดน้ำามันปาล์มดิบ การเร่ิมธุรกิจในช่วงแรกรับซื้อวัตถุดิบ
เป็นผลปาล์มสดจากกลุ่มบริษัทในเครือ อาทิ บริษัท รุ่งเรืองปาล์มออยล์ จำากัด และ บริษัท ปะทิวการเพาะปลูก จำากัด
ซึ่งมีพื้นที่เพาะปลูกรวมกว่า 20,000 ไร่ รวมทั้งมีการรับซื้อผลปาล์มสดจากสวนปาล์มของเกษตรกร ทั้งรายใหญ่และราย
ย่อยในจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียง เพ่ือนำาเข้าสู่กระบวนการผลิต โดยอาศัยเครื่องจักรที่ทันสมัยมีเทคโนโลยีและ
ประสิทธิภาพในการผลิตสูง เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล และในเวลา
ต่อมาได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำากัด เม่ือวันท่ี 14 กันยายน 2536 มีทุนจดทะเบียน 210,000,000 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญทั้งหมดจำานวน 21,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
  ปัจจุบันทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ มีจำานวน 775,424,053 บาท ทุนชำาระแล้วจำานวน 632,752,650 บาท ท้ังหมด 
เป็นหุ้นสามัญ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  
  บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม จำากัด (มหาชน) ดำาเนินธุรกิจและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ ดังนี้
  (1)  ผลิตภัณฑ์น้ำามันดิบ
    - น้ำามันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil : CPO)
    - น้ำามันเมล็ดในปาล์ม (Crude Palm Kernel Oil : KO)
  (2)  ผลิตภัณฑ์น้ำามันบริสุทธิ์
    - น้ำามันปาล์มบริสุทธิ์ (RBD Palm Oil : RPO)
    - น้ำามันเมล็ดในปาล์มบริสุทธิ์ (RBD Palm Kernel Oil : RKO)
    - น้ำามันปาล์มโอเลอิน (RBD Palm Olein : ROL)
    - น้ำามันปาล์มโอเลอินผ่านกรรมวิธีบรรจุขวดตรา “ลีลา” และ “ครัวแม่เล็ก”
    - น้ำามันปาล์มโอเลอินผ่านกรรมวิธีบรรจุปี๊บตรา “ลีลา” และรับจ้างผลิตตรา “เอโร่”
    - น้ำามันปาล์มโอเลอินผ่านกรรมวิธีบรรจุถุงตรา “ลีลา” และรับจ้างผลิตตรา “เอโร่”
   (3)  ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้
    - ไขปาล์มบริสุทธิ์ (RBD Palm Stearin : RHST)
    - กรดไขมันปาล์ม (Palm Fatty Acid Distillate : PFAD)
    - กรดไขมันเมล็ดในปาล์ม (Palm Kernel Fatty Acid Distillate : KFAD)
    - กากเมล็ดในปาล์ม  (Kernel Meal : KM)

���นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายของบริษัทฯ 
  วิสัยทัศน์
  ซีพีไอจะเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาลด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

  พันธกิจ
  1. ดำาเนินธุรกิจน้ำามันปาล์มจากต้นน้ำาสู่ปลายน้ำาอย่างครบวงจร โดยคำานึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
   สิ่งแวดล้อม และแสวงหาโอกาสเติบโตไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
  2. ค้นคว้าและวิจัยให้ได้มาซึ่งนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 
  3. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กร
  4. สร้างความพึงพอใจที่มีคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรม
   (หมายเหตุ วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ผ่านการทบทวนจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 4/2562 เม่ือ
   วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562)

  นโยบายคุณภาพ 
  บริษัทฯ และบริษัทย่อย มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และการส่งมอบเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า
  และมีความปลอดภัยในการบริโภค มีการปรับปรุงกระบวนการภายในอย่างต่อเน่ือง เพ่ือการลดต้นทุนและเพ่ิม
  ประสิทธิภาพมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ควบคู่การปลูกฝังค่านิยมคุณภาพและการมีส่วนร่วมของ
  พนักงานทุกระดับ
  
  นโยบายบริหารจัดการ ในทุกระดับดังนี้ 
  1.  ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์โดยรวมแก่บริษัทฯ
  2.  ยุติธรรม และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)
  3.  โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
  4.  ปฏิบัติตามกฎหมาย และให้ความร่วมมือแก่รัฐบาลของประเทศที่ทางบริษัทฯ ได้ประกอบธุรกรรม

  นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
  1. นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
  2. นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานท่ีแจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น
   หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับเก่ียวกับการทำางาน และจรรยาบรรณบริษัท (Whistle Blower Policy)
  3. นโยบายว่าด้วยการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด 

  Management Wish ปี 2562 : สิ่งที่คณะจัดการต้องการเห็นผลสำาเร็จ
  1. White Factory : โครงการรณรงค์โรงงานสีขาว
  2. Continuous Improvement : พัฒนาระบบการทำางานภายในอย่างต่อเนื่อง
  3. TPM : ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการดำาเนินงาน TPM 
  4. CSR : การมีธรรมาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อมและการเติบโตควบคู่ไปกับชุมชนรอบข้างอย่างยั่งยืน พร้อมรณรงค์
   ให้พนักงานตระหนักในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 
  5. Anti Corruption : รณรงค์การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง

���นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญของบริษัท
ปี 2558 พิจารณาลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย “บริษัท ซีพีพี จำากัด” (เดิมชื่อบริษัท ซีพีไอ พาวเวอร์ แพล้นท์ จำากัด) 
   เพื่อดำาเนินการธุรกิจโรงงานสกัดน้ำามันปาล์ม พร้อมทั้งผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้า
ปี 2558 ได้รับรางวัล “สถานประกอบการดีเด่นระดับประเทศ ปี 2558” ด้านความปลอดภัยชีวอนามัยและสภาพ
   แวดล้อมในการทำางาน ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำางานภาคใต้ ประจำาปี 2558 โดยเป็นสถาน
   ประกอบการด้านความปลอดภัยระดับประเทศ เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน
ปี 2558 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำาระแล้วของบริษัทฯ จาก 560,569,547 บาท เป็น 632,752,650 บาท กับ
   กระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 ซึ่งเป็นผลจากการใช้สิทธิตามใบสำาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อ
   หุ้นสามัญของบริษัทฯ (CPI-W1) ครั้งสุดท้าย
ปี 2559 จัดตั้งบริษัทย่อย บริษัท ซีพีไอ กรีน จำากัด จำากัด เพื่อรองรับโครงการในอนาคตสำาหรับผลิตและจำาหน่าย
   น้ำามันไบโอดีเซล น้ำามันเช้ือเพลิงอื่น และ บริษัท ซีพีไอ เทรดดิ้ง เพื่อรองรับโครงการในอนาคตสำาหรับซ้ือ
   และขายน้ำามันพืชทุกชนิด
ปี 2559 ได้รับมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
    ประจำาปี 2559 จากผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
ปี 2559 ได้รับหนังสืออนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายรับรองปริมาณสินค้าหีบห่อ จากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 
ปี 2559 ได้รับมอบหนังสือประกาศรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
   (CAC – Thailand’s Private Sector Collective Action Coalitaion Against Corruption)  โดยสมาคมส่งเสริม
   สถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ปี 2560 บริษัท ซีพีพี จำากัด ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บัตรส่งเสริมเลขที่ 
   59-1178-1-00-1-0 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ในกิจการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล
ปี 2560 จัดตั้งบริษัท ซีพีไอ โกลว์ จำากัด เพื่อรองรับโครงการในอนาคตสำาหรับผลิตและจำาหน่ายพลังงานไฟฟ้าและ
   พลังงานทุกประเภท
ปี 2560 ปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย เพื่อให้การบริหารการจัดการภายในสำาหรับกลุ่มธุรกิจพลังงานมีความ
   คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ โดย โอนหุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่ในบริษัท ซีพีไอ กรีน จำากัด (บริษัทย่อย) ให้ กับ 
   บริษัท ซีพีไอ โกลว์ จำากัด (บริษัทย่อย) จำานวน 4,999,995 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท
ปี 2560 บริษัท ซีพีไอ โกลว์ จำากัด เรียกชำาระค่าหุ้นเพิ่มอีก 1% จากเดิม 25% รวมเรียกชำาระค่าหุ้น 26% .
ปี 2560 บริษัท ซีพีไอ เทรดดิ้ง จำากัด เรียกชำาระค่าหุ้นเพิ่มอีก 75% รวมเรียกชำาระค่าหุ้นเต็มมูลค่า
ปี 2560 จัดตั้งบริษัท ซีพีไอ เอ็นเนอร์ยี่ จำากัด เพื่อรองรับโครงการในอนาคตสำาหรับผลิตและจำาหน่ายน้ำามันไบโอดีเซล
   และน้ำามันเชื้อเพลิงอื่น
ปี 2560 ได้รับหนังสืออนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายรับรองปริมาณสินค้าหีบห่อ จากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 
   เป็นปีที่ 2
ปี 2560 จัดตั้งบริษัท ออลล์ บลูม โคโคนัท จำากัด เพื่อรองรับโครงการในอนาคตสำาหรับทำาการวิจัย ปรับปรุง พัฒนา 
   เพาะพันธุ์ ผลิตต้นกล้าพันธุ์และจำาหน่ายกล้าพันธุ์ มะพร้าว ปาล์มน้ำามัน และพันธุ์พืชทุกชนิด
ปี 2561 บริษัท ซีพีพี จำากัด จดทะเบียนเพ่ิมทุนอีกจำานวน 6,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ
   10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำานวน 185,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำานวน 191,000,000 บาท
ปี 2561 ได้รับรางวัล “สถานประกอบการดีเด่นระดับประเทศ ปี 2561” ด้านความปลอดภัยชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
   ในการทำางาน 2561 เป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน
ปี 2561 ดำาเนินการจดทะเบียนเลิกและเสร็จการชำาระบัญชี บริษัท ซีพีไอ เอ็นเนอร์ยี่ จำากัด และ บริษัท ออลล์ 
   บลูมโคโคนัท จำากัด 
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญของบริษัท
ปี 2562 บริษัท ซีพีไอ เทรดดิ้ง จำากัด จดทะเบียนเพิ่มทุนอีกจำานวน 5,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 500,000 หุ้น 
   มูลค่าหุ้นละ 10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำานวน 50,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำานวน 5,050,000 บาท
ปี 2562 ดำาเนินการจดทะเบียนเลิกและเสร็จการชำาระบัญชี บริษัท ซีพีไอ โกลว์ จำากัด 
ปี 2562 ได้รับรางวัล “สถานประกอบการดีเด่นระดับประเทศ ปี 2562” ด้านความปลอดภัยชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
   ในการทำางาน 2562 เป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน
ปี 2562 ได้รับใบประกาศรับรองการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC – 
   Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) 
ปี 2562 ลงทุนในบริษัท ซี เค เทรดดิ้ง (1965) จำากัด ในสัดส่วนร้อยละ 49

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท  

หมายเหตุ  1)   บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำากัด, บริษัท ซีพีพี จำากัด, บริษัท ซีพีไอ กรีน จำากัด และ บริษัท ซีพีไอ เทรดดิ้ง จำากัด ไม่มีการถือหุ้น
    และร่วมลงทุนในบริษัทอื่น
   2) บริษัท ซีพีไอ กรีน จำากัด จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเพื่อรองรับแผนงานธุรกิจในอนาคตที่คาดว่าจะดำาเนินการ
   3) บริษัท ซีพีไอ โกลว์ จำากัด จะเบียนเลิกบริษัทเม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2562 และจดทะเบียนเสร็จการชำาระบัญชีเม่ือวันท่ี 9 มกราคม 2563 

สัดสวน

การถือหุน 99.99%

สัดสวน

การถือหุน 49%

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาลม จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซีพีพี จำกัด

ประกอบกิจการโรงงานสกัดน้ำมันปาลม พรอมท้ังผลิตและจำหนายไฟฟา

บริษัท ซีพีไอ เทรดดิ้ง จำกัด

ประกอบกิจการซ้ือและขายน้ำมันพืชทุกชนิด อันไดจากการสกัดและกล่ันจากพืชตางๆ

บริษัท ซีเค เทรดดิ้ง (1965) จำกัด
ประกอบกิจการเปนตัวแทน นายหนาในการขายสินคาอุปโภคบริโภค ทุกประเภท

บริษัท ซีพีไอ กรีน จำกัด
ประกอบกิจการผลิตและจำหนายน้ำมันไบโอดีเซล น้ำมันเชื้อเพลิงอื่นๆ ทุกชนิด

บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด

ประกอบกิจการผลิตเมล็ดพันธุปาลมและตนกลาปาลม
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16 บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม จำากัด (มหาชน)

Annual Report 2019

บริษัท ซีพีพี จำากัด (เดิมชื่อบริษัท ซีพีไอ พาวเวอร์ แพล้นท์ จำากัด)
  ประกอบกิจการโรงงานสกัดน้ำามันปาล์ม พร้อมทั้งผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้า โดยจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555 มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 500,000 บาท แบ่งเป็น
หุ้นสามัญจำานวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 
  ปี 2557 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทจากบริษัท ซีพีไอ พาวเวอร์ แพล้นท์ จำากัด เป็น บริษัท ซีพีพี จำากัด และ
จดทะเบียนเพิ่มทุนอีก 124,500,000 บาท เรียกชำาระค่าหุ้นเพิ่มทุนคร้ังแรกจำานวน 25% รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 
125,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำานวน 12,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และในปี 2558 ได้เรียก
ชำาระค่าหุ้นเพิ่มทุนอีก 75% รวมเรียกชำาระค่าหุ้นเต็มมูลค่า 
  ปี 2559 ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนอีก 60,000,000 บาท เรียกชำาระค่าหุ้นเพ่ิมทุนเต็มมูลค่า รวมเป็นทุนจดทะเบียน
ทั้งสิ้น 185,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำานวน 18,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
  ปี 2561 ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนอีก 6,000,000 บาท เรียกชำาระค่าหุ้นเพิ่มทุนเต็มมูลค่า รวมเป็นทุนจดทะเบียน
ทั้งสิ้น 191,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำานวน 19,100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

บริษัท ซีพีไอ กรีน จำากัด
  ประกอบกิจการผลิตและจำาหน่ายน้ำามันไบโอดีเซล น้ำามันเช้ือเพลิงอื่นๆ ทุกชนิด โดยจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัท
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2559 มีทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 50,000 บาท แบ่งเป็น
หุ้นสามัญจำานวน 5,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เรียกชำาระค่าหุ้นการจัดตั้งบริษัทฯ 25% และต่อมาได้ทำาการ
จดทะเบียนเพิ่มทุนอีก 49,950,000 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท เรียกชำาระค่าหุ้นเพิ่มทุนครั้งแรก
25% ซึ่งเป็นการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเพื่อรองรับแผนธุรกิจที่คาดว่าจะดำาเนินการในอนาคต

บริษัท ซีพีไอ เทรดดิ้ง จำากัด
  ประกอบกิจการซื้อและขายน้ำามันพืชทุกชนิด อันได้มาจากการสกัดและกลั่นจากพืชต่างๆ โดยจดทะเบียนจัดตั้ง
เป็นบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 50,000 บาท 
แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำานวน 5,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เรียกชำาระค่าหุ้นการจัดตั้งบริษัทฯ 25% และใน
ปี 2560 ได้ทำาการเรียกชำาระค่าหุ้นเพิ่มอีก 75% รวมเรียกชำาระค่าหุ้นเต็มมูลค่า 
  ปี 2562 ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนอีก 5,000,000 บาท เรียกชำาระค่าหุ้นเพิ่มทุนครั้งแรก 25% รวมเป็นทุนจดทะเบียน
ทั้งสิ้น 5,050,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำานวน 505,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยเริ่มดำาเนินประกอบ
ธุรกิจตั้งแต่ปี 2562

ภาพรวมการประกอบธุรกิจกลุ่มบริษัทย่อย
บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำากัด
  ประกอบธุรกิจผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มและต้นกล้าปาล์ม เพื่อจำาหน่ายแก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป โดยจดทะเบียน
จัดต้ังเป็นบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม 2554 มีทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 5,000,000 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำานวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 
  ปี 2555 ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนอีก 10,000,000 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 15,000,000 บาท 
แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำานวน 1,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยเริ่มดำาเนินประกอบธุรกิจตั้งแต่ปี 2555
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บริษัท ซีพีไอ โกลว์ จำากัด
  ประกอบกิจการผลิตและจำาหน่ายพลังงานไฟฟ้าและพลังงานทุกประเภท โดยจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 มีทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 5,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้น
สามัญจำานวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เรียกชำาระค่าหุ้นการจัดตั้งบริษัทฯ 25% และต่อมาได้ทำาการ
จดทะเบียนเพิ่มทุนอีก 45,000,000 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท เรียกชำาระค่าหุ้นเพิ่มทุนครั้งแรก 
25% และในปี 2560 ได้ทำาการเรียกชำาระค่าหุ้นเพิ่มอีก 1% รวมเรียกชำาระค่าหุ้น 26% 
  หมายเหตุ จดทะเบียนเลิกบริษัทเม่ือวันที่ 30 กันยายน 2562 และจดทะเบียนเสร็จการชำาระบัญชีเมื่อวันที่ 
9 มกราคม 2563

บริษัท ซี เค เทรดดิ้ง (1965) จำากัด
  ประกอบกิจการเป็นตัวแทน นายหน้า ในการซ้ือขายสินค้าอุปโภค บริโภค ทุกประเภท ให้บริการด้านการตลาด โฆษณา
ประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการขายสินค้า โดยจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อ
วันที่ 2 กันยายน 2562 มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำานวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท เรียกชำาระค่าหุ้นการจัดตั้งบริษัทฯ เต็มมูลค่า 
  ปี 2563 ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนอีก 9,000,000 บาท เรียกชำาระค่าหุ้นเพิ่มทุนเต็มมูลค่า รวมเป็นทุนจดทะเบียน
ทั้งสิ้น 10,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำานวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และเริ่มดำาเนิน
ประกอบธุรกิจตั้งแต่ปี 2563

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
  บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมในอุตสาหกรรมน้ำามันพืชและอุตสาหกรรมต่อเน่ือง เช่น อุตสาหกรรมไบโอดีเซล
และโรงไฟฟ้าชีวมวล เป็นต้น ตามพันธกิจที่บริษัทฯ ได้แสดงเจตจำานงไว้ และรวมถึงกิจการที่ดำาเนินธุรกิจที่เอื้อประโยชน์
มีความเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และมีแนวโน้มการเติบโตท่ีดี สำาหรับสัดส่วนเงินลงทุนและนโยบายการบริหารงาน
ในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมน้ัน ข้ึนอยู่กับความเช่ียวชาญในธุรกิจ ความสามารถในการลงทุน และอำานาจในการบริหารงาน 
  การกำากับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯ จะพิจารณาแต่งต้ัง บุคคล เพ่ือเป็น ตัวแทน
ของบริษัทฯ เข้าดำารงตำาแหน่งในฐานะ กรรมการ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย หรือ บริษัทร่วม หรือ ตามเงื่อนไข
ที่ได้ตกลงกันตามสัญญา และ/หรือ แต่งตั้ง ผู้บริหาร ตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกัน 
  โดย คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร ของบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาแต่งต้ังบุคคลเพ่ือเป็นตัวแทนดังกล่าว
โดยจะพิจารณาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสม ปราศจากผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทย่อย
หรือบริษัทร่วมท่ีบริษัทฯ เข้าลงทุน ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามขาดความน่าไว้วางใจตามกฎหมาย หรือ ข้อกำาหนดท่ีเก่ียวข้อง
  ทั้งนี้ การบริหารงานในธุรกิจที่บริษัทฯ มีความชำานาญ บริษัทฯ จะส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ เข้าดำารง
ตำาแหน่งในฐานะ กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร เพ่ือเข้าร่วมบริหารงาน และรวมถึงกำาหนดนโยบายและแนวทางการบริหาร
งานให้สอดคล้องกับแผนงานของบริษัทฯ รวมทั้งติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้กำาหนดไว้ 
  การบริหารงานในธุรกิจอื่นที่บริษัทฯ ไม่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ บริษัทฯ จะส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ 
เข้าดำารงตำาแหน่งในฐานะ กรรมการ แทนการเข้าไปบริหารงานโดยตรง
  ท้ังน้ี บุคคลท่ีได้รับการแต่งต้ังให้เป็นตัวแทนของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะ กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร
ของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ด้วยความรับผิดชอบ กำากับดูแลติดตามการดำาเนินธุรกิจของ บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง พร้อมท้ังมิให้บุคคลท่ีเป็นตัวแทนของบริษัทฯ รวมถึง
บิดา มารดา พ่ีน้อง บุตร บุตรบุญธรรม คู่สมรส หรือผู้ท่ีอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาของตัวแทนใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ
บริษัทย่อย และ บริษัทร่วม เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อ่ืน นอกจากเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ บริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมเท่านั้น

���นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
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ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท   : บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม จำากัด (มหาชน)
ที่ตั้งสำานักงานใหญ ่ : เลขที่ 296 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำาบลสลุย อำาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
       โทรศัพท์ (077) 611 000 โทรสาร (077) 611 011
สำานักงานสาขาที่ 1 : เลขที่ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
       กรุงเทพมหานคร 10120  โทรศัพท์ (662) 679 9166 – 72 โทรสาร (662) 285 6369
Website     : www.cpi-th.com 
E-mail    : info@cpi-th.com 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107536001184 (เดิมเลขที่ บมจ.192)
ประเภทธุรกิจ  : ประกอบธุรกิจผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำามันปาล์ม เช่น น้ำามันปาล์มดิบ น้ำามันเมล็ดในปาล์ม
       น้ำามันปาล์มบริสุทธิ์ น้ำามันปาล์มโอเลอินผ่านกรรมวิธีบรรจุขวดตรา “ลีลา” น้ำามันปาล์มโอเลอิน
       ผ่านกรรมวิธีบรรจุป๊ีบและถุง ตรา “ลีลา” และรับจ้างผลิตภายใต้ตรา “เอโร” น้ำามันเมล็ดใน
       ปาล์มบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้อื่นๆ เช่น ไขปาล์มบริสุทธิ์ กรดไขมันปาล์ม กากเมล็ด
       ในปาล์ม เป็นต้น
ทุนจดทะเบียน  : 775,424,053 บาท 
ทุนชำาระแล้ว   : 632,752,650 บาท
จำานวนหุ้นสามัญที่ออกจำาหน่ายแล้ว :  632,752,650 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ : 1 บาท

ที่ตั้งสวนปาล์ม 
CPI 1     :  สวนปะทิว 10,788 ไร่ ต้ังอยู่ท่ี ตำาบลดอนยาง และ ตำาบลเขาไชยราช อำาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
CPI 2     :  สวนห้วยสัก 3,899 ไร่ ต้ังอยู่ท่ี หมู่ท่ี 7 ตำาบลทรายทอง อำาเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
CPI 3     :  สวนเขาไชยราช 2,401 ไร่ ต้ังอยู่ท่ี หมู่ท่ี 4 และ หมู่ท่ี 5 ตำาบลเขาไชยราช อำาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
CPI 4     :  สวนบางสน 2,626 ไร่ ต้ังอยู่ท่ี หมู่ท่ี 4 ตำาบลบางสน และ หมู่ท่ี 1 ตำาบลทะเลทรัพย์ อำาเภอปะทิว
       จังหวัดชุมพร
CPI 5     :  สวนคลองวังช้าง 1,202 ไร่ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ตำาบลชุมโค อำาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
ชื่อบริษัท   : บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำากัด
ที่ตั้งสำานักงานใหญ ่ : เลขที่ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ 
       เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
       โทรศัพท์ (662) 679 9166 – 72  โทรสาร (662) 285 6369
สำานักงานสาขาที่ 1 : เลขที่ 16 หมู่ที่ 16 ตำาบลท่าแซะ อำาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
       โทรศัพท์ (077) 599 680  โทรสาร (077) 599 943
Website     : www.cpiagrotech.com 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105554104605
ประเภทธุรกิจ  : ผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มและต้นกล้าปาล์ม เพื่อจำาหน่ายแก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป
ทุนจดทะเบียน  : 15,000,000 บาท 
จำานวนหุ้นสามัญ : 1,500,000 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ : 10 บาท
เรียกชำาระค่าหุ้น  : 10 บาท (เต็มมูลค่า)
สัดส่วนการถือหุ้น : บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม จำากัด (มหาชน) ถือหุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 

���ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่นๆ
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ชื่อบริษัท   : บริษัท ซีพีพี จำากัด (เดิมชื่อบริษัท ซีพีไอ พาวเวอร์ แพล้นท์ จำากัด)
ท่ีต้ังสำานักงานใหญ่ : เลขที่ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระราม 4
       แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
       โทรศัพท์ (662) 679 9166 – 72  โทรสาร (662) 285 6369
สำานักงานสาขาท่ี 1 : เลขที่ 89/1 หมู่ที่ 7 ตำาบลทรายทอง อำาเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
เลขทะเบียนบริษัท : 0105555182855
ประเภทธุรกิจ  : ประกอบกิจการโรงงานสกัดน้ำามันปาล์ม พร้อมทั้งผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้า
ทุนจดทะเบียน  : 191,000,000 บาท 
จำานวนหุ้นสามัญ : 19,100,000 หุ้น 
มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ : 10 บาท
เรียกชำาระค่าหุ้น  : 10 บาท (เต็มมูลค่า) 
สัดส่วนการถือหุ้น : บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม จำากัด (มหาชน) ถือหุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 

ชื่อบริษัท   : บริษัท ซีพีไอ กรีน จำากัด 
       (จดทะเบียนจัดต้ังบริษัทเพ่ือรองรับแผนธุรกิจท่ีคาดว่าจะดำาเนินการในอนาคต)
ท่ีต้ังสำานักงานใหญ่ : เลขที่ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระราม 4
       แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
       โทรศัพท์ (662) 679 9166 – 72  โทรสาร (662) 285 6369
สำานักงานสาขาท่ี 1 : เลขที่ 296 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำาบลสลุย อำาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เลขทะเบียนบริษัท : 0105559019851
ประเภทธุรกิจ  : ประกอบกิจการผลิตและจำาหน่ายน้ำามันไบโอดีเซล น้ำามันเชื้อเพลิงอื่นๆ ทุกชนิด
ทุนจดทะเบียน  : 50,000,000 บาท 
จำานวนหุ้นสามัญ : 5,000,000 หุ้น 
มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ : 10 บาท
เรียกชำาระค่าหุ้น  : 2.50 บาท 
สัดส่วนการถือหุ้น : บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม จำากัด (มหาชน) ถือหุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 
       
ชื่อบริษัท   : บริษัท ซีพีไอ เทรดดิ้ง จำากัด 
ท่ีต้ังสำานักงานใหญ่ : เลขที่ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระราม 4
       แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
       โทรศัพท์ (662) 679 9166 – 72   โทรสาร (662) 285 6369
เลขทะเบียนบริษัท : 0105559020027
ประเภทธุรกิจ  : ประกอบกิจการซื้อและขายน้ำามันพืชทุกชนิดอันได้จากการสกัดและกลั่นจากพืชต่างๆ
ทุนจดทะเบียน  : 5,050,000 บาท 
จำานวนหุ้นสามัญ : 505,000 หุ้น 
มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ : 10 บาท
เรียกชำาระค่าหุ้น  : 10 บาท (เต็มมูลค่า)
สัดส่วนการถือหุ้น : บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม จำากัด (มหาชน) ถือหุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 

���ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่นๆ
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ชื่อบริษัท   : บริษัท ซีพีไอ โกลว์ จำากัด 
       (จดทะเบียนเลิกบริษัทเม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2562 และจดทะเบียนเสร็จการชำาระบัญชีเม่ือ
       วันท่ี 9 มกราคม 2563)
ท่ีต้ังสำานักงานใหญ่ : เลขที่ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระราม 4
       แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
       โทรศัพท์ (662) 679 9166 – 72   โทรสาร (662) 285 6369
สำานักงานสาขาท่ี 1 : เลขที่ 296 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำาบลสลุย อำาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เลขทะเบียนบริษัท : 0105560000352
ประเภทธุรกิจ  : ประกอบกิจการผลิตและจำาหน่ายพลังงานไฟฟ้าและพลังงานทุกประเภท
ทุนจดทะเบียน  : 50,000,000 บาท 
จำานวนหุ้นสามัญ : 5,000,000 หุ้น 
มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ : 10 บาท
เรียกชำาระค่าหุ้น  : 2.60 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น : บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม จำากัด (มหาชน) ถือหุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 

ชื่อบริษัท   : บริษัท ซี เค เทรดดิ้ง (1965) จำากัด 
ท่ีต้ังสำานักงานใหญ่ : เลขที่ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระราม 4
       แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
       โทรศัพท์ (662) 679 9166 – 72   โทรสาร (662) 285 6369
สำานักงานสาขาท่ี 1 : 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระราม 4 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105562150530
ประเภทธุรกิจ  : ประกอบกิจการให้บริการเป็นตัวแทน นายหน้า ในการซื้อขายสินค้าอุปโภค บริโภค ทุกประเภท 
       ให้บริการด้านการตลาด โฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพ่ือส่งเสริมการขายสินค้าอุปโภค บริโภค ทุกประเภท
ทุนจดทะเบียน  : 10,000,000 บาท 
จำานวนหุ้นสามัญ : 100,000 หุ้น 
มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ : 100 บาท
เรียกชำาระค่าหุ้น  : 100 บาท (เต็มมูลค่า) 
สัดส่วนการถือหุ้น : บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม จำากัด (มหาชน) ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 49

���ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่นๆ
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บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์
 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด 
 ส่วนบริการผู้ลงทุน ฝ่ายนายทะเบียนหลักทรัพย์
 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
 โทรศัพท์ (662) 009 9999     โทรสาร (662) 009 9991

ผู้ตรวจสอบบัญชี
 นายโสภณ     เพิ่มศิริวัลลภ   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 หรือ
 นางสาวรุ้งนภา   เลิศสุวรรณกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 หรือ
 นายชยพล     ศุภเศรษฐนนท์   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 หรือ
 นางสาวสุมนา    พันธ์พงษ์สานนท์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 หรือ 
 นางสาวพิมพ์ใจ  มานิตขจรกิจ   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 หรือ 
 นางสาวรสพร   เดชอาคม   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 หรือ
 นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807
 บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด : เลครัชดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ ชั้น 33 เลขที่ 193/136-137 
         ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร 10110 
         โทรศัพท์ (662) 264 0777
 จำานวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ  :  นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182
    จำานวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน 3 ปี (ปี 2553, 2554, 2555)
   : นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972
    จำานวนปีท่ีลงลายมือช่ือรับรองงบการเงิน 4 ปี (ปี 2556, 2557, 2558, 2559)
   : นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 5872 
    จำานวนปีท่ีลงลายมือช่ือรับรองงบการเงิน 1 ปี (ปี 2560)
   : นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3516 
    จำานวนปีท่ีลงลายมือช่ือรับรองงบการเงิน 1 ปี (ปี 2561)
   : นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4807 
    จำานวนปีท่ีลงลายมือช่ือรับรองงบการเงิน 1 ปี (ปี 2562)
 ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสีย : เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเท่านั้นไม่มีความสัมพันธ์และ
    ส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่
    เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ที่ปรึกษากฎหมาย
 ศ.ดร.สหธน รัตนไพจิตร
 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์์ 
 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
 โทรศัพท์ (662) 221 6111 ต่อ 2121

���ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่นๆ
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ผลิตภัณฑ์ ดำาเนินการโดย %การถือ
หุ้นของ
บริษัท

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

รายได้ % รายได้ % รายได้ %

  ต้นกล้าปาล์มและ

  เมล็ดพันธุ์ปาล์ม

บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำากัด 99.99 45.77 95.71 35.36 95.05 21.22 84.42

  ผลิตภัณฑ์อื่นๆ บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำากัด 99.99 2.05 4.29 1.84 4.95 3.92 15.58

รวมรายได้ 47.82 100.00 37.20 100.00 25.14 100.00

  น้ำามันดิบ บริษัท ซีพีพี จำากัด 99.99 892.38 71.38 1,026.41 70.53 635.21 71.24

  ผลิตภัณฑ์อื่นๆ บริษัท ซีพีพี จำากัด 99.99 357.73 28.62 428.92 29.47 256.44 28.76

รวมรายได้ 1,250.11 100.00 1,455.33 100.00 891.65 100.00

รายได้ในประเทศ

  น้ำามันดิบ บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม 414.66 8.15 401.25 9.21 682.31 20.32

  น้ำามันบริสุทธิ์ บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม 3,071.30 60.34 2,514.26 57.69 2,123.53 63.25

  ผลิตภัณฑ์อื่นๆ บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม 1,044.30 20.52 1,094.70 25.12 324.54 9.67

  4,530.25 89.01 4,010.21 92.01 3,130.39 93.23

รายได้ต่างประเทศ  

  น้ำามันดิบ บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม 425.32 8.36 224.02 5.14 159.78 4.76

  น้ำามันบริสุทธิ์ บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม 16.84 0.33 20.92 0.48 20.57 0.61

  ผลิตภัณฑ์อื่นๆ บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม 117.73 2.30 103.18 2.37 46.80 1.39

559.89 10.99 348.12 7.99 227.14 6.77

รวมรายได้เฉพาะกิจการ 5,090.14 100.00 4,358.33 100.00 3,357.53 100.00

(หน่วย : ล้านบาท)

���โครงสร้างรายได้
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  ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้
เปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล เป็นดังนี้ 
  จากเดิม  บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำาไรสุทธิ หลังหักสำารองตาม
     กฎหมายและภาษี และจัดสรรเป็นทุนสำารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำาไรสุทธิประจำาปี 
     จนกว่าทุนสำารองนี้จะมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
  เป็น   บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
     ของกำาไรสุทธิหลังหักสำารองตามกฎหมายและชำาระภาษีแล้วในแต่ละปีตามงบการเงินรวม ท้ังน้ีการจ่ายเงิน
     ปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงผลการดำาเนินงานและกำาไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการด้วยว่า
     มีความสามารถที่จะจ่ายได้โดยไม่ผิดกฎหมาย และคำานึงถึงสภาพคล่องของบริษัทฯ ที่จะสามารถ
     จ่ายเงินปันผลได้โดยไม่มีผลกระทบต่อกิจการอย่างมีนัยสำาคัญ

หมายเหตุ - ตั้งแต่ปี 2556-2561 เป็นข้อมูลเฉพาะ CPI เท่านั้น ไม่รวมบริษัทย่อย
   - N/A สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) ไม่สามารถคำานวณได้เนื่องด้วยทำาการจ่ายเงินปันผลจากกำาไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะ
    กิจการของบริษัทฯ
   - นโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงใหม่จะมีผลตั้งแต่รอบบัญชีปี 2562 เป็นต้นไป 

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

รายการ 2556 2557 2558 2559 2560 2561

     กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท) 24.80 60.78 (32.62) (6.52) (82.13) (62.98)

     กำาไรสะสมยังไม่จัดสรร (ล้านบาท) 270.13 311.05 243.85 232.56 130.18 41.89

     กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.044 0.108 (0.055) (0.01) (0.13) (0.10)

     เงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น) 0.03 0.06 0.03 0.03 0.04 งดจ่าย

     เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล - - - - - -

     อัตราเงินปันผลจ่าย (%) 68.18 55.56 N/A N/A N/A N/A

���นโยบายการจ่ายเงินปันผล
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  บริษัทฯ ทำาการวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยแบ่งเป็นสองระดับ คือระดับอุตสาหกรรมและระดับองค์กร โครงสร้างและ
ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องในระดับอุตสาหกรรมมักส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ซ่ึงก็ถือว่า
เป็นข้อจำากัดถาวร ที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่ายหรือกำาจัดให้หมดไป ดังนั้นสำาหรับปัจจัยความเส่ียงที่เกี่ยวข้องใน
ระดับอุตสาหกรรมจะวิเคราะห์โดยการศึกษาโครงสร้างการผลิตและการบริโภคของอุตสาหกรรม ในขณะที่ความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องในระดับองค์กรจะถูกวิเคราะห์โดยใช้กรอบที่แนะนำาและวางไว้โดยตลาดหลักทรัพย์
  (1) ความเสี่ยงในระดับอุตสาหกรรม
   ความเส่ียงเหล่านี้เป็นความเสี่ยงท่ีผู้ประกอบการทุกภาคส่วนต้องเผชิญเพราะเป็นความเส่ียงเชิงโครงสร้าง
ท่ีเกิดจากนโยบายและมาตรการท่ีรัฐหรือหน่วยงานของรัฐเสนอกำาหนด เราจะเร่ิมต้นด้วยโครงสร้างท่ัวไปของอุตสาหกรรม
เพื่อให้นักลงทุนสามารถเห็นและเข้าใจมุมมองทั่วไปของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำามันซึ่งเป็นพื้นฐานที่จำาเป็นเพื่อให้เข้าใจ
ถึงแง่มุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  โครงสร้างอุตสาหกรรม ประกอบด้วย สวนปาล์มส่งวัตถุดิบผลปาล์มสด (FFB) ให้โรงสกัดน้ำามันปาล์ม จากนั้น 
โรงสกัดน้ำามันปาล์มสกัดผลปาล์มสดเป็นน้ำามันปาล์มดิบ (CPO) ส่งให้โรงกล่ันน้ำามันปาล์ม เพื่อผลิตเป็นน้ำามันปาล์ม
บริสุทธิ์ (RPO) และน้ำามันปาล์มโอเลอิน (ROL) โดยจะได้ไขปาล์มบริสุทธิ์ (RHST) และกรดไขมันปาล์ม (PFAD) เป็น
ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ ซึ่ง RPO นั้น จะนำาไปใช้เป็นน้ำามันทอดในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น บะหมี่กึ่งสำาเร็จรูป ขนม
ขบเคี้ยว หรือแปรรูปเป็นส่วนผสมในอุตสาหกรรมอาหารอื่นๆ เช่น นมข้นหวาน เนยเทียม สบู่ ฯลฯ นอกจากนี้ RPO 
ยังถูกใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล (B100) โดยผู้ซื้อคือโรงงานผลิตไบโอดีเซลที่ไม่มีหอกลั่น อย่างไรก็ตาม 
โรงงานผลิตไบโอดีเซลบางส่วนหรือรายใหญ่จะมีหอกล่ันเหมือนโรงกล่ันน้ำามันปาล์ม ทำาให้สามารถซื้อ CPO ได้โดยตรง
จากโรงสกัดเพื่อนำามาผลิตเป็น RPO แล้วนำาไปผลิตเป็น Palm Methyl Ester หรือ B100 ต่อไป
  ประมาณการปี 2562 ประเทศไทยผลิตน้ำามันปาล์มดิบได้ประมาณ 3.06 ล้านตัน จากปริมาณผลปาล์มสดประมาณ
16.80 ล้านตัน ประกอบไปด้วยอุปสงค์เพื่อใช้บริโภคเป็นอาหารและอุตสาหกรรมอาหารประมาณ 1.49 ล้านตัน คิดเป็น
สัดส่วนประมาณร้อยละ 43 ของปริมาณน้ำามันปาล์มดิบท่ีผลิตได้ท้ังปี ส่วนอุปสงค์เพ่ือใช้เป็นพลังงานทดแทนซ่ึงในปี 2562
ใช้สัดส่วนการผสมในน้ำามันดีเซล บี 7, บี 10 และบี 20 จะมีประมาณ 1.33 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 38

ภาพที่ 1 Basic Structure of Thai Palm Industries
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และมีการส่งออกไปตลาดต่างประเทศประมาณ 0.30 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 9 ของปริมาณน้ำามัน
ปาล์มดิบที่ผลิตได้ในปี 2562 ซึ่งเมื่อรวมแล้วจะเป็นการบริโภคและส่งออกไปทั้งสิ้นประมาณ 3.12 ล้านตัน ขณะท่ี
ปริมาณสต็อกยกมาเมื่อต้นปี 2562 มีจำานวนประมาณ 0.38 ล้านตัน ซึ่งจะทำาให้ปริมาณสต็อกยกยอดไปต้นปี 2563 
จะยังคงใกล้เคียงกับยอดที่ยกมาจากต้นปี 2562
  ภาพด้านล่างแสดงให้เห็นถึงห่วงโซ่อุปทานขั้นพื้นฐาน  อย่างไรก็ตามการนำาเข้าจากต่างประเทศมีข้อจำากัดมาก
จากภาษีนำาเข้าที่สูง และการลักลอบนำาเข้ายังคงมีโอกาสเกิดขึ้นเป็นระยะ

  จากการที่ต้องพึ่งพาแต่การบริโภคในประเทศเป็นหลัก  ทำาให้ตลาดไม่สามารถฟื้นตัวได้  ด้วยตัวเอง อีกท้ังราคา
ในประเทศไม่สอดคล้องกับราคาในตลาดต่างประเทศมากนัก จึงเป็นผลให้ในสถานการณ์ที่มีการผลิตสูง  ราคาจะลดลง
อย่างมากจนกว่าผู้ผลิตจะสามารถส่งออกเพื่อระบายสต็อกส่วนเกินได้ ในสถานการณ์ตรงกันข้าม กลับไม่มีกลไกในการ
แก้ไขราคาเมื่อประเทศเข้าสู่ภาวะขาดแคลน สถานการณ์เช่นนี้จะนำาไปสู่การแทรกแซงจากภาครัฐในความพยายามที่
จะแก้ไขเรื่องนี้ จึงเป็นที่มาของความเสี่ยงของอุตสาหกรรมจากนโยบายของรัฐบาลที่ไม่แน่นอน ในปี 2562 ที่ผ่านมา 
ภาครัฐมีความพยายามที่จะเพิ่มราคาผลปาล์มสดและราคาน้ำามันปาล์มดิบ โดยการเพิ่มสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลให้
สูงขึ้นรวมถึงการซื้อน้ำามันปาล์มเพื่อนำาไปผลิตไฟฟ้า ปัจจัยเหล่านี้ คือเหตุผลที่ทำาให้ราคามีความผันผวนอย่างรวดเร็ว
ทั้งในส่วนของผลปาล์มสดและน้ำามันปาล์มดิบ
  ท่ามกลางความเสี่ยงอื่นๆ  ที่ทางทางอุตสาหกรรมต้องเผชิญ ปริมาณผลปาล์มสดที่มีในประเทศ ยังคงน้อยกว่า
กำาลังการผลิตของโรงสกัดกว่าสองเท่า ถึงแม้ว่าพื้นที่เพาะปลูกกำาลังขยายตัวเพิ่มขึ้น แต่ปริมาณผลผลิตที่ได้ก็ยังคง
ไม่เพียงพอสำาหรับกำาลังการผลิตโดยรวมของโรงสกัดทั้งหมด

Plantation

Crushing Mill Biodiesel with 
Crushing Mill 

Downstream industry 
Biodiesel without Crushing Mill

สวนปาลม

โรงสกัด

โรงผลิตไบโอดีเซล
ที่มีหอกลั่น

อุตสาหกรรมตอเน่ืองท่ีไชน้ำมันปาลม,
โรงผลิตไบโอดีเซลท่ีไมมีหอกล่ัน

โรงกลั่น
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  ส่วนความเสี่ยงในระดับมหภาคที่ประเทศไทยต้องเผชิญพร้อมผู้ผลิตน้ำามันปาล์มจากประเทศอ่ืนๆ เช่น ประเทศ
อินโดนีเซียและประเทศมาเลเซียมีการผลิตที่สูงมากเมื่อต้นปี ตามด้วยการลดลงอย่างรวดเร็วของผลปาล์มสดเนื่องจาก
สภาพอากาศและการขาดการดูแลบำารุงรักษาต้นปาล์ม  นอกจากน้ีเศรษฐกิจโลกยังได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า
ที่ยืดเยื้อระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน ซึ่งมีผลกระทบต่อความต้องการใช้น้ำามันปาล์มเป็นอย่างมาก

ภาพที่ Production Share of Palm Oil by Country – ปี 2019 มาเลเซียและอินโดนีเซียผลิตน้ำามันปาล์ม
รวมกันคิดเป็น 84% ของปริมาณที่ผลิตได้ทั้งโลก
Source: U.S. Department of Agriculture
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  (2) ความเสี่ยงเฉพาะในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
   บริษัทฯ ได้แบ่งความเสี่ยงเฉพาะในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์, ด้านการ
ปฏิบัติงาน, ด้านการเงินและการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ ดังนี้ี้
   1) ด้านกลยุทธ์ (Strategic) ได้แก่
    •  ความเสี่ยงด้านอุปสงค์ (Demand) การตลาด การขาย และการบริการ
     ปัจจัยเสี่ยงที่มีนัยสำาคัญ ได้แก่ นโยบายและกฎระเบียบของภาครัฐ เช่น การกำาหนดเพดานราคาและ
การประกันราคาผลปาล์มสด อาจส่งผลกระทบในด้านต้นทุนการผลิตและภาวะขาดทุนจากการขาย, นโยบายการนำาเข้า
และส่งออกน้ำามันปาล์มดิบที่ไม่สมดุล ประกอบกับส่วนต่างของราคาน้ำามันปาล์มดิบเมื่อเทียบกับต่างประเทศ อาจส่งผล
ให้มีการลักลอบนำาเข้าน้ำามันจากต่างประเทศ และกระทบต่อระบบการแข่งขันภายในประเทศเป็นอย่างมาก ซ่ึงบริษัทฯ 
ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและเข้าประชุมร่วมกับหน่วยงานราชการเพื่อให้ทราบความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด และ
บริหารจัดการความเสี่ยงเหล่าน้ีโดยการวิเคราะห์นโยบายของภาครัฐ, บริหารสินค้าคงคลังให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์
ปัจจุบัน ตลอดจนควบคุมต้นทุนวัตถุดิบของสวนและการขยายพื้นที่เพาะปลูกในระยะยาว    
     ปัจจัยเสี่ยงจากการพ่ึงพิงลูกค้ารายใหญ่น้อยราย อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ เม่ือไม่มีการ
ซื้อ-ขายกับลูกค้ารายใหญ่น้อยรายเหล่านี้  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้ากลุ่มนี้อย่าง
ต่อเนื่อง และกำาหนดยอดขายเพิ่มขึ้นในกลุ่มลูกค้าขนาดกลางรายเดิมทั้งในเขตภาคกลางและภาคใต้ รวมถึงสรรหาลูกค้า
ใหม่ในทุกๆ หน่วยธุรกิจของบริษัทฯ
     อนึ่ง บริษัทฯ เริ่มดำาเนินกิจการมาตั้งแต่ปี 2522 จึงมีความสัมพันธ์กับลูกค้าและบุคคลในแวดวงธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องเป็นระยะเวลานาน สถานภาพของบุคคลในอุตสาหกรรมน้ีส่วนมากจะเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันเป็น
อย่างดี แม้ว่าจะมีสภาพการแข่งขันรุนแรงโดยเฉพาะในด้านราคา อย่างไรก็ดี ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นองค์กร
ที่มีขนาดใหญ่ และมีความน่าเชื่อถือในวงการ จึงทำาให้ความเสี่ยงของหนี้เสียของบริษัทฯ มีอยู่ในระดับที่ต่ำา ประกอบกับ
การขายอยู่ในลักษณะกระจาย ไม่ได้เน้นท่ีรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ จึงไม่มีการขายให้ลูกค้ารายใดเกินร้อยละ 10 ของ
มูลค่าการขายรวมในระยะเวลาที่ผ่านมา
     สำาหรับผลสำารวจความพึงพอใจของลูกค้าประจำาปี 2562 อยู่ที่ระดับร้อยละ 85 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
ร้อยละ 2 ทั้งนี้เป็นผลมาจากลูกค้ามีความพึงพอใจในด้านการบริการและด้านคุณภาพการขนส่งที่เพิ่มมากขึ้น
    • ความเสี่ยงด้านอุปทาน (Supply) การจัดซื้อ และจัดส่ง
     ปัจจัยเสี่ยงที่มีนัยสำาคัญ ได้แก่ ภาวะการแข่งขันที่สูงในการจัดหาวัตถุดิบหรือผลปาล์มสด เป็นปัจจัย
ที่ทางบริษัทฯ ให้ความสำาคัญเป็นอันดับต้นๆ เน่ืองจากการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตมีผลกระทบโดยตรงต่อ
กระบวนการผลิตของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ดำาเนินการลดความเส่ียงโดยการกระจายแหล่งซื้อวัตถุดิบใน
เขตจังหวัดชุมพรและพื้นที่ใกล้เคียง และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเกษตรกรทั้งในด้านบริการและราคารับซื้อที่เป็นธรรม
     ปัจจัยเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุน
และผลการดำาเนินงาน บริษัทฯ จึงใช้ประโยชน์จากตลาดซ้ือขายล่วงหน้าโดยการทำา Hedging และใช้การบริหารจัดการ
สินค้าคงคลังและต้นทุนจัดเก็บในช่วงที่ราคาต่ำาลง และขายผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ให้มากที่สุดโดยไม่เก็บไว้ในคลัง เพื่อ
ลดความผันผวนของราคา
    • ความเสี่ยงด้านบุคลากร
     ปัจจัยเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรเป็นปัจจัยเสี่ยงที่มีความสำาคัญในระดับต้นๆ ของบริษัทฯ 
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีวิธีจัดการความเสี่ยงทั้งในด้านการสรรหาบุคลากรโดยเพิ่มช่องทางการสรรหาในด้านต่างๆ 
ตามความเหมาะสมของแต่ละตำาแหน่งงาน, จัดทำาแผนสืบทอดตำาแหน่งงาน (Succession Plan), สร้างความผูกพันกับ
พนักงานเพื่อลดอัตราการลาออก และมีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรตามสายวิชาชีพ
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   2) ด้านการปฏิบัติงาน (Operations) ได้แก่
    • ความเสี่ยงด้านคุณภาพวัตถุดิบและสินค้า และการจัดเก็บ
     บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับคุณภาพวัตถุดิบและสินค้าที่ผลิต โดยมีวิธีจัดการปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่จะทำาให้
วัตถุดิบและสินค้าไม่มีคุณภาพ โดยกำาหนดขั้นตอนปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพตั้งแต่กระบวนการรับวัตถุดิบ, การผลิต, 
การตรวจคุณภาพ ตลอดจนถึงกระบวนการจัดเก็บในถังเก็บที่ได้มาตรฐาน นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นในด้านการ
อบรมให้แก่พนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางานอย่างสม่ำาเสมอ
    • ความเสี่ยงด้านการผลิตและซ่อมบำารุง
     ความพร้อมของเครื่องจักรเป็นสิ่งสำาคัญต่อกระบวนการผลิตและความต่อเนื่องในการดำาเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ดังน้ันเพ่ือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น จึงกำาหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเตรียมความพร้อมของ
เครื่องจักรและสำารองอะไหล่ที่สำาคัญเตรียมไว้ล่วงหน้า เพื่อให้ทันต่อการแก้ไขเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น มีการวางแผนซ่อม
บำารุงแบบ Preventive Maintenance ให้ครอบคลุมทั้งระบบ ตลอดจนการวางแผนตรวจเช็ค การรายงาน และการติดตาม
การแก้ไข
    • ความเสี่ยงด้านการบริหารโครงการ
     การบริหารโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำาเนินธุรกิจ ซึ่งปัจจัยเสี่ยง
ต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบให้งานโครงการไม่ได้คุณภาพและแล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกำาหนด บริษัทฯ ได้ดำาเนินการ 
โดยกำาหนดข้ันตอนปฏิบัติงานที่ชัดเจนตั้งแต่กระบวนการวางแผนงานโครงการ, การทวนสอบความครบถ้วนของราย
ละเอียดงานโครงการ, กระบวนการสรรหาผู้รับเหมา, กระบวนการติดตามการปฏิบัติงาน, การตรวจสอบและรับมอบงาน
โครงการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบริหารโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ มีคุณภาพและเป็นไปตามระยะเวลาที่กำาหนดไว้
    • ความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติ
     ในช่วงระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก ประสบกับภัยธรรมชาติที่
รุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะในปี 2532 จังหวัดชุมพรได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากวิกฤตการณ์พายุไต้ฝุ่นเกย์ ซึ่งบริษัทฯ 
ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติที่อาจมีขึ้นและรุนแรงขึ้น โดยได้มีการทำากรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุม
ทรัพย์สินของบริษัทฯ ทั้งต่ออาคาร เครื่องจักร อุปกรณ์ และสินค้าคงคลัง พร้อมทั้งจัดให้มีการประกันรายได้หากธุรกิจ
ต้องหยุดชะงักจากอุบัติเหตุต่างๆ
     ปัจจัยเสี่ยงจากภัยธรรมชาติอีกด้านคือ สภาพอากาศภัยแล้ง ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณวัตถุดิบ
ที่ใช้ในกระบวนการผลิตของบริษัทฯ เพื่อลดผลกระทบดังกล่าวที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทฯ มีการติดตามข้อมูลสภาพอากาศ
อย่างสม่ำาเสมอ เพื่อใช้ในการวางแผนและบริหารจัดการสวน โดยมีกระบวนการกักเก็บน้ำาไว้ใช้ในยามวิกฤต
    • ความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศ
     บริษัทฯ ให้ความสำาคัญในด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล เพื่อให้การรวบรวมข้อมูลและ
ประมวลผลข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ทันเวลา พนักงานสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องชัดเจน รวมถึง
มีระบบช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารเพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 
     เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบสารสนเทศ และความปลอดภัยของข้อมูล 
จึงได้กำาหนดให้มีวิธีจัดการความเสี่ยงโดยการกำาหนดรูปแบบมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ซึ่งครอบคลุมทั้งภายใน
องค์กร และป้องกันการคุกคามจากภายนอกองค์กร รวมถึงมีการจัดทำาแผนสำารองฉุกเฉินในการรับมือภัยพิบัติและแผน
บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan)
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   3) ด้านการเงินและการรายงาน (Reporting) ได้แก่
    • ความเสี่ยงด้านการเงินและอัตราแลกเปลี่ยน
     บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมจากธนาคารในประเทศเพื่อใช้ในการดำาเนินธุรกิจ โดยมีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว
จึงทำาให้มีความเสี่ยงในภาวะการณ์ของตลาดโลกที่มีแนวโน้มอัตราดอกเบ้ียในช่วงขาข้ึน อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ทำาการ
ป้องกันความเสี่ยงในเรื่องของอัตราดอกเบ้ียลอยตัว โดยทำาป้องกันความเสี่ยงโดยให้มีการทำาอัตราดอกเบี้ยคงที่ 
(Interest Rate Swap)
     บริษัทฯ มีรายได้จากการขายกับต่างประเทศประมาณ 7-8% ต่อปี ทำาให้ต้องถือครองเงินตราต่าง
ประเทศสกุลดอลลาร์สหรัฐอยู่บ้าง จึงอาจมีความเสี่ยงในแง่ที่ทำาให้ได้รับรู้รายได้ในรูปสกุลเงินบาทน้อยลงหากเกิดการ
แข็งค่าข้ึนของเงินบาท ซึ่งบริษัทฯ บริหารจัดการความเสี่ยงด้านนี้โดยการติดตามแนวโน้มค่าเงินบาทจากบทวิเคราะห์
ต่างๆ และทำาสัญญา Forward contract กับธนาคารต่างๆ โดยมีการเปรียบเทียบ Premium และ Discount อย่าง
สม่ำาเสมอ
   4) ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ (Compliance) ได้แก่
    • ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
     บริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อมในการทำางานขึ้นเพื่อให้เกิด
ความชัดเจนในการนำาไปปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางในการดำาเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น คุณภาพของ
น้ำาทิ้ง, ฝุ่นละอองจากปล่องควันหม้อไอน้ำา เป็นต้น ในส่วนของน้ำาทิ้งหรือน้ำาเสียที่เกิดจากการผลิต บริษัทฯ ได้ลงทุนใน
ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำาเสีย หลังจากนั้นน้ำาที่ผ่านการบำาบัดแล้วซึ่งมีคุณสมบัติเป็นปุ๋ยได้ส่งผ่านระบบท่อลำาเลียงให้
กับเกษตรกรและศูนย์พัฒนาอาหารสัตว์ที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงาน ส่วนผุ่นละอองจากหม้อไอน้ำาก็มีการปฏิบัติและควบคุม
ค่าตัวแปรต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่าง
สม่ำาเสมอ
    • ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมาย
     บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจขอ
งบริษัทฯ ในทุกๆ ด้าน เช่น กฎหมายลิขสิทธ์ิ, กฎหมายภาษีอากร, ภาษีโรงเรือนและที่ดิน, กฎระเบียบของกระทรวง
ต่างๆ จากหน่วยงานรัฐ บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเส่ียงที่อาจจะเกิดข้ึนโดยมีการกำาหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจน, 
ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนทราบ, ให้ความรู้แก่พนักงาน และควบคุมการใช้งานที่เส่ียงต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ 
โดยกำาหนดให้มีการตรวจทานอย่างสม่ำาเสมอ เป็นต้น
    • ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
     บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน โดยมีการประเมินความเสี่ยงและกำาหนดการ
ควบคุมภายในกิจกรรมต่างๆ เพื่อป้องกันโอกาสที่จะเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นข้ึนทั้งภายในบริษัทฯ และกับหน่วยงาน
ภาครัฐ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริตทุกรูปแบบ และสื่อสารให้พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หน่วยงานภายนอก และคู่ค้าของบริษัทฯ ได้รับ
ทราบถึงนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีสำานักตรวจสอบภายในเป็น
ผู้ประเมินและติดตามการกำากับดูแลที่ดี การปฏิบัติตามจรรยาบรรณและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นทุกคร้ังเมื่อมีการ
ตรวจสอบประจำางวด  
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รายชื่อ จำานวนหุ้นที่ถือ สัดส่วน (ร้อยละ)

1. บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำากัด 214,669,400 33.926

2. กลุ่มนายกิตติ ฉัตรเลขวนิช 35,955,701 5.682

     นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช 13,009,923 2.056

     นายเมธี ฉัตรเลขวนิช 7,106,020 1.123

     นายสุทธี ฉัตรเลขวนิช 6,345,418 1.003

     นางจงจินต์ ฉัตรเลขวนิช 3,809,516 0.602

     นางสาวสุกัญญา ฉัตรเลขวนิช 2,842,408 0.449

     นางสาววราภรณ์ ฉัตรเลขวนิช 2,842,408 0.449

     นางลักขณา จึงสมาน 8 0.000

3. กลุ่มนายถกล ถวิลเติมทรัพย์ 33,790,001 5.340

     นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ 6,680,158 1.056

     นายรังสรรค์ ถวิลเติมทรัพย์ 18,721,720 2.959

     นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์ 5,348,266 0.845

     นางจงกลรัตน์ ถวิลเติมทรัพย์ 3,039,857 0.480

4. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำากัด (มหาชน) 33,433,581 5.284

5. กลุ่มนายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา 32,571,615 5.148

     นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา 13,253,181 2.095

     นายโกวิทย์ ปรัชญางค์ปรีชา 11,346,974 1.793

     นางอัจฉรา ปรัชญางค์ปรีชา 2,808,336 0.444

     นายปราโมทย์ ปรัชญางค์ปรีชา 1,470,136 0.232

     นางพัชรี ปรัชญางค์ปรีชา 1,334,720 0.211

     นายสุริยัน ปรัชญางค์ปรีชา 1,321,202 0.209

     นายชาคร ปรัชญางค์ปรีชา 156,150 0.025

     นางวิมล แซ่จู 880,916 0.139

6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด 9,345,014 1.477

7. กลุ่มนายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์ 8,697,074 1.374

     นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์ 2,831,260 0.447

     นางเบญจพรรณ นิวัติศัยวงศ์ 134,946 0.021

     นายศุภชัย นิวัติศัยวงศ์ 2,898,802 0.458

     นายมีศักดิ์ นิวัติยวงศ์ 2,832,066 0.448

8. นายเมืองทอง เสถียรศักดิ์พงศ์ 7,857,600 1.242

9. นายธวัช เตชวัฒนสุข 7,000,000 1.106

10. นายวิสุทธิ์ เรืองสุขวรรณา 5,872,776 0.928

     ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ 243,559,888 38.492

รวมทั้งสิ้น 632,752,650 100

ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562
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31

หมายเหต ุ บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำากัด ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นดังนี้

   1.  กลุ่มนายถกล ถวิลเติมทรัพย์ จำานวนหุ้น 1,845,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 21.96

    - นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท และถือหุ้นจำานวน 250,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.98

     - นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์ ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท และถือหุ้นจำานวน 225,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.68

    - นายรังสรรค์ ถวิลเติมทรัพย์ ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท และถือจำานวนหุ้น 230,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.74

    - นางรัมภา ถวิลเติมทรัพย์ ถือจำานวนหุ้น 1,140,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 13.57

   2. กลุ่มนายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา จำานวนหุ้น 782,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.31 

    - นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท และถือหุ้นจำานวน 325,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.87 

    - นายโกวิทย์ ปรัชญางค์ปรีชา ถือหุ้นจำานวน 150,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.79

    - นายปราโมทย์ ปรัชญางค์ปรีชา ถือหุ้นจำานวน 137,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.63 

    - นายสุริยัน ปรัชญางค์ปรีชา ถือหุ้นจำานวน 150,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.79 

    - นายชาคร ปรัชญางค์ปรีชา ถือหุ้นจำานวน 20,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.24 

   3. กลุ่มนายกิตติ ฉัตรเลขวนิช จำานวนหุ้น 840,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.20

    - นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท และถือหุ้นจำานวน 193,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.30

    - นางจงจินต์ ฉัตรเลขวนิช ถือหุ้นจำานวน 126,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.50

    - นายเมธี ฉัตรเลขวนิช ถือหุ้นจำานวน 168,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.00

    - นายสุทธี ฉัตรเลขวนิช ถือหุ้นจำานวน 151,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.80

    - นางสาววราภรณ์ ฉัตรเลขวนิช ถือหุ้นจำานวน 67,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.80

    - นางสาวสุกัญญา ฉัตรเลขวนิช ถือหุ้นจำานวน 67,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.80

    - นางลักขณา จึงสมาน ถือหุ้นจำานวน 67,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.80

   4. กลุ่มนายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์ จำานวนหุ้น 620,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.38

    - นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์ ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท และถือหุ้นจำานวน 205,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.44 

    - นายมีศักดิ์ นิวัติศัยวงศ์ ถือหุ้นจำานวน 205,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.44 

    - นายศุภชัย นิวัติศัยวงศ์ ถือหุ้นจำานวน 205,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.44 

    - นางเบญจพรรณ นิวัติศัยวงศ์ ถือหุ้นจำานวน 5,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.06

   5. กลุ่มนายสมมาตร ไพศาลศิริรัตน์ จำานวนหุ้น 609,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.25 

    - นายสมมาตร ไพศาลศิริรัตน์ ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท และถือหุ้นจำานวน 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.19

     - นายสมบูรณ์ ไพศาลศิริรัตน์ ถือหุ้นจำานวน 169,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.01

    - นางสาวศิริพร ไพศาลศิริรัตน์ ถือหุ้นจำานวน 40,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.48

    - นายหิรัญ ไพศาลศิริรัตน์ ถือหุ้นจำานวน 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.19

    - นางบักซิม ไพศาลศิริรัตน์ ถือหุ้นจำานวน 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.19

    - นางกุลยา ไพศาลศิริรัตน์ ถือหุ้นจำานวน 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.19

   6. นายเอกชัย โรจน์วณิชย์ ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท และถือหุ้นจำานวน 639,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.61 

   7. นางวีรวรรณ เซกิสุมิ ถือหุ้นจำานวน 50,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.60

   8. นางศิริรัตน์ ทรงพัฒนะโยธิน ถือหุ้นจำานวน 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.19

   9. บริษัท กรีนเนอจี จำากัด ถือหุ้นจำานวน 2,110,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.12 

    (ไม่ได้ประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกันกับ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม จำากัด (มหาชน) )

   10. บริษัท แกรนด์ บาราย จำากัด ถือหุ้นจำานวน 805,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.58 

    (ไม่ได้ประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกันกับ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม จำากัด (มหาชน) )

ประเภท จำานวนราย จำานวนหุ้นรวม คิดเป็น %

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 2,208 624,621,818 98.72

ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 10 8,130,832 1.28

รวมทั้งสิ้น 2,218 632,752,650 100

การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

���โครงสร้างผู้ถือหุ้น
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 แผนภาพโครงสร้างภายในบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

ประธานเจาหนาที่บริหาร สำนักตรวจสอบภายใน

รองประธาน
เจาหนาที่บริหาร

สายงานบัญชีและการเงิน Business Development สายงานปฏิบัติการสายงานขายและการตลาด

สายงานสวน
และพัฒนาปาลม

สายงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

สำนักบริหารโครงการ
สำนักประธาน
เจาหนาที่บริหาร

ฝายสำนักงานสำนักงานนโยบายและแผน

คณะกรรมการตรวจสอบ

���โครงสร้างการจัดการ
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คณะกรรมการบริษัท 

หมายเหตุ  กรรมการทุกท่านไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง

1. นายบรรพต   หงษ์ทอง ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ
2. นายนพพร  พิชา กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
3. นายไพบูลย์  คุจารีวณิช กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
4. นายศราวุธ  เมนะเศวต กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
5. นายถกล  ถวิลเติมทรัพย์ กรรมการ

ประธานกรรมการบริหาร
6. นายชูศักดิ์  ปรัชญางค์ปรีชา กรรมการ

กรรมการบริหาร

กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
7. นายการุญ  นันทิลีพงศ์ กรรมการ

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
8. นายทรงฤทธิ์  นิวัติศัยวงศ์ กรรมการ

กรรมการบรรษัทภิบาล 
9. นายกิตติ  ฉัตรเลขวนิช กรรมการ
10. นายรชฎ  ถวิลเติมทรัพย์ กรรมการ

  

���โครงสร้างการจัดการ
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  ชื่อและจำานวนกรรมการซึ่งมีอำานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ 
  นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ หรือ นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์ ลงลายมือช่ือร่วมกับ นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา หรือ 
นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช หรือ นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำาคัญของบริษัท 

  ขอบเขตอำานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 
  (1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น ด้วย
ความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต
  (2) กำาหนดนโยบายหลักในการดำาเนินธุรกิจ นโยบายด้านการเงิน และการบริหารเงินทุนของบริษัทฯ และกำากับ
ดูแลให้ฝ่ายจัดการดำาเนินการตามนโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  (3) พิจารณาอนุมัติรายการที่มีสาระสำาคัญท่ีกฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องดังกล่าวกำาหนดให้ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
  (4) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในด้านการดำาเนินงาน ด้านการรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ นโยบายและระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ และกำาหนดให้สำานักตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในดังกล่าว และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะ
กรรมการบริษัทฯ จะประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำาทุกปี และให้ความเห็น
ไว้ในรายงานประจำาปี
  (5) แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อช่วยคณะกรรมการในการกำากับดูแลกิจการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำาหนดไว้
  (6) แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ Chief Financial Officer ซ่ึงเสนอโดย
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน เพื่อรับผิดชอบดำาเนินการเร่ืองต่างๆ ตามที่กำาหนดโดยคณะกรรมการ
บริษัทฯ คณะกรรมการบริหารและกฎหมาย
  (7) แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบดำาเนินการในเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำาหนด

  วาระการดำารงตำาแหน่งของคณะกรรมการบริษัทฯ
  ในการประชุมสามัญประจำาปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำาแหน่งอย่างน้อยจำานวนหน่ึงในสามโดยอัตรา 
ถ้าจำานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหน่ึงในสาม กรรมการ
ผู้ออกจากตำาแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำาแหน่งอีกก็ได้

  ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของประธานกรรมการ ตามข้อบังคับบริษัทฯ 
  ข้อ 22. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำาเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์
ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำาหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้ ในกรณีที่กรรมการต้ังแต่สองคน
ขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำาหนดวันนัดประชุมภายในสิบส่ีวันนับแต่วันที่
ได้รับการร้องขอเช่นว่านั้น 
  ข้อ 26. มติทั้งปวงของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ตัดสินด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม 
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด
  ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่
อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือ
มีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
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  โดยกรรมการลำาดับท่ี 1, 2 และ 3 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำาหน้าที่ในการสอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน  

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง

1. นายนพพร  พิชา ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
2. นายไพบูลย์  คุจารีวณิช กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
3. นายศราวุธ  เมนะเศวต กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง  รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย

  ขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
  (1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
  (2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
   ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
   เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่
   รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
  (3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์
   และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
  (4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง หรือ เลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ
   บริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ
   เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  (5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
   ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ท้ังน้ี เพ่ือให้ม่ันใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
  (6) จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าว
   ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
   (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
   (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
   (ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดขอตลาดหลักทรัพย์
    หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
   (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
   (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
   (ฉ) จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
   (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
   (ซ) รายการอ่ืนที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้
    รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
  (7) กำาหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
   อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
  (8) กำาหนดแผนจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
  (9) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
  (10) พิจารณาแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลง บุคคลในคณะทำางานบริหารความเสี่ยง
  (11) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
    และบริหารความเสี่ยง
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  วาระการดำารงตำาแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
  คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 2 ปี โดยกรรมการตรวจสอบ
ที่พ้นตำาแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ อีกได้
  นโยบายการบริหารความเสี่ยง
  คณะกรรมการและผู้บริหารตระหนักถึงความสำาคัญของการบริหารความเสี่ยง และหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง จึงได้นำาหลักเกณฑ์ The Committee of Sponsoring Organizations of the
Tread way Commission-Enterprise Risk Management (COSO-ERM) ใช้เป็นแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีอาจ
จะเกดิขึน้ภายใตค้วามไมแ่น่นอนในสภาวะตา่งๆ ของบรษิทัฯ พรอ้มท้ังกำาหนดนโยบายบรหิารความเสีย่งทัว่ทัง้องคก์ร ดังนี ้
  1) กำาหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ท่ีจะบริหาร
   จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยให้การดำาเนินการบริหารความเส่ียงเป็นส่วนหน่ึงของการ
   ปฏิบัติงานปกติ
  2) กำาหนดให้มีคู่มือการจัดทำาระบบการบริหารความเส่ียง เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกันท้ังองค์กร
  3)  กำาหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ โดยมีการจัดการ ดำาเนินการอย่างเป็นระบบและ
   ต่อเนื่อง สอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายขององค์กร
  4)  กำาหนดให้มีการติดตาม ประเมิน และรายงานผลการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมีการทบทวนและปรับปรุง
   แนวทางการปฏิบัติอย่างสม่ำาเสมอ
  5)  ส่งเสริมและพัฒนาการนำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช้ในกระบวนการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง

1. นายถกล  ถวิลเติมทรัพย์ ประธานกรรมการบริหาร
2. นายชูศักด  ปรัชญางค์ปรีชา กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร  ประกอบด้วย

  ขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
  (1) มีอำานาจ หน้าท่ี ตามท่ีได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
  (2) พิจารณาและจัดทำานโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำาเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และ
   งบประมาณของบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงปัจจัยทางธุรกิจต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อนำาเสนอและขออนุมัติต่อ
   คณะกรรมการ และกำากับดูแล ตรวจสอบ และติดตามการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามท่ีกำาหนดไว้  
   อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  (3) จัดให้มีแผนสืบทอดงาน (Succession Plan) สำาหรับการดำารงตำาแหน่งท่ีสำาคัญของผู้บริหารระดับสูงหรือบุคคลท่ีอยู่
   ในเกณฑ์ท่ีจะได้รับพิจารณาดำารงตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูง พร้อมกับทบทวนแผนดังกล่าวอย่างสม่ำาเสมอ
  (4) กำาหนดแนวทางในการประเมินผลปฏิบัติงานของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
   Chief Financial Officer และ ผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำาทุกปี โดยคำานึงถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบและความ
   เสี่ยงที่เกิดขึ้น
  (5) พิจารณาแต่งต้ังพนักงานระดับตำาแหน่ง ผู้จัดการอาวุโส จนถึง พนักงานระดับตำาแหน่งผู้อำานวยการ ที่เสนอ
   โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  (6) พิจารณาอนุมัติการปรับเงินเดือนและโบนัสประจำาปีของพนักงานบริษัทฯ ที่เสนอโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
   แล้วรายงานให้คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนเพื่อทราบ
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  (7) กำาหนดโครงสร้างองค์กรและนโยบายเก่ียวกับการบริหารจัดการบริษัทฯ รวมถึงนโยบายเก่ียวกับการคัดเลือก การ
   ฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ผู้อำานวยการ
   ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้มีอำานาจแทนบริษัทฯ ในการลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
  (8) พิจารณาและให้ข้อเสนอหรือความเห็นต่อคณะกรรมการเก่ียวกับโครงการ ข้อเสนอ หรือการเข้าทำาธุรกรรมใดๆ ท่ี
   เก่ียวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีเกินกว่าวงเงินท่ีได้กำาหนดไว้ และ/หรือท่ีกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง
   หรือข้อบังคับบริษัทฯ กำาหนดให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
  (9) มอบอำานาจให้ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ดำาเนินกิจการของบริษัทฯ ตามขอบเขตอำานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ
   ตามท่ีกำาหนดในคู่มืออำานาจดำาเนินการ ภายใต้การกำากับดูแลของคณะกรรมการบริหาร 
  (10) พิจารณาและอนุมัติคู่มืออำานาจดำาเนินการ เพ่ือให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ัง และ/หรือผู้ท่ีได้รับมอบอำานาจทราบถึงขอบเขต
    ความรับผิดชอบและอำานาจของตนเอง และเพ่ือใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน โดยมีหลักฐานอ้างอิง และเป็นไปตาม
    ข้ันตอนอย่างมีระบบ
  (11) พิจารณาทบทวนและรับรองการจัดซื้อทั่วไป  ซึ่งไม่ใช่เป็นการจัดซื้อวัตถุดิบ ที่มีวงเงินตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป 
    ที่อนุมัติโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือคณะกรรมการเปิดซองประกวดราคา
  (12) ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในโครงการใหม่ๆ และมีอำานาจในการพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทฯ ลงทุนหรือ
    เข้าร่วมลงทุนกับบุคคล นิติบุคคล องค์กรทางธุรกิจอ่ืนใด หรือพิจารณาอนุมัติจัดต้ังบริษัทย่อย ในรูปแบบท่ีคณะ
    กรรมการบริหารเห็นสมควร เพ่ือดำาเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตลอดจนถึงการพิจารณาและอนุมัติ
    การใช้จ่ายเงินเพ่ือการลงทุนดังกล่าว การเข้าทำานิติกรรมสัญญา การเพ่ิมทุนในบริษัทย่อยท่ีจัดต้ัง และ/หรือการ
    ดำาเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองดังกล่าวจนเสร็จการในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท 
  (13) พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำาธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี กู้ยืม ขอสินเช่ือ จำานำา จำานอง
    ค้ำาประกันและการอ่ืน รวมถึงการซ้ือขายและจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิท่ีดินใดๆ ตามวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ในการ
    ดำาเนินกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนถึงการเข้าทำานิติกรรมสัญญา ย่ืนคำาขอ/คำาเสนอ ติดต่อ ทำานิติกรรมกับส่วน
    ราชการ เพ่ือให้ได้มาซ่ึงสิทธิต่างๆของบริษัทฯ และ/หรือการดำาเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองดังกล่าวจนเสร็จการ
    ในจำานวนเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท
  (14) พิจารณาและอนุมัติการให้กู้ยืมเงินระหว่างบริษัทฯ กับ บริษัทย่อย ในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท 
  (15) กำาหนดเง่ือนไขทางการค้า เช่น วงเงินเครดิต ระยะเวลาการชำาระเงิน การทำาสัญญาซ้ือขาย การเปล่ียนแปลงเง่ือนไข
    ทางการค้า เป็นต้น 
  (16) อำานาจหน้าท่ีนอกจากน้ี ให้เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในคู่มืออำานาจดำาเนินการของบริษัทฯ
  ขอบเขตอำานาจ หน้าท่ี และความรับผิดของคณะกรรมการบริหารข้างต้น อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนข้อบังคับของบริษัทฯ และในกรณีท่ีการเข้าดำาเนินการหรือทำาธุรกรรมใดๆ ท่ีมีหรืออาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ/หรือเป็นการเข้าทำารายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน ตามท่ีกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 
หรือข้อบังคับบริษัทฯ กำาหนดให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ และให้คณะกรรมการบริหารให้
ความเห็นและนำาเสนอเร่ืองดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาและดำาเนินการตามท่ีกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ี
เก่ียวข้อง หรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำาหนดต่อไป

���โครงสร้างการจัดการ
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  ขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
  (1) พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำารงตำาแหน่งกรรมการ
   บริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งหรือเพื่อนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี ท้ังนี้ ใน
   กระบวนการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมข้างต้นนั้น ให้รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วน
   น้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกได้ด้วย
  (2) กำาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนสำาหรับกรรมการ
  (3) พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วนำาเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
  (4) เสนอช่ือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ Chief Financial Officer ต่อคณะกรรมการ
   บริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
  (5) พิจารณาการปรับเงินเดือนและโบนัสประจำาปีของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
   และ Chief Financial Officer โดยรับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหาร และนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ
   เพื่อพิจารณาอนุมัติ
  (6) กำาหนดแนวทางในการประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหาร โดยคำานึงถึง
   หน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
  (7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
  วาระการดำารงตำาแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
  คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 2 ปี โดยกรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทนที่พ้นตำาแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ อีกได้

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง

1. นายบรรพต  หงษ์ทอง ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
2. นายนพพร  พิชา กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
3. นายชูศักดิ์  ปรัชญางค์ปรีชา กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

���โครงสร้างการจัดการ
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คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วย

  คณะกรรมการบรรษัทภิบาล แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้การดำาเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตาม
กฎเกณฑ์และตามนโยบายกำากับดูแลกิจการที่ดีี 

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง

1. นายการุญ  นันทิลีพงศ์์ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
2. นายทรงฤทธิ์  นิวัติศัยวงศ์ กรรมการบรรษัทภิบาล

  ขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
  (1) เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี ต่อคณะกรรมการบริษัท
  (2) ดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อเป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี
  (3) ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำากับดูแลกิจการอย่างสม่ำาเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  เพื่อให้สอดคล้อง
   กับแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
  (4) มอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำาเนินงานด้านการบริหารจัดการความย่ังยืน (Sustainability Management : SM)
   ซึ่งรวมถึงการดำาเนินงานด้านการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR)
  (5) ติดตามการดำาเนินงานด้าน SM และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
  (6) วางกรอบแนวทางการกำากับดูแลการดำาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ (CAC)
  (7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
  วาระการดำารงตำาแหน่งของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
  คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 2 ปี เมื่อครบกำาหนดตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้ง
จากคณะกรรมการบริษัทฯ อีกได้

���โครงสร้างการจัดการ

  นโยบายเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการ
  คณะกรรมการบริษัท ได้ส่งเสริมสนับสนุนการกำากับดูแลกิจการที่ดีในทุกระดับขององค์กร และได้มีการปรับปรุง
ส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล ถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมี
ความโปร่งใส   คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นและเชื่อมั่นว่าการกำากับดูแลกิจการท่ีดี มีความโปร่งใส มีประสิทธิผล
จะส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ดีขึ้นและเป็นประโยชน์สูงสุดกับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายใน
ระยะยาวโดยทั่วกัน  จึงได้กำาหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้
  1)  ดำาเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance)  โปร่งใสตรวจสอบได้
  2)  กำากับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายอย่าง
   มีประสิทธิภาพ
  3)  ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย อีกทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
   เพียงพอแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
  4)  จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ  ดูแลให้มีมาตรการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสมและติดตามอย่าง
   สม่ำาเสมอ
  5)  กำาหนดให้มีวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณของบริษัทฯ และมีการ
   ติดตามผลอย่างสม่ำาเสมอ
  6)  จัดให้มีคู่มืออำานาจดำาเนินการ เพ่ือกระจายความรับผิดชอบ อำานาจในการตัดสินใจและสั่งการตามหน้าท่ีท่ีได้
   รับมอบหมาย
  7)  จัดให้มีคู่มือจรรยาบรรณบริษัทฯ พร้อมทั้งมีการแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ
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ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง

1. นายกฤษฏ์พงศ์   ตากวิริยะนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

  ขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
   (1) มีอำานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจาก
    คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร 
   (2) มีหน้าที่กำากับดูแล จัดการ และบริหารงานของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมาย
    และแผนการดำาเนินงาน เป้าหมายทางการเงินและงบประมาณของบริษัทฯ ท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร 
   (3) พิจารณาจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง กำาหนดขอบเขตหน้าที่อำานาจ ประเมินผล และผลประโยชน์ตอบแทน
    ที่เหมาะสมของพนักงาน แนวนโยบายที่กำาหนดโดยคณะกรรมการบริหาร 
   (4) แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำาเป็นต่อการดำาเนินกิจการ และ/หรือ การบริหารงานประจำาวันของบริษัทฯ
   (5) แต่งตั้ง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน กระทำาการใดๆ ท่ีอยู่ภายในขอบเขตอำานาจ
    ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เห็นสมควร โดยที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
    อาจยกเลิก เพิกถอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำานาจดังกล่าวได้ 
   (6) พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำาสัญญาตราสารทางการเงิน เช่น สัญญาสิทธิที่จะซื้อหรือขายสินค้าล่วงหน้า 
    สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ฯลฯ เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางการเงินของบริษัทฯ 
   (7) กำาหนดเงื่อนไขทางการค้า เช่น วงเงินเครดิต ระยะเวลาการชำาระเงิน การทำาสัญญาซื้อขาย การเปล่ียนแปลง
    เงื่อนไขทางการค้า เป็นต้น ในวงเงินจำานวนเงินไม่เกิน 25 ล้านบาท 
   (8) พิจารณาเจรจาต่อรอง อนุมัติการเข้าทำานิติกรรมสัญญา หรือการดำาเนินการใดๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อ
    วัตถุดิบและขายสินค้าจำานวนปริมาณซื้อขายต่อคร้ังไม่เกิน 1,000 ตัน ในกรณีที่มีการซื้อขายต่อครั้งเกินกว่า
    1,000 ตัน ต้องได้รับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการซื้อขายก่อน โดยยอดปริมาณรวมซื้อขายสุทธิจะต้องรายงาน
    ให้คณะกรรมการบริหารทราบในการประชุมครั้งถัดไป
   (9) พิจารณาเจรจาต่อรอง อนุมัติการเข้าทำานิติกรรมสัญญา ซึ่งไม่ใช่การจัดซื้อวัตถุดิบและขายสินค้า ในจำานวนเงิน
    ต่อครั้งไม่เกิน 10 ล้านบาท
   (10) อำานาจหน้าที่นอกเหนือจากนี้ ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในคู่มืออำานาจดำาเนินการของบริษัทฯ
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ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง
1. นายกฤษฏ์พงศ์  ตากวิริยะนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายรชฎ  ถวิลเติมทรัพย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นางรัศมี  พงศ์จินดานนท์ Chief Financial Officer 
4. นายธวัชชัย  โฉมวรรณ์ ผู้อำานวยการสายงานขายและการตลาด
5. นายประวิทย์ เติมวิริยะกุล ผู้อำานวยการสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล
6. Mr. Jaroslaw Marian Kibilda ผู้อำานวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ
7. นายอานนท์ ฤทธิ์ธาร ผู้อำานวยการสายงานปฏิบัติการ
8. นายชุมพล  ไทยนุกูล รักษาการผู้อำานวยการโรงงาน 
9. นายกฤษณะ สมมาตร ผู้ช่วยผู้อำานวยการโรงงาน
10. นางสาวสุทิศา เทียนไชย ผู้จัดการฝ่ายสำานักงานอาวุโส
11. นายจุนฮุย แซ่เล้า ผู้จัดการฝ่ายสวนอาวุโส
12. นางสาวอุทิศ นิลแสวง ผู้จัดการฝ่ายสวน

13. นายมงคล เสียงสุทธิวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ

14. นายกฤษฎา ศรีโชติรุ่งเรือง ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์

15. นางสาวสลิลภร ปรัชญางค์ปรีชา ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

16. นางสาวเสาวณีย์  จุฑาภิรักษ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

17. นายกฤษฎิ์ ศิริประเสริฐโชค ผู้จัดการทั่วไป

18. นางสาวญาดา สวัสดิ์ศรี ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพและวางแผนการผลิต

19. นายไกรวุฒิ ชีวะสวัสดิ์ ผู้จัดการฝ่ายจัดหาผลปาล์มสด

20. นายศิระ เศวตศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  

21. นายอุทัย ขวัญเมือง รักษาการผู้จัดการฝ่ายผลิต 1  

22. นายฉลอง  อินทโก ผู้จัดการฝ่ายผลิต 2

23. นายพัฒนศักดิ์  เดชดี วิศวกรชำานาญการและรักษาการผู้จัดการฝ่ายผลิต 3

ผู้บริหาร 

หมายเหตุ  ผู้บริหารลำาดับที่ 1-8 เป็นผู้บริหารที่ต้องเปิดเผยตามประกาศคณะกรรมการ กลต. กำาหนด และผู้บริหารทุกท่านไม่เคยเป็นพนักงาน
    หรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
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Annual Report 2019

  การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
  1) กรรมการอิสระ
   คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ 
   (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจำานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ท้ังน้ี ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายน้ันๆ ด้วย
   (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษา ท่ีได้เงินเดือนประจำา หรือผู้มี
    อำานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
    ความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ีย่ืนคำาขออนุญาตต่อ
    สำานักงาน
   (ค) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเป็น บิดา
    มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมท้ังคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจควบคุม หรือ
    บุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
   (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
    ความขัดแย้ง ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมท้ังไม่เป็นหรือเคย
    เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ
    บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
    ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ีย่ืนคำาขออนุญาตต่อสำานักงาน
     ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการทำารายการทางการค้าท่ีกระทำาเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ
    การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ
    ทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำาประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืน
    ทำานองเดียวกัน ซ่ึงเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีต้องชำาระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ต้ังแต่ร้อยละสาม
    ของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือต้ังแต่ย่ีสิบล้านบาทข้ึนไป แล้วแต่จำานวนใดจะต่ำากว่า ท้ังน้ี 
    การคำานวณภาระหน้ีดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำานวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศ
    คณะกรรมการกำากับตลาดทุน ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการ
    ท่ีเก่ียวโยงกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดังกล่าว ให้นับรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างหน่ึงปี
    ก่อนวันท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
   (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง
    และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำานักงานสอบ
    บัญชี ซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ีย่ืนคำาขออนุญาตต่อสำานักงาน

  เลขานุการบริษัท
  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่ตั้งให้ นายคมกฤษ ทองอ่วม ดำารงตำาแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 
4 มกราคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Company Secretay Program Class No.71/2016 จาก Thai Institute 
of Directors เพื่อทำาหน้าที่ให้เป็นไปตามพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ม.89/15 อาทิเช่น เพื่อเป็นศูนย์กลาง
ในการจัดทำา/เก็บรักษาเอกสาร ทะเบียนกรรมการ จัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุม
ผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
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   (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
    ทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
    หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ท้ังน้ี ในกรณีท่ีผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือ
    หุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย 
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ีย่ืนคำาขออนุญาตต่อสำานักงาน
   (ช) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังข้ึนเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น
    ซ่ึงเป็นผู้ท่ีเก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
   (ซ) ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการดำาเนินงานของบริษัทฯ

  2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
   คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน  มีหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำารงตำาแหน่ง
กรรมการบริษัทฯ โดยนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งต้ังแล้วแต่กรณี ซ่ึงจะพิจารณา
ด้านทักษะวิชาชีพ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Board Skill Matrix) ประสบการณ์การทำางาน 
โดยไม่เจาะจงเพศ อายุ หรือ เช้ือชาติ ทั้งนี้การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลจะข้ึนอยู่กับสถานการณ์และกลยุทธ์การ
ดำาเนินงานของบริษัทฯ ในช่วงเวลานั้นๆ อีกทั้งในกระบวนการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมข้างต้นนั้น
ได้รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกได้ด้วย ซึ่งบริษัทฯ 
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า โดยระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 
สำาหรับการประชุมสามัญประจำาปี 2562 และระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 สำาหรับ
การประชุมสามัญประจำาปี 2563 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
เว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงการใช้ฐานข้อมูลกรรมการและผู้บริหาร (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่ด้วย
  และคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่สรรหาบุคคลพร้อมเสนอชื่อประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ Chief Financial Officer ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 
  อ้างถึงการกำากับดูแลกิจการ ว่าด้วยขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทน

องค์ประกอบความรู้ความชำานาญของกรรมการ (Board Skill Matrix)

���โครงสร้างการจัดการ
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จำนวนกรรมการ

การดูแลจัดการสวนปาลม

อุตสาหกรรมน้ำมันปาลม

ตลาดสินคาโภคภัณฑและตลาดสินคาเกษตรลวงหนา

การบริหารธุรกิจ

กลยุทธการดำเนินธุรกิจ

การเงินและบัญชี

การตลาด

วิศวกรรมศาสตร

กฎหมาย

เศรษฐศาสตร

ธุรกิจระหวางประเทศ

การบริหารความเสี่ยงองคกร

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทรัพยากรบุคคล

การกำกับดูแลกิจการ
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Directors

Palm plantation management

Palm oil industry

Commodities and Agricultural Markets

Business Management

Business Strategy

Financial and Accounting

Marketing

Engineering

Law

Economics

International Business

Risk Management

Innovation and Information Technology

Human Resource

Corporate Governance
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   หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการมีวิธีการดังต่อไปนี้
   1) การเสนอชื่อบุคคลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำาหนดออกตามวาระ 
    โดยคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้สรรหาเพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาก่อน
    เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
   2) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
   3) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ 
    แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
   4) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำานวนกรรมการ
    ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำาดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
    เท่ากันเกินจำานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด
   นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วง
หน้าในการแต่งตั้งกรรมการ โดยถือตามเสียงข้างมากในการออกเสียงจะไม่มีระบบ Cumulative Voting

   ค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
   ค่าตอบแทนกรรมการ  :  บริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่า
        ตอบแทนอยู่ในระดับเหมาะสมตามอุตสาหกรรมและสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษา
        กรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วกรรมการ
        ที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพ่ิมมากข้ึน ได้รับค่าตอบแทนที่
        เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น
   ค่าตอบแทนผู้บริหาร  :  ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนด
   ค่าตอบแทนพนักงาน  :  ค่าตอบแทนพนักงานจะสอดคล้องกับผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้น
        และระยะยาว กล่าวคือ ระยะสั้นจะมีระบบการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
        พนักงานในรูปแบบดัชนีวัดผล (KPI) โดยจ่ายผลตอบแทนในรูปแบบของโบนัสประจำาปี
        และสำาหรับระยะยาวจะมีระบบการวัดและประเมินผลตามความสามารถหรือศักยภาพ
        ของบุคคล (Competency) โดยจะมีการประเมินผลปีละ 2 คร้ัง คือการประเมินผล
        กลางปีและปลายปี โดยนำาผลลัพธ์จากการประเมินมาใช้ในการพิจารณากำาหนดค่า
        ตอบแทนในรูปแบบของการปรับอัตราค่าจ้างพนักงานหรือการปรับระดับตำาแหน่ง
        งาน พร้อมทั้งยังนำามาวิเคราะห์เพื่อทำาแผนการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
        พนักงาน ปัจจุบันไม่มีการจัดสรรใบสำาคัญสิทธิ ESOP ให้กับพนักงาน

���โครงสร้างการจัดการ
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คณะกรรมการ ค่าเบ้ียประชุมต่อครั้งต่อคน (บาท)

ตำาแหน่ง ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
     คณะกรรมการบริษัท ประธาน 30,000 30,000 30,000 

กรรมการ 20,000 20,000 20,000 
     คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 25,000 25,000 - 

กรรมการ 20,000 20,000 - 
     คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธาน 25,000 25,000 - 
     กรรมการ 20,000 20,000 - 
     คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน - - 25,000 
     และบริหารความเสี่ยง กรรมการ - - 20,000 
     คณะกรรมการสรรหาและ ประธาน 25,000 25,000 25,000 
     กำาหนดค่าตอบแทน กรรมการ 20,000 20,000 20,000 
     คณะกรรมการบริหาร ประธาน 25,000 25,000 25,000 

กรรมการ 20,000 20,000 20,000 
     คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประธาน 25,000 25,000 25,000 

กรรมการ 20,000 20,000 20,000 

  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการ
  ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เม่ือวันที่ 24 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและ
เบี้ยประชุมประจำาปี 2562 ดังนี้
  1) กำาหนดค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ประจำาปี 2562 เป็นดังนี้

  2) กำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำาปี 2562 ซ่ึงเทียบเท่ากับปีก่อน โดยให้ประธานกรรมการพิจารณาจัดสรร
   ตามความเหมาะสม 

รายละเอียด ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
     ค่าตอบแทนกรรมการ 4,000,000 บาท 4,000,000 บาท 4,000,000 บาท

���โครงสร้างการจัดการ
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ลำ�ดับ ร�ยชื่อกรรมก�ร

ค่�เบี้ยประชุม

ค่�ตอบแทน

กรรมก�ร

ปี 2562(1)
รวม 

คณะ

กรรมก�ร

ตรวจสอบ

(1 ครั้ง) (4)

คณะกรรมก�ร

บริห�รคว�ม

เส่ียง

(1 คร้ัง) (4)

คณะกรรมก�ร

ตรวจสอบ

และบริห�ร

คว�มเส่ียง

(3 คร้ัง) (4)

คณะกรรมก�ร

สรรห�และ

กำ�หนดค่�

ตอบแทน

(1 คร้ัง)

คณะกรรมก�ร

บรรษัท

ภิบ�ล

(4 คร้ัง)

คณะกรรมก�ร

บริห�ร

(12 คร้ัง)

คณะกรรมก�ร

บริษัทฯ

(4 คร้ัง)

1. นายบรรพต หงษ์ทอง - - - 25,000 - - 120,000 500,000 645,000

2. นายนพพร พิชา 25,000 - 75,000 20,000 - - 80,000 460,000 660,000

3. รศ.ดร.นินนาท โอฬารวรวุฒิ 20,000 - - - - - 20,000 - 40,000

4. นายไพบูลย์ คุจารีวณิช 20,000 25,000 60,000 - - - 60,000 380,000 545,000

5. นายศราวุธ เมนะเศวต 20,000 - 60,000 - - - 80,000 380,000 540,000

6. นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ - - - - - 300,000 80,000 380,000 760,000

7. นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา - - - 20,000 - 240,000 80,000 380,000 720,000

8. นายการุญ นันทิลีพงศ์ - - - - 100,000 - 80,000 380,000 560,000

9. นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช - 20,000 - - - - 80,000 380,000 480,000

10. นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์ - - - - 80,000 - 80,000 380,000 540,000

11. นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์ - - - - - - 80,000 380,000 460,000

12. นางรัศมี พงศ์จินดานนท์ (3) - 20,000 - - - - - - 20,000

รวม 85,000 65,000 195,000 65,000 180,000 540,000 840,000 4,000,000 5,970,000

ค่�ตอบแทนของกรรมก�รบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562 (หน่วย : บาท)

หม�ยเหตุ  1)  ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการ
     ในวงเงินไม่เกินจำานวน 4,000,000 บาท ซ่ึงเทียบเท่ากับปีก่อน และไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากนี้ โดยให้ประธาน
     กรรมการพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม ซึ่งได้ทำาการจัดสรรและกำาหนดจ่ายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563
    2) รศ. ดร. นินนาท โอฬารวรวุฒิ  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ครบวาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ เมื่อ
     วันที่ 24 เมษายน 2562 และมีความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ 
    3) นางรัศมี พงศ์จินดานนท์ Chief Financial Officer ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริหารความเส่ียง แต่ไม่ได้ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ 
    4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมมีมติให้เปล่ียนแปลงคณะกรรมการ
     ตรวจสอบ เป็น คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 

   โครงสร้างการจัดการ
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ลำาดับ รายชื่อกรรมการ

ค่าเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทน

กรรมการ

ปี 2562(1)
รวม 

คณะ

กรรมการ

ตรวจสอบ

(1 ครั้ง) (4)

คณะกรรมการ

บริหารความ

เส่ียง

(1 คร้ัง) (4)

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

และบริหาร

ความเส่ียง

(3 คร้ัง) (4)

คณะกรรมการ

สรรหาและ

กำาหนดค่า

ตอบแทน

(1 คร้ัง)

คณะกรรมการ

บรรษัท

ภิบาล

(4 คร้ัง)

คณะกรรมการ

บริหาร

(12 คร้ัง)

คณะกรรมการ

บริษัทฯ

(4 คร้ัง)

1. นายบรรพต หงษ์ทอง - - - 25,000 - - 120,000 500,000 645,000

2. นายนพพร พิชา 25,000 - 75,000 20,000 - - 80,000 460,000 660,000

3. รศ.ดร.นินนาท โอฬารวรวุฒิ 20,000 - - - - - 20,000 - 40,000

4. นายไพบูลย์ คุจารีวณิช 20,000 25,000 60,000 - - - 60,000 380,000 545,000

5. นายศราวุธ เมนะเศวต 20,000 - 60,000 - - - 80,000 380,000 540,000

6. นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ - - - - - 300,000 80,000 380,000 760,000

7. นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา - - - 20,000 - 240,000 80,000 380,000 720,000

8. นายการุญ นันทิลีพงศ์ - - - - 100,000 - 80,000 380,000 560,000

9. นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช - 20,000 - - - - 80,000 380,000 480,000

10. นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์ - - - - 80,000 - 80,000 380,000 540,000

11. นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์ - - - - - - 80,000 380,000 460,000

12. นางรัศมี พงศ์จินดานนท์ (3) - 20,000 - - - - - - 20,000

รวม 85,000 65,000 195,000 65,000 180,000 540,000 840,000 4,000,000 5,970,000

ค่าตอบแทนรวมและจำานวนรายของกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายละเอียด ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

จำานวนกรรมการบริหารและผู้บริหาร 10 ท่าน 8 ท่าน 8 ท่าน

  ค่าตอบแทน

    เบี้ยประชุม เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุน

     สำารองเลี้ยงชีพ และรายได้อื่นๆ (เงินชดเชย

     เกษียณอายุ เงินชดเชยต่างๆ)

17.42 ล้านบาท 16.20 ล้านบาท 18.40 ล้านบาท

  รถยนต์ประจำาตำาแหน่ง 3 ท่าน 2 ท่าน 3 ท่าน

   ค่าตอบแทนรวมของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

   ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการและผู้บริหาร ของบริษัทฯ 
   • ปี 2556 โครงการใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญออกและจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของ
    บริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP#1)
   • ปี 2557 - ปี 2561  ไม่มีค่าตอบแทนอื่น

   ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะแบ่งเป็นค่าตอบแทนและผลประโยชน์แบบคงท่ี คือ เงิน
เดือน จะเป็นไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ประสบการณ์และทักษะความชำานาญ โดยคณะกรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทนจะทำาการทบทวนเป็นประจำาทุกปี ซึ่งรวมถึงพิจารณาอัตราการปรับเงินเดือน โบนัส เพ่ือนำา
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติต่อไป และค่าตอบแทนในรูปผลประโยชน์อื่นหรือผลประโยชน์
พิเศษ อาทิเช่น ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันภัยการเดินทาง กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ 
ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนรวมประมาณ 2,500,000 – 6,000,000 บาทต่อป ี  

���โครงสร้างการจัดการ
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บุคลากร
จำานวนพนักงานและผลตอบแทน

หัวข้อ / รายละเอียด ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

จำานวนพนักงาน

พนักงานสำานักงานกรุงเทพ 81  คน    83  คน 79 คน

พนักงานสำานักงานชุมพร 885 คน    853 คน 745 คน

รวมพนักงานทั้งสิ้น 966 คน         936 คน 824 คน

จำานวนพนักงานแบ่งตามกลุ่มงาน

พนักงานระดับบริหาร 26  คน  26 คน 27 คน

พนักงานระดับหัวหน้างาน 159 คน 165 คน         153 คน

พนักงาน 781 คน          745 คน         644 คน

ค่าตอบแทนพนักงาน 

เงินเดือน/ค่าแรง 175,476,728 บาท 179,774,913 บาท 162,680,479 บาท

 -  โบนัส 13,072,889 บาท 24,634,385 บาท 26,296,293 บาท

 -  รายได้อื่นๆ 25,119,527 บาท 35,404,360 บาท 25,414,172 บาท

 -  กองทุนสำารองเลี้ยงชีพฯ 4,299,963 บาท 4,417,182 บาท    3,131,079 บาท

 -  ประกันสังคม 6,395,015 บาท 7,168,387 บาท    6,347,862 บาท

รวมค่าตอบแทนพนักงาน 224,364,122 บาท 251,399,227 บาท 223,869,885 บาท

  ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำาคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา  
  บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำาคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

  นโยบายในการพัฒนาผู้บริหารและพนักงาน
  บริษัทฯ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงคุณค่าของบุคลากรทุกระดับตั้งแต่ก้าวเข้าสู่การทำางานในองค์กร ดังนั้น จึงได้
ให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาบุคลากร และมุ่งส่งเสริมการเจริญเติบโตของพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
โดยมีวิธีการพัฒนาบุคลากรด้วยรูปแบบการพัฒนาที่หลากหลาย  ซึ่งได้มีการกำาหนดแผนการฝึกอบรมประจำาปี
ที่เหมาะสมให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในระดับต่างๆ พร้อมทั้งพิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติมหลักสูตรฝึกอบรม
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการขยายกำาลังการผลิตและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่บริษัทฯ นำามาใช้ในกระบวนการผลิต
อยู่เสมอ และเน้นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะการทำางานในกระบวนการผลิตและด้านความปลอดภัยในการ
ทำางานเป็นประจำา ซ่ึงการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวนั้น ได้จัดให้มีการอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้บุคลากรมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความพร้อมในการที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว้
นอกเหนือจากนั้น บริษัทฯ ยังได้ให้ความสำาคัญในการฝึกอบรมและปลูกฝังให้พนักงานทุกระดับมีความตระหนักในเรื่อง
ของการต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน โดยถือเป็นนโยบายหลักท่ีจะต้องดำาเนินการและทบทวนให้มีการปฏิบัติอย่างสม่ำาเสมอ

���โครงสร้างการจัดการ



49

ปีที่อบรม รวมจำานวนการฝึกอบรม (ชั่วโมง) เฉลี่ย/คน/ปี (ชั่วโมง)

ปี 2559 34,603.00 36.31

ปี 2560 19,526.00 20.19

ปี 2561 23,239.00 24.11

ปี 2562 19,042.00 23.22

ปีที่อบรม รายชื่อ หลักสูตรการฝึกอบรม

ปี 2562 นายศราวุธ  เมนะเศวต

       

นายรชฎ  ถวิลเติมทรัพย์    

-

-

-

-

-

หลักสูตร Advance Aduit Committee

Program (AACP 34/2019)

Invest Canabis  Asia

กฎหมายและข้อบังคับสากลเก่ียวกับ

บรรจุภัณฑ์และสิ่งแวดล้อมเพื่อกลยุทธ์

การแข่งขันสำาหรับธุรกิจ

Palm Biodiesel Conference

Asia Palm Oil Conference (APOC)2019

ปีที่อบรม รายชื่อ หลักสูตรการฝึกอบรม

ปี 2562 นางรัศมี พงศ์จินดานนท์   

Mr.Jaroslaw  Kibilda

-

-

-

-

-

Asean Chartered Professional Accountant 

Strategic CFO in Capital Markets No.8

Auditors of the future : Perspective of

Stakeholders and Audit Data Analytics

การรวมธุรกิจและการจัดทำางบการเงิน

รวมขั้นสูง เชิงปฏิบัติการ(Workshop) 

Innobioplast 2019

จำานวนชั่วโมงการฝึกอบรมพัฒนาของพนักงาน

การอบรมพัฒนาของกรรมการ

การอบรมพัฒนาของผู้บริหาร

หมายเหตุ  หลักสูตรอบรมมีดังนี้ HR for Non HR, ทักษะการเป็นหัวหน้างาน, เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาทักษะผู้จัดการก้าวสู่การเป็น 
    “ผู้จัดการมืออาชีพ”, ทักษะการส่ือสาร, การทำางานเป็นทีม, การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ, ความปลอดภัยในการทำางาน อาชีวอนามัย
    และสิ่งแวดล้อม, มาตรฐานแรงงานไทย, ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการอนุรักษ์พลังงาน, 5 ส, ความรู้เก่ียวกับธุรกิจของบริษัท,
    กระบวนการผลิต, ISO, GMP, HACCP, RSPO ฯลฯ

���โครงสร้างการจัดการ
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ชื่อ       : นายบรรพต หงษ์ทอง  
ตำาแหน่ง      :  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
วันท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ  :  26 เมษายน 2561
อายุ       : 72 ปี
วุฒิการศึกษา    : ปริญญาตรี B.A. (ECONOMICS.) NORTHEASTERN UNIVERSITY  USA
        : ปริญญาโท M.A. (ECONOMIC DEVELOPMENT) NORTHEASTERN UNIVERSITY USA
การอบรม     : หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP ปี 2556) 
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา :  ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ  : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย  :  ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา  :  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  :  ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ  :   ไม่มี
ประวัติการทำางาน : 
 บริษัทจดทะเบียน
  2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม จำากัด (มหาชน)  
       ประธานกรรมการสรรหาและ
       กำาหนดค่าตอบแทน
  2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ  บริษัท เอ็กโซติด ฟู้ด จำากัด (มหาชน)
  2556 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา   บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำากัด (มหาชน)
  2556 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา   บริษัท ยูนิคอร์ด จำากัด (มหาชน)
  2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)
  2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ  บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำากัด (มหาชน)
       ประธานกรรมการสรรหาและ
       กำาหนดค่าตอบแทน 
 บริษัทจำากัด/หน่วยงาน
  2559 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา  บริษัท พีมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์ จำากัด 
  2556 - 2560 ที่ปรึกษา   บริษัท ช็อป โกลบอล (ประเทศไทย) จำากัด
  2552 - 2559 กรรมการ   บริษัท เอเวอร์กรีน พลัส จำากัด 

���ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร�
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ชื่อ        : นายไพบูลย์ คุจารีวณิช
ตำาแหน่ง        :  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
วันท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ  :  9 พฤศจิกายน 2559
อายุ       : 63 ปี
วุฒิการศึกษา    : ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
        : ปริญญาโท XMBA มหาวิทยาธรรมศาสตร์
การอบรม     : ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่น 113/2014
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา  :  ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ  : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย  :  ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา  :  ไม่มี
การเปล่ียนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทย่อยในปีท่ีผ่านมา  :  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  :  ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ  :   ไม่มี
ประวัติการทำางาน :
 บริษัทจดทะเบียน
  2562 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม จำากัด (มหาชน)
  2560 - 2561 ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม จำากัด (มหาชน)
  2559 - 2561 กรรมการตรวจสอบ   บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม จำากัด (มหาชน)
  2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ    บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม จำากัด (มหาชน)
  2557 - 2560 รองกรรมการผู้จัดการ   บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำากัด (มหาชน)  
  2557 - 2560   กรรมการบริหาร     บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
  2557 - 2560   กรรมการบริหารความเสี่ยง   บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
  2557 - 2558   กรรมการ     บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
  2554 - 2556   กรรมการบริหารและ   บริษัท โออิชิกรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
       กรรมการบริหารความเสี่ยง    
  2549 - 2556   รองกรรมการผู้จัดการ   บริษัท โออิชิกรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
 บริษัทจำากัด/หน่วยงาน
  2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและ   บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
       ประธานกรรมการตรวจสอบ
  2561 - 2562 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายการเงิน บริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป จำากัด   
  2557 - 2558 กรรมการ    บริษัท คาราบาวแดง จำากัด
  2557 - 2558 กรรมการ    บริษัท ตะวันแดงดีซีเอ็ม จำากัด
  2557 - 2558 กรรมการ    บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำากัด
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52 บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม จำากัด (มหาชน)

Annual Report 2019

ชื่อ       : นายนพพร  พิชา
ตำาแหน่ง      : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / 
         กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
วันท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ  :  31 มกราคม 2561
อายุ       : 72 ปี
วุฒิการศึกษา    : ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
        : ปริญญาโท พัฒนาบริหารศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
การอบรม     : หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 3/2015
        : หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 14/2014
        : หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 100/2008
        : หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 2/2003
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา  :  ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย  :  ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา  :  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  :  ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ  :   ไม่มี
ประวัติการทำางาน :
 บริษัทจดทะเบียน
  2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม จำากัด (มหาชน)
  2561 - 2562 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม จำากัด (มหาชน)
  2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม จำากัด (มหาชน)   
       และกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
  2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำากัด (มหาชน) 
       ประธานกรรมการตรวจสอบ
  2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและ บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำากัด (มหาชน) 
       ประธานกรรมการตรวจสอบ
  2547 - 2550 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) 
  2541 - 2549 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ไทยอกริฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน) 
 บริษัทจำากัด/หน่วยงาน
  2558 - 2561 กรรมการ    บริษัท สยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำากัด 
  2553 - 2559 กรรมการ    บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำากัด 
  2550 - 2558  ประธานกรรมการ  Viet World Company Limited
  2543 - 2548 ประธานกรรมการ  บริษัท เอื้อวิทยาเครื่องอุปกรณ์ จำากัด 
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ชื่อ       : นายศราวุธ เมนะเศวต
ตำาแหน่ง      : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 
วันท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ  :  26 เมษายน 2561
อายุ       : 72 ปี
วุฒิการศึกษา    : ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม     : หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 119/2015) 
         หลักสูตร Advance Aduit Committee Program (AACP 34/2019)
         หลักสูตรนักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 23 สำานักงาน ก.พ.
         หลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารการเงินการบัญชี รุ่นที่ 35 กรมบัญชีกลาง
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา  :  หลักสูตร Advance Aduit Committee Program (AACP 34/2019)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ  : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย :  ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา    :  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  : ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ  :  ไม่มี
ประวัติการทำางาน :
 บริษัทจดทะเบียน
  2562 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง  บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม จำากัด (มหาชน)
  2561 - 2562 กรรมการตรวจสอบ  บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม จำากัด (มหาชน) 
  2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ  บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม จำากัด (มหาชน) 
  2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  บริษัท เอ็กโซติด ฟู้ด จำากัด (มหาชน)
  2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ  บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)
 บริษัทจำากัด/หน่วยงาน
  2559 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา   บริษัท พีมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์ จำากัด
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ชื่อ       : นายถกล ถวิลเติมทรัพย์
ตำาแหน่ง      : กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
วันท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ  :  14 ตุลาคม 2536
อายุ       : 65 ปี
วุฒิการศึกษา    : มัธยมศึกษาปีที่ 3 วัดธาตุทอง
การอบรม     : ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 32/2003
         ประกาศนียบัตรหลักสูตร FND สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 5/2003
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา  :  ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ  : 1.05%
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : 1 หุ้น บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำากัด, 1 หุ้น บริษัท ซีพีไอ กรีน จำากัด
         1 หุ้น บริษัท ซีพีไอ เทรดดิ้ง จำากัด
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย  :  ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา   :  ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา :  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  : บิดาของนายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์ 
            พี่เขยของนายการุญ นันทิลีพงศ์ และนายโกศล นันทิลีพงศ์
การดำารงตำาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ  :  ไม่มี
ประวัติการทำางาน :
 บริษัทจดทะเบียน
  2561 - ปัจจุบัน รักษาการตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำาตาลครบุรี จำากัด (มหาชน)
  2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม จำากัด (มหาชน)
  2536 - ปัจจุบัน กรรมการ    บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม จำากัด (มหาชน)
  2517 - ปัจจุบัน กรรมการ      บริษัท น้ำาตาลครบุรี จำากัด (มหาชน)
       และประธานกรรมการบริหาร
 บริษัทจำากัด/หน่วยงาน
  2559 - ปัจจุบัน กรรมการ    บริษัท ซีพีไอ เทรดดิ้ง จำากัด
  2559 - ปัจจุบัน กรรมการ    บริษัท ซีพีไอ กรีน จำากัด
  2557 - ปัจจุบัน กรรมการ    บริษัท ซีพีพี จำากัด
  2554 - ปัจจุบัน กรรมการ    บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำากัด
  2553 - ปัจจุบัน กรรมการ    บริษัท ครบุรี แคปปิตอล จำากัด
  2551 - ปัจจุบัน กรรมการ    บริษัท เคบีเอส เทรดดิ้ง จำากัด
  2551 - ปัจจุบัน  กรรมการ    บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำากัด
  2547 - ปัจจุบัน  กรรมการ    บริษัท ครบุรีไบโอเอ็นเนอร์ยี่ จำากัด
  2536 - ปัจจุบัน กรรมการ    บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำากัด
  2531 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร   บริษัท บำารุงราษฎร์ เอ็ม.ซี. จำากัด
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ชื่อ       : นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา
ตำาแหน่ง      : กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน / 
         กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
วันท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ  :  14 ตุลาคม 2536
อายุ       : 74 ปี
วุฒิการศึกษา    : BS.BA HUSSON UNIVERSITY, MAINE, U.S.A.
การอบรม     : ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 18/2002
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา :  ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ  : 2.09%
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : 2 หุ้น บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำากัด, 1 หุ้น บริษัท ซีพีไอ กรีน จำากัด, 
         1 หุ้น บริษัท ซีพีไอ เทรดดิ้ง จำากัด, 1 หุ้น บริษัท ซีพีพี จำากัด 
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย  :  ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา  :  ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา  :  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  :  ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ  :  ไม่มี
ประวัติการทำางาน : 
 บริษัทจดทะเบียน
  2556 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม จำากัด (มหาชน)
  2550 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร    บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม จำากัด (มหาชน)
  2536 - ปัจจุบัน กรรมการ     บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม จำากัด (มหาชน)
 บริษัทจำากัด/หน่วยงาน
  2560 - 2562 กรรมการ     บริษัท ซีพีไอ โกลว์ จำากัด
  2559 - ปัจจุบัน กรรมการ     บริษัท ซีพีไอ เทรดดิ้ง จำากัด
  2559 - ปัจจุบัน กรรมการ     บริษัท ซีพีไอ กรีน จำากัด
  2557 - ปัจจุบัน กรรมการ     บริษัท ซีพีพี จำากัด
  2554 - ปัจจุบัน กรรมการ     บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำากัด
  2552 - ปัจจุบัน กรรมการ     กลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิค สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  2551 - ปัจจุบัน กรรมการ     บริษัท ไทยอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา จำากัด
  2536 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ    บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำากัด
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56 บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม จำากัด (มหาชน)

Annual Report 2019

ชื่อ       : นายการุญ นันทิลีพงศ์
ตำาแหน่ง      : กรรมการ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
วันท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ  :  14 ตุลาคม 2536
อายุ       : 60 ปี
วุฒิการศึกษา    : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม     : วุฒิบัตรและประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 9/2554
        :  ประกาศนียบัตรหลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan รุ่น 11/2559
        : ประกาศนียบัตรหลักสูตร Board Matters and Trends รุ่น 2/2560
        : ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 25/2560
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา  :  ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ  : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย  :  ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา  :  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บรหิาร  :  น้องภรรยาของนายถกล ถวิลเติมทรัพย์ น้าของนายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์, 
           พี่ชายของนายโกศล นันทิลีพงศ์ 
การดำารงตำาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ  :  ไม่มี
ประวัติการทำางาน:
 บริษัทจดทะเบียน
  2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม จำากัด (มหาชน)
  2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท สิงห์ เอสเตจ จำากัด (มหาชน)
       และกรรมการสรรหาและ
       กำาหนดค่าตอบแทน
  2550 - 2557 กรรมการผู้จัดการ    บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม จำากัด (มหาชน)
  2536 - ปัจจุบัน กรรมการ     บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม จำากัด (มหาชน)
  2525 - 2549 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม จำากัด (มหาชน)
 บริษัทจำากัด/หน่วยงาน
  2544 - ปัจจุบัน กรรมการ     บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำากัด
  2542 - ปัจจุบัน กรรมการ     บริษัท เนเจอร์ ทัช จำากัด
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ชื่อ       : นายกิตติ   ฉัตรเลขวนิช
ตำาแหน่ง      : กรรมการ / กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 
วันท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ  :  23 เมษายน 2542
อายุ       : 50 ปี
วุฒิการศึกษา    : SASIN GRADUATE INSTITUTE OF ADMINISTRATION
         CHULALONGKORN UNIVERSITY
การอบรม     : วุฒิบัตรและประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 4/2000 
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา  :  ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ  : 2.05%
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : 1 หุ้น บริษัท ซีพีไอ กรีน จำากัด, 1 หุ้น บริษัท ซีพีไอ เทรดดิ้ง จำากัด
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย  :  ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา  :  ซื้อเพิ่มจำานวน 2,038,000 หุ้น
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา  :  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  :  ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ  :  ไม่มี
ประวัติการทำางาน :
 บริษัทจดทะเบียน
  2558 - 2561   กรรมการบริหารความเสีย่ง  บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม จำากัด (มหาชน)
  2542 - ปัจจุบัน   กรรมการ    บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม จำากัด (มหาชน)
 บริษัทจำากัด/หน่วยงาน
  2559 - ปัจจุบัน กรรมการ    บริษัท ซีพีไอ เทรดดิ้ง จำากัด
  2559 - ปัจจุบัน กรรมการ    บริษัท ซีพีไอ กรีน จำากัด
  2557 - ปัจจุบัน กรรมการ    บริษัท ซีพีพี จำากัด
  2557 - ปัจจุบัน กรรมการ    บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำากัด
  2549 - ปัจจุบัน กรรมการ    บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำากัด
  2537 - ปัจจุบัน กรรมการ    บริษัท โปลิเมอส์ มาร์เก็ตติ้ง จำากัด
  2535 - ปัจจุบัน  กรรมการผู้จัดการ   บริษัท เลียกเซ้ง เทรดดิ้ง จำากัด
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58 บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม จำากัด (มหาชน)

Annual Report 2019

ชื่อ       : นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์
ตำาแหน่ง      :  กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
วันท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ  :  14 ตุลาคม 2536
อายุ       : 67 ปี
วุฒิการศึกษา    : ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต UNSW, Australia
        : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม     : วุฒิบัตรและประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 15/2002
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ  : 0.44%
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย  :  ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา  :  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  :  ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ  :  ไม่มี
ประวัติการทำางาน :
 บริษัทจดทะเบียน
  2558 - ปัจจุบัน กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม จำากัด (มหาชน)
  2536 - ปัจจุบัน กรรมการ   บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม จำากัด (มหาชน)
  2533 - 2555 ผู้อำานวยการงานโครงการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม จำากัด (มหาชน)
       ศึกษาการลงทุน
 บริษัทจำากัด/หน่วยงาน
  2550 - ปัจจุบัน กรรมการ   บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาไทย จำากัด
  2536 - ปัจจุบัน  กรรมการ   บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำากัด
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ชื่อ       : นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์
ตำาแหน่ง      : กรรมการ / กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ / รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
วันท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ  :  24 กุมภาพันธ์ 2557
อายุ       : 33 ปี
วุฒิการศึกษา    : UNIVERSITY OF ESSEX, UK, LLB LAW 
        : MBA, Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University
การอบรม     : ไม่มี
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา  : กฎหมายและข้อบังคับสากลเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์และสิ่งแวดล้อมเพื่อ
            กลยุทธ์การแข่งขันสำาหรับธุรกิจ
           : Invest Canabis  Asia : Palm Biodiesel Conference
           : Asia Palm Oil Conference (APOC)2019
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ  : 0.84%
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : 2 หุ้น บริษัท ซีพีไอ กรีน จำากัด, 2 หุ้น บริษัท ซีพีไอ เทรดดิ้ง จำากัด
         1 หุ้น บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำากัด, 1 หุ้น บริษัท ซีพีพี จำากัด
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย  :  ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา  :  ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา  :  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  :  บุตรชายของนายถกล ถวิลเติมทรัพย์ หลานชายของนายการุญ นันทิลีพงศ์ 
             และนายโกศล นันทิลีพงศ์ 
การดำารงตำาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ  :  ไม่มี
ประวัติการทำางาน  :
 บริษัทจดทะเบียน
  2561 - ปัจจุบัน   รองประธานเจา้หน้าทีบ่ริหาร  บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม จำากัด (มหาชน)
  2557 - ปัจจุบัน   กรรมการ     บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม จำากัด (มหาชน)
  2557 - 2560   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม จำากัด (มหาชน)
  2554 - 2557 เลขานุการสำานักประธาน  บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม จำากัด (มหาชน)
       เจ้าหน้าที่บริหาร
 บริษัทจำากัด/หน่วยงาน
  2562 - ปัจจุบัน กรรมการ    บริษัท ซี เค เทรดดิ้ง (1965) จำากัด
  2560 - 2562 กรรมการ    บริษัท ซีพีไอ โกลว์ จำากัด
  2559 - ปัจจุบัน กรรมการ    บริษัท ซีพีไอ เทรดดิ้ง จำากัด
  2559 - ปัจจุบัน กรรมการ    บริษัท ซีพีไอ กรีน จำากัด
  2559 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำากัด
  2557 - ปัจจุบัน กรรมการ    บริษัท ซีพีพี จำากัด
  2557 - ปัจจุบัน กรรมการ    บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำากัด
  2549 - ปัจจุบัน กรรมการ    บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำากัด
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60 บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม จำากัด (มหาชน)

Annual Report 2019

ชื่อ       : นายกฤษฏ์พงศ์ ตากวิริยะนันท์ 
ตำาแหน่ง      : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ       : 52 ปี
วุฒิการศึกษา    : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
        : Asian International Executive Program from INSEAD
        : Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
        : ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม     : Certificate of Asian International Executive Program from INSEAD
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา  :  ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ  : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย  :  ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา  :  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  :  ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ  :  ไม่มี
ประวัติการทำางาน  :
 บริษัทจดทะเบียน
  2561 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม จำากัด (มหาชน)
  2560 - 2560 รองประธานเจา้หน้าทีบ่ริหาร บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม จำากัด (มหาชน)
 บริษัทจำากัด/หน่วยงาน
  2551 - 2557  กรรมการผู้จัดการ    บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำากัด
  2549 - 2550  รองกรรมการผู้จัดการ   บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำากัด
  2548 - 2549  ผู้อำานวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ  Praxair (China) Investment Co. Ltd.
  2544 - 2548  ผู้อำานวยการสายงานขายและการตลาด  บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำากัด
  2543 - 2544  ผู้อำานวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ  บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำากัด
  2541 - 2543  ผู้อำานวยการโรงงาน   บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำากัด
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ชื่อ       : นางรัศมี พงศ์จินดานนท์
ตำาแหน่ง        :  Chief Financial Officer 
อายุ         : 48 ปี
วุฒิการศึกษา      : ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
        : ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม      : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA) 
        : Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 17
        : Asean Chartered Professional Accountant
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา  : Strategic CFO in Capital Markets No.8
           : Auditors of the future : Perspective of Stakeholders and Audit 
            Data Analytics
           : การรวมธุรกิจและการจัดทำางบการเงินรวมขั้นสูง เชิงปฏิบัติการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ  : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย  :  ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา  :  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  :  ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ  :  ไม่มี
ประวัติการทำางาน :
 บริษัทจดทะเบียน
  2561 - 2561 รักษาการผู้จัดการ    บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม จำากัด (มหาชน)
       สำานักตรวจสอบภายใน
  2559 - ปัจจุบัน Chief Financial Officer   บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม จำากัด (มหาชน)
  2556 - 2559 ผู้อำานวยการสำานักตรวจสอบภายใน บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม จำากัด (มหาชน)
  2555 - 2556 ผู้ช่วยผู้อำานวยการ    บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม จำากัด (มหาชน)
       สายงานการเงินและบัญชี
  2541 - 2554 ผู้จัดการสำานักตรวจสอบภายในอาวุโส บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม จำากัด (มหาชน)
 
 บริษัทจำากัด/หน่วยงาน
  2536 - 2540 ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโส  บริษัท สำานักงาน เอสจีวี ณ ถลาง จำากัด
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Annual Report 2019

ชื่อ       : นายธวัชชัย โฉมวรรณ์
ตำาแหน่ง        :  ผู้อำานวยการสายงานขายและการตลาด
อายุ         : 52 ปี
วุฒิการศึกษา     : ปริญญาโท การค้าระหว่างประเทศ, Sul Ross State University, Texas, USA
การอบรม      : ไม่มี
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา :  ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ  : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย :  ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา :  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :  ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ  :  ไม่มี
ประวัติการทำางาน:
 บริษัทจดทะเบียน
  2557 - ปัจจุบัน ผู้อำานวยการสายงานขายและการตลาด บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม จำากัด (มหาชน)
  2551 - 2556 ผู้จัดการฝ่ายการตลาดองค์กร  บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม จำากัด (มหาชน)
       และโลจิสติกส์
  2542 - 2550 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด   บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม จำากัด (มหาชน)
       และสนับสนุนงานขาย
 บริษัทจำากัด/หน่วยงาน
  2562 – ปัจจุบัน กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี เค เทรดดิ้ง (1965) จำากัด
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ชื่อ         : นายประวิทย์ เติมวิริยะกุล  
ตำาแหน่ง        :  ผู้อำานวยการสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล
อายุ         : 48 ปี
วุฒิการศึกษา      : ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
        : ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตร์ (การจัดการส่ิงแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
         มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
        :  ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม      : ไม่มี
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา  :  ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ  : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย  :  ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา  :  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  :  ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ  :  ไม่มี
ประวัติการทำางาน :
 บริษัทจดทะเบียน
  2562 - ปัจจุบัน ผู้อำานวยการสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม จำากัด (มหาชน)
  2560 - 2561 ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและ  บริษัท ซาบีน่า จำากัด (มหาชน)    
       ผู้จัดการส่วนทรัพยากรมนุษย์ 
 บริษัทจำากัด/หน่วยงาน
  2547 - 2548  Senior Application Instructor  บริษัท แอ็คแทรน ซิสเต็มส์ จำากัด
  2546 - 2547   ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ต้ี จำากัด
  2544 - 2546    หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์  บริษัท รอแยลแคน อินดัสตรีส์ จำากัด
  2542 - 2544  อาจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  สถาบันราชภัฎสวนดุสิต
  2540 - 2542  System Analyst   บริษัท ยูไนเต็ด ซอฟต์แวร์ จำากัด
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ชื่อ         : Mr.Jaroslaw Marian Kibilda      
ตำาแหน่ง        :  ผู้อำานวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ
อายุ         : 33 ปี
วุฒิการศึกษา      : Master Degree of Finance, Sasin Graduate Institute of Business Administration
การอบรม      : ไม่มี
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา  :  ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ  : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย  :  ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา  :  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  :  ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ  :  ไม่มี
ประวัติการทำางาน :
 บริษัทจดทะเบียน
  2562 - ปัจจุบัน ผู้อำานวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ   บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม จำากัด (มหาชน)

ชื่อ         : นายอานนท์ ฤทธิ์ธาร   
ตำาแหน่ง        :  ผู้อำานวยการสายงานปฏิบัติการ
อายุ         : 57 ปี
วุฒิการศึกษา      : อนุปริญญาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี์
การอบรม      : ไม่มี
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา  :  ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ  : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย  :  ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา  :  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  :  ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ  :  ไม่มี
ประวัติการทำางาน :
 บริษัทจดทะเบียน
  2562 - ปัจจุบัน ผู้อำานวยการสายงานปฏิบัติการ   บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม จำากัด (มหาชน)
  2550 - 2551 ผู้อำานวยการโรงงาน   บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม จำากัด (มหาชน)
  2548 - 2550 ผู้ช่วยผู้อำานวยการโรงงาน   บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม จำากัด (มหาชน)
  2544 - 2548 ผู้จัดการฝ่ายผลิต  บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม จำากัด (มหาชน)
  2537 - 2544 หัวหน้าส่วน  บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม จำากัด (มหาชน)
 บริษัทจำากัด/หน่วยงาน
  2560 - ปัจจุบัน ผู้อำานวยการโรงงาน  บริษัท ซีพีพี จำากัด
  2551 - 2559  Project Manager  บริษัท เอสทีอาร์อาร์ เอ็นจิเนียร่ิง จำากัด
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ชื่อ         : นายชุมพล  ไทยนุกูล    
ตำาแหน่ง        :  รักษาการผู้อำานวยการโรงงาน
อายุ         : 43 ปี
วุฒิการศึกษา      : ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาเคมี (วทบ.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การอบรม      : ไม่มี
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา  :  ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ  : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย  :  ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา  :  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  :  ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ  :  ไม่มี
ประวัติการทำางาน :
 บริษัทจดทะเบียน
  2563 - ปัจจุบัน รักษาการผู้อำานวยการโรงงาน    บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม จำากัด (มหาชน)
  2554 - 2559 ผู้จัดการฝ่ายผลิต 1   บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม จำากัด (มหาชน)
  2551 - 2554 หัวหนาแผนกวางแผนการผลิต ฝ่ายผลิต 2 บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม จำากัด (มหาชน)
  2544 - 2551 หัวหนาแผนกควบคุมคุณภาพฯ ฝ่ายQA บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม จำากัด (มหาชน)
  2542 - 2543 พนักงานวางแผนการผลิต บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม จำากัด (มหาชน)
       แผนกวางแผนการผลิต
 บริษัทจำากัด/หน่วยงาน
  2559 - 2562  ผู้ช่วยผู้อำานวยการโรงงาน บริษัท ซีพีพี จำากัด

  คุณสมบัติกรรมการและผู้บริหาร
  กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน
จำากัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอ
ขายหุ้นที่ออกใหม่ และการอนุญาต ฉบับลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2535 ทุกประการ และไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วน
ของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

���ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร�



66 บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม จำากัด (มหาชน)

Annual Report 2019

ชื่อ       : นายคมกฤษ  ทองอ่วม
ตำาแหน่ง        :  เลขานุการบริษัท
อายุ       : 39 ปี 
วุฒิการศึกษา    : ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
         (วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ)
การอบรม       : Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 71/2016
        : Company Reporting Program - CRP 15/2016
        : Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 21/2016
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา :  ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ  : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย  :  ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา  :  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  :  ไม่มี
ประวัติการทำางาน  : 
 บริษัทจดทะเบียน
  2559 - ปัจจุบัน      เลขานุการบริษัท    บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม จำากัด (มหาชน)
  2557 - 2558      เจ้าหน้าท่ีธุรการเลขานุการ  บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม จำากัด (มหาชน)
  2554 - 2557  เลขานุการกรรมการผู้จัดการ  บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม จำากัด (มหาชน)
  2544 - 2550  เจ้าหน้าท่ีฝ่ายทะเบียนธุรกิจ  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารสัตว์ จำากัด (มหาชน)
       สำานักกฎหมาย
 บริษัทจำากัด/หน่วยงาน
  2552 - 2554  Invoice & Costing Officer  DER Asia Tours Co., Ltd

  หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
  มาตรฐาน 89/15 เพื่อทำาหน้าที่ให้เป็นไปตาม พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นศูนย์กลางในการจัดทำา/
เก็บรักษาเอกสาร ทะเบียนกรรมการ จัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงาน
การมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เลขานุการบริษัท
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำานาจควบคุม บริษัทย่อย
บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำากัด ประกอบด้วยกรรมการ จำานวน 5 ท่าน ดังนี้
 1) นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา
 2)  นายถกล  ถวิลเติมทรัพย์
 3)  นายรชฎ  ถวิลเติมทรัพย์ 
 4) นายกิตติ  ฉัตรเลขวนิช 
  5)  นายโกศล นันทิลีพงศ์
 กรรมการซ่ึงลงช่ือผูกพันบริษัทได้คือ นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์ หรือ นายโกศล นันทิลีพงศ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ 
 นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา หรือ นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช รวมเป็นสองคนและประทับตราสำาคัญของบริษัท/
 หมายเหตุ  : กรรมการบริษัทฯ ลำาดับที่ 1-4 โปรดดูรายละเอียดหัวข้อ “ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร”
     กรรมการบริษัทฯ ลำาดับที่ 5 โปรดดูรายละเอียดหัวข้อ “ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทย่อย”

บริษัท ซีพีพี จำากัด ประกอบด้วยกรรมการ จำานวน 4 ท่าน ดังนี้
 1) นายชูศักดิ์  ปรัชญางค์ปรีชา 
 2)  นายถกล  ถวิลเติมทรัพย์  
 3) นายรชฎ  ถวิลเติมทรัพย์   
 4)  นายกิตติ  ฉัตรเลขวนิช   
 กรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา หรือ
 นายกติติ ฉัตรเลขวนิช รวมเป็นสองคนและประทับตราสำาคัญของบริษัท/ 
 หมายเหตุ  : กรรมการบริษัทฯ ลำาดับที่ 1-4 โปรดดูรายละเอียดหัวข้อ “ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร”

บริษัท ซีพีไอ กรีน จำากัด ประกอบด้วยกรรมการ จำานวน 4 ท่าน ดังนี้
 1)  นายชูศักดิ์  ปรัชญางค์ปรีชา 
 2)  นายถกล  ถวิลเติมทรัพย์  
 3)  นายรชฎ  ถวิลเติมทรัพย์   
 4)  นายกิตติ  ฉัตรเลขวนิช   
 กรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ หรือ นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ
 นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา หรือ นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช รวมเป็นสองคนและประทับตราสำาคัญของบริษัท/
 หมายเหตุ  : กรรมการบริษัทฯ ลำาดับที่ 1-4  โปรดดูรายละเอียดหัวข้อ “ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร”

บริษัท ซีพีไอ เทรดดิ้ง จำากัด ประกอบด้วยกรรมการ จำานวน 4 ท่าน ดังนี้
 1)  นายชูศักดิ์  ปรัชญางค์ปรีชา 
 2)  นายถกล  ถวิลเติมทรัพย์  
 3)  นายรชฎ  ถวิลเติมทรัพย์   
 4)  นายกิตติ  ฉัตรเลขวนิช   
 กรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ หรือ นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ
 นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา หรือ นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช รวมเป็นสองคนและประทับตราสำาคัญของบริษัท/
 หมายเหตุ  :  กรรมการบริษัทฯ ลำาดับที่ 1-4  โปรดดูรายละเอียดหัวข้อ “ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร”
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ชื่อ       : นายโกศล นันทิลีพงศ์
ตำาแหน่ง        :  กรรมการ / กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ / กรรมการผู้จัดการ
อายุ         : 58 ปี
วุฒิการศึกษา      : ปริญญาตรี สถิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม     : ไม่มี
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา :  ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ  : 1 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : 1 หุ้น – บริษัท ซีพีพี จำากัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทแม่  : 0.91%
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสในบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทแม่  :  ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทแม่ ในปีที่ผ่านมา  :  ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปีที่ผ่านมา  :  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  :  น้องภรรยาของนายถกล ถวิลเติมทรัพย์
             น้องชายของนายการุญ นันทิลีพงศ์ และน้าของนายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์ 
การดำารงตำาแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ  :  ไม่มี
ประวัติการทำางาน :
 บริษัทจดทะเบียน
  2551 - 2557 ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาพันธุ์อ้อย บริษัท น้ำาตาลครบุรี จำากัด (มหาชน)
  2547- 2554  ท่ีปรึกษาทางด้านส่งเสริมการเกษตร บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม จำากัด (มหาชน)
 บริษัทจำากัด/หน่วยงาน
  2555 - 2557 กรรมการ    บริษัท ซีพีพี จำากัด
  2554 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำากัด
  2547 - ปัจจุบัน กรรมการ     บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำากัด

ข้อมูลและรายละเอียดของผู้บริหารบริษัทย่อย
บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำากัด
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นโยบายการกำากับดูแลกิจการ
  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ส่งเสริมสนับสนุนการกำากับดูแลกิจการท่ีดีในทุกระดับขององค์กร และได้มีการปรับปรุง
ส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและ
มีความโปร่งใส คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและเชื่อมั่นว่าการกำากับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส มีประสิทธิผล
จะส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ดีขึ้นและเป็นประโยชน์สูงสุดกับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายใน
ระยะยาวโดยทั่วกัน จึงได้กำาหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้ี้
  1. ดำาเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) โปร่งใส ตรวจสอบได้
  2. กำากับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายอย่าง
มีประสิทธิภาพ
  3. ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย อีกทั้งมีการเปิดเผยข้อมูล
อย่างเพียงพอแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
  4. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ ดูแลให้มีมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและติดตาม
ทวนสอบอย่างสม่ำาเสมอ
  5. กำาหนดให้มีวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณของบริษัทฯ และมีการ
ติดตามผลอย่างสม่ำาเสมอ
  6. จัดให้มีคู่มืออำานาจดำาเนินการ เพ่ือกระจายความรับผิดชอบ อำานาจในการตัดสินใจและสั่งการตามหน้าท่ีท่ีได้
รับมอบหมาย
  7. จัดให้มีคู่มือจรรยาบรรณบริษัท พร้อมทั้งมีการแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ
  บริษัทฯ มีแผนปฏิบัติและมีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนงาน และงบประมาณของบริษัทฯ ทุกไตรมาส และ
มีการปรับปรุงเป้าหมาย แผนงาน งบประมาณของบริษัทฯ ทุกปี
  นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการ ครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ได้แก่ หมวดสิทธิของ
ผู้ถือหุ้น หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน หมวดบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย หมวดการเปิดเผยข้อมูลและ
ความโปร่งใส และหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยมีเนื้อหาดังนี้
  1) สิทธิของผู้ถือหุ้น
   ในปี 2562 บริษัทฯ มีการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1 คร้ัง เป็นการประชุมสามัญประจำาปี 2562 โดยบริษัทฯ
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น มีส่วนในการดูแลกิจการและให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำาเนินกิจการให้มากขึ้นดังนี้ี้
   1.1) การประชุมได้จัดที่โรงแรมภายนอกบริษัทฯ และได้อำานวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย
ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมฯ โดยจัดสถานที่ประชุมที่สามารถเดินทางได้สะดวก
   1.2) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า โดยระหว่างวันท่ี 1 กันยายน 2561 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2561
สำาหรับการประชุมสามัญประจำาปี 2562 และ ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 สำาหรับ
การประชุมสามัญประจำาปี 2563 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุม พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์และระบุขั้นตอนไว้อย่างชัดเจน
   1.3) บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม รายงานประจำาปี/
งบการเงิน รายการเอกสารที่ผู้เข้าประชุมต้องนำามาเพื่อใช้แสดงตัวและหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อน
วันประชุม 7 วันทำาการ ท้ังน้ีเอกสารประกอบการประชุมท่ีนำาส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมน้ัน จะมีข้อมูล
ครบถ้วนเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ และบริษัทฯ ได้เพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้น
โดยให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำานาจจากผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้  
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  2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
   บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย
และนักลงทุนสถาบัน เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริงและยั่งยืนดังนี้   
   2.1) ได้ดำาเนินการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นโดยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  โดยมีการอำานวยความ
สะดวกในการประชุมอย่างเท่าเทียมกัน  ให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการถามคำาถามต่อที่ประชุมและแสดงความเห็น
ในแต่ละวาระการประชุม และประธานที่ประชุมจะให้ความสำาคัญและตอบข้อซักถามในทุกประเด็น โดยมีการบันทึกการ
ประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน 
   2.2) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารเชิญประชุมพร้อมรายงานประจำาปี/งบการเงิน
และหนังสือมอบฉันทะพร้อมเสนอช่ือกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นให้กับ
ผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งลงประกาศ
หนังสือพิมพ์แจ้งกำาหนดวัน เวลา และวาระการประชุมก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วันล่วงหน้า ติดต่อกันเป็นระยะเวลา
3 วัน คือ ระหว่างวันท่ี 3-4-5 เมษายน 2562 โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2562 มีกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม
จำานวน 9 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน 
   2.3) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าโดยระหว่างวันท่ี 1 กันยายน 2561 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2561
สำาหรับการประชุมสามัญประจำาปี 2562 และ ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 สำาหรับ
การประชุมสามัญประจำาปี 2563 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุม พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์และระบุขั้นตอนไว้อย่างชัดเจน
   2.4) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
   2.5) บริษัทฯ ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้นตามจำานวนหุ้นที่ถืออย่างเท่าเทียมกัน และผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
   2.6) บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำาหนดทิศทางการลงคะแนน
เสียงได้เองในแต่ละวาระ ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถ
มอบอำานาจให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้้

   1.4) ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ที่แสดงถึงเลข
ทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้รับความ
สะดวกในการประชุมและทำาให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว
   1.5) แจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น และการใช้บัตรลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้น
คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
   1.6) ประธานท่ีประชุมได้ดำาเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำาดับระเบียบวาระท่ีกำาหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม 
และคณะกรรมการยังได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็นและสามารถถามคำาถามในแต่ละวาระ
การประชุม รวมทั้งให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และได้บันทึกประเด็นที่สำาคัญไว้ในรายงานการประชุมแล้ว
   1.7) บริษัทฯ ไม่ได้เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำาคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
   1.8) บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลของการประชุมและสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม  
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  3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
   บริษัทฯ ได้ดูแลและคำานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มโดยได้กำาหนดแนวทางการปฏิบัติไว้ในคู่มือจรรยาบรรณ
บริษัทและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำางาน  เพื่อให้คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติ
ในการดำาเนินงาน โดยถือเป็นภาระหน้าที่ที่สำาคัญของทุกคน เช่น 
   - ผู้ถือหุ้น    : บริษัทฯ จะดำาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส โดยคำานึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทฯ ในระยะยาว
   - พนักงาน  : บริษัทฯ สนับสนุนพัฒนาความสามารถในการทำางาน โดยนำาระบบการพัฒนาบุคลากร
       บนพ้ืนฐานของความสามารถ (Competency – Based Human Resources Development)
       มาใช้ เน้นการทำางานอย่างปลอดภัย ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม
       ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
   - คู่ค้า/เจ้าหนี้  : ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด
   - คู่แข่ง        : ปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันท่ีดี ไม่ทำาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าโดย
       ปราศจากหลักฐานและข้อเท็จจริง 
   - ลูกค้า : มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและรักษาระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อตอบสนองความ
       พึงพอใจของลูกค้า โดยบริษัทฯผ่านการรับรองระบบคุณภาพ ISO9001:2000 GMP และ 
       HACCP  พร้อมท้ังกำาหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการรับข้อร้องเรียนของลูกค้า  และรักษา
       ความลับของลูกค้า
   - ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม  
      :  บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานดำาเนินกิจกรรมเพื่อบำาบัดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดย
       ปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด พร้อมท้ังสนับสนุน
       กิจกรรมของชุมชนโดยรอบสถานประกอบกิจการ และกิจกรรมของท้องถิ่นที่สถาน
       ประกอบกิจการต้ังอยู่ โดยบริษัทฯ มีนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม
       ประกาศให้พนักงานทุกระดับตระหนักและปฏิบัติโดยทั่วกัน รวมถึงได้มีการจัดอบรมให้กับ
       พนักงานทุกระดับให้ตระหนักถึงความปลอดภับ อาชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อมเป็น
       ประจำาอย่างต่อเนื่อง
  4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
   คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เก่ียวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ท่ีมีส่วนได้เสียของบริษัทฯ จึงได้กำาชับให้ฝ่ายบริหารดำาเนินการในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับ
การเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่ำาเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯ
ได้ให้ความสำาคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ 
Chief Financial Officer ทำาหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง สถาบันผู้ลงทุน 
และประชาชนทั่วไป ซ่ึงสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2679-9166 หรือที่ 
website : www.cpi-th.com หรือที่ e-mail address : info@cpi-th.com
  5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
   การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เป็นไปตามข้อตกลงของผู้ถือหุ้นที่กำาหนดให้กรรมการบริษัทฯ เป็นตัวแทนจาก
ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 10 ท่าน ดังนี้
   -   กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  3 ท่าน 
   -  กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน 
   -   กรรมการที่เป็นอิสระ  4 ท่าน 
   กรรมการทุกท่านที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ ได้เข้าร่วมการปฐมนิเทศ รวมถึงการรับทราบถึงข้อมูล
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่เริ่มเข้ารับตำาแหน่ง ซึ่งถือเป็นนโยบายที่บริษัทฯ ได้กำาหนดไว้สำาหรับ
กรรมการผู้ที่เข้ารับดำารงตำาแหน่งกรรมการของบริษัทฯ 
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   ในปี 2562 จำานวนกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีจำานวน 1 ใน 3 ของจำานวนกรรมการทั้งคณะ ทั้งนี้ กรรมการ
อิสระมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่เป็นบุคคล
เดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำาหนดนโยบายการกำากับดูแลและการบริหารงาน
ประจำา บริษัทฯ มีการกำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์
อักษรตามคู่มืออำานาจดำาเนินการ  บริษัทฯ มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบออกจากกันโดยเด็ดขาดระหว่างการ
อนุมัติ การบันทึกรายการทางบัญชีและการดูแลทรัพย์สินเพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกันได้ ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่า
กรรมการดังกล่าวได้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ในฐานะที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น และมีการถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม 
  คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับ
ของบริษัทฯ ตลอดจนมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ 
โดยกรรมการบริษัทฯ มีวาระการดำารงตำาแหน่งที่แน่นอน ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำาหนดไว้ว่า ในการประชุม
สามัญประจำาปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำาแหน่งอย่างน้อยจำานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำานวน
กรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยให้กรรมการ
ที่ดำารงตำาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีการดำารงตำาแหน่ง
กรรมการอิสระควรไม่เกิน 6 ปี ทั้งน้ีไม่มีกรรมการอิสระท่านใดดำารงตำาแหน่งเกิน 6 ปี และตามหลักการกำากับดูแล
กิจการที่ดีกรรมการแต่ละท่านควรจะดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่ง เนื่องด้วยอาจมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ได้ ทั้งนี้ไม่มีกรรมการท่านใดดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 แห่ง 
    กรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพ และได้ผ่านหลักสูตรการอบรมการเป็น
กรรมการ ตามหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หรือ Directors Accreditation Program (DAP) 
ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้
   1. นายบรรพต  หงษ์ทอง   ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่น 2013
   2. นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 18/2002
   3. นายถกล ถวิลเติมทรัพย์  ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 32/2003
   4. นายไพบูลย์  คุจารีวณิช   ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่น 113/2014
   5. นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช   ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 4/2000  
   6. นายการุญ นันทิลีพงศ์  ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 9/2001 
   7. นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์  ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 15/2002
   8. นายนพพร  พิชา   ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่น 2003 
   9. นายศราวุธ  เมนะเศวต   ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่น 2015
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  คณะกรรมการบริษัทฯ มีภาวะผู้นำา มีวิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
และผู้ถือหุ้นโดยรวม  คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำาหนดและให้ความเห็นชอบในเร่ืองวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ 
เป้าหมาย โดยคณะจัดการจะนำาเสนอเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทบทวนทุกๆ 1-3 ปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
แนวทางธุรกิจหรือสถานการณ์เศรษฐกิจ และในส่วนแผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ คณะจัดการจะนำาเสนอให้
คณะกรรมการบริหารพิจารณาทุกปีตามกรอบคู่มืออำานาจดำาเนินการและนำาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา ท้ังน้ี
หากมีแผนงานหรืองบประมาณเพิ่มเติมที่เกินกว่าอำานาจดำาเนินการอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร ตามที่ได้กำาหนดไว้ 
จะต้องนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาต่อไป และคณะกรรมการบริษัทฯ จะกำากับดูแลให้คณะจัดการดำาเนิน
การให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่กำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อีกทั้งคณะกรรมการและ
คณะจัดการมีความรับผิดชอบตามหน้าท่ีต่อผู้ถือหุ้น มีระบบการแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และคณะจัดการ ซ่ึงได้มีการกำาหนดอำานาจดำาเนินการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
  เพ่ือป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จึงไม่มีการทำาธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการผู้มีอำานาจ 
ผู้บริหาร หรือผู้ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว  อีกท้ังคณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบหากเกิดรายการท่ีอาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับทราบถึงรายการท่ีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการท่ีเก่ียวโยง
กัน เพ่ือพิจารณาตามความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยราคา
และเง่ือนไขให้กระทำาเสมือนทำารายการกับบุคคลภายนอก กระทำาอย่างยุติธรรมตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจ
การค้า และจะต้องเปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจำาเป็น ไว้ในรายงานประจำาปี และแบบ 56-1
ตลอดจนต้องเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในหัวข้อรายการบัญชีกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องกันด้วย อีกท้ังได้กำาหนด
นโยบายให้กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารแจ้งเก่ียวกับการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อน
ทำาการซ้ือขายให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบโดยผ่านเลขานุการบริษัท รวมถึงนำาส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่
เลขานุการบริษัททุก 6 เดือน และเลขานุการบริษัทจะต้องส่งสำาเนารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียน้ีให้ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบ และกำาหนดให้กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าท่ีรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำานักงาน
คณะกรรมการ กลต. พร้อมท้ังแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบเพ่ือจัดทำาบันทึกการเปล่ียนแปลงและสรุปจำานวนหลักทรัพย์ของ
กรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบในการประชุมคร้ังถัดไป
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รายชื่อ
การถือครองหุ้น ณ 

วันที่ 1 มกราคม 2562

การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี

การถือครองหุ้น ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2562

จำานวนหุ้นที่ได้จากการ
แปลงสภาพการใช้สิทธิ 

ESOP
ซื้อ / (ขาย) / (โอน)

จำานวนหุ้น % จำานวนหุ้น % จำานวนหุ้น % จำานวนหุ้น %

1. นายบรรพต  หงษ์ทอง

   คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0 

0

-

-

-

-

0 

0

3. นายไพบูลย์  คุจารีวณิช 

   คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0

0 

-

-

-

-

0 

0 

3. นายนพพร  พิชา

   คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0 

0

-

-

-

-

0 

0

4. นายศราวุธ  เมนะเศวต  

   คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0 

0 

-

-

-

-

0 

0 

5. นายถกล  ถวิลเติมทรัพย์

   คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

6,680,158

0

1.05 -

-

-

-

6,680,158

0

1.05

6. นายชูศักดิ์  ปรัชญางค์ปรีชา

   คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

13,253,181

0

2.09 -

-

-

-

13,253,181

0

2.09

7. นายการุญ  นันทิลีพงศ์

   คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0

0

-

-

-

-

0

0

8. นายกิตติ  ฉัตรเลขวนิช

   คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

10,621,923

0

1.68 -

-

2,388,000

-

0.38 13,009,923

0

2.06

9. นายทรงฤทธิ์  นิวัติศัยวงศ์

   คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

2,831,260

0

0.44 -

-

-

-

2,831,260

0

0.44

10. นายรชฎ  ถวิลเติมทรัพย์

     คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

5,348,266

0

0.84 -

-

-

-

5,348,266

0

0.84

11. นายกฤษฏ์พงศ์  ตากวิริยะนันท์ 

     คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ    

0

0 

-

-

-

-

0

0

12. นางรัศมี  พงศ์จินดานนท์

     คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0 

0

-

-

-

-

0 

0

13. นายธวัชชัย  โฉมวรรณ์

     คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0 

0 

-

-

-

-

0

0

14. นายประวิทย์  เติมวิริยะกุล

     คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0

0

-

-

-

-

0 

0

15. Mr. Jaroslaw Marian Kibilda

    คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0 

0 

-

-

-

-

0

0

16. นายอานนท์  ฤทธิ์ธาร    

     คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0 

0

-

-

-

-

0

0

17. นายสมชาย  จันทรมณี    

     คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0 

0 

-

-

-

-

0 

0 

รวมจำานวนหุ้นกรรมการ (ลำาดับที่ 1-10) 38,734,788 6.10 - 2,388,000 0.38 41,122,788 6.48

รวมจำานวนหุ้นผู้บริหาร (ลำาดับที่ 11-17) 0 - - 0 

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร ปี 2562
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  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การ
ดำาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการบริหารความเสี่ยง และจัดให้มีกลไกการตรวจ
สอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทฯ 
อยู่เสมอ จัดให้มีการกำาหนดลำาดับข้ันของอำานาจอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรในคู่มืออำานาจดำาเนินการ และความรับผิดชอบ
ของผู้บริหารและพนักงาน กำาหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีสำานักตรวจสอบภายในทำาหน้าท่ี
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบท่ีวางไว้ รวมท้ังประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอ
ของการควบคุมภายใน ท้ังน้ี คณะกรรมการตรวจสอบดูแลให้สำานักตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำาหน้าท่ี
ตรวจสอบได้อย่างเต็มที่ และให้รายงานตรงต่อกรรมการตรวจสอบเป็นประจำาทุกไตรมาส
  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารกำาหนดแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอด
ผู้บริหารระดับสูง (Succession Plan) และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำาทุกปี และมอบหมาย
ให้คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนพิจารณากำาหนดระบบพิจารณาค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูง
ที่เหมาะสม ที่สอดคล้องกับผลการดำาเนินงานและเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจในการทำางาน 
  บริษัทฯ ได้จัดทำาคู่มือจรรยาบรรณบริษัทขึ้น เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและเที่ยงธรรม  โดยได้มอบคู่มือจรรยาบรรณบริษัทให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
เพื่อให้ปฏิบัติตามโดยทั่วกัน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดอบรมชี้แจงให้พนักงานได้รับทราบทั่วกัน และผู้บังคับบัญชา
ทุกระดับชั้นมีหน้าที่สอดส่องและส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำาหนดและประพฤติตนเป็นแบบ
อย่างที่ดี อีกทั้งได้กำาหนดเป็นแผนงานของฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลที่ต้องจัดอบรมและติดตามการปฏิบัติดังกล่าว
เป็นประจำาทุกปี
  บริษัทฯ มีการกำาหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี ไตรมาสละ 1 คร้ัง 
และมีการประชุมพิเศษเพ่ิมตามความจำาเป็น โดยมีการกำาหนดวาระไว้อย่างชัดเจนและมีวาระพิจารณาติดตามผลการ
ดำาเนินงานเป็นประจำา โดยเลขานุการบริษัทจะจัดทำาหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมส่งให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลา 7 วันเพ่ือให้คณะกรรมการได้มีเวลา
ศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการสามารถเสนอความ
คิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ  มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการ
รับรองแล้วจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือให้คณะกรรมการและผู้ท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบได้  โดยปกติการประชุมแต่ละคร้ัง
จะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง นอกจากนี้บริษัทฯ มีเลขานุการบริษัทและท่ีปรึกษาทางกฎหมาย ทำาหน้าที่ให้คำาแนะนำา
ด้านกฎหมายและเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตาม
มติคณะกรรมการ
  การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย กำาหนดไว้ว่าในการประชุมแต่ละคร้ังจะต้อง
มีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะถือครบเป็นองค์ประชุม และการลงมติ
จะต้องผ่านการอนุมัติจากเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งในปี 2562 สามารถสรุปการเข้าร่วมประชุม
ต่างๆ ได้ดังนี้
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Annual Report 2019

หมายเหตุ  1) รศ. ดร. นินนาท โอฬารวรวุฒิ  กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ ครบวาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่
     25 เมษายน 2562 และมีความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ 
    2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 1/2562 เมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2562 ท่ีประชุมมีมติให้เปล่ียนแปลงคณะกรรมการ
     ตรวจสอบ เป็น คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 
    3) นางรัศมี พงศ์จินดานนท์ Chief Financial Officer ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริหารความเส่ียง แต่ไม่ได้ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ 

รายชื่อ

จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำานวนครั้งที่ประชุม ปี 2562

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ(2) 

(1 ครั้ง)

คณะกรรมการ

บริหารความ

เส่ียง(2) 

(1 ครั้ง)

คณะกรรมการ

ตรวจสอบและ

บริหารความเส่ียง(2)

(3 ครั้ง)

คณะกรรมการ 

สรรหาและ

กำาหนดค่า

ตอบแทน

(1 ครั้ง)

คณะกรรมการ

บรรษัทภิบาล

(4 ครั้ง)

คณะกรรมการ

บริหาร

(12 ครั้ง)

คณะกรรมการ

บริษัท

(4 ครั้ง)

การ

ประชุม

ผู้ถือหุ้น

(1 ครั้ง)

นายบรรพต หงษ์ทอง - - - 1/1 (100%) - - 4/4 (100%) 1/1

นายนพพร พิชา 1/1 (100%) - 3/3 (100%) 1/1 (100%) - - 4/4 (100%) 1/1

รศ.ดร.นินนาท  โอฬารวรวุฒ ิ(1) 1/1 (100%) - - - - - 1/1 (100%) 0/1

นายไพบูลย์ คุจารีวณิช 1/1 (100%) 1/1 (100%) 3/3 (100%) - - - 3/4 (75%) 0/1

นายศราวุธ เมนะเศวต 1/1 (100%) - 3/3 (100%) - - - 4/4 (100%) 1/1

นายถกล  ถวิลเติมทรัพย์ - - - - - 12/12 (100%) 4/4 (100%) 1/1

นายชูศักดิ์  ปรัชญางค์ปรีชา - - - 1/1 (100%) - 12/12 (100%) 4/4 (100%) 1/1

นายการุญ  นันทิลีพงศ์ - - - - 4/4 (100%) - 4/4 (100%) 1/1

นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช - 1/1 (100%) - - - - 4/4 (100%) 1/1

นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์ - - - - 4/4 (100%) - 4/4 (100%) 1/1

นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์ - - - - - - 4/4 (100%) 1/1

นางรัศมี พงศ์จินดานนท์ (3) - 1/1 (100%) - - - - - -
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  ทั้งนี้เมื่อส้ินสุดการดำาเนินงานประจำาปี คณะกรรมการจะประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ
เป็นประจำาทุกปี โดยอ้างอิงแบบฟอร์มจากตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และแจ้งผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ พร้อมท้ังร่วมวิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือ
พิจารณาหาแนวทาง แนวปฏิบัติ สำาหรับการพัฒนาศักยภาพการทำางานของคณะกรรมการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ซ่ึงเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม ดังนี้ มากกว่าร้อยละ 80 = ดีเยี่ยม, มากกว่าร้อยละ 60 = ดี,
มากกว่าร้อยละ 40 = พอใช้, มากกว่าร้อยละ 20 = น้อย และ น้อยกว่าร้อยละ 20 = ยังไม่มีการดำาเนินการในเรื่องนั้นๆ
โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 มีการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการรายคณะ การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ และ การประเมินคณะกรรมการ
รายบุคคล ซึ่งสรุปผลการประเมินประจำาปี 2562 ได้ดังนี้
  1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ เพื่อใช้ประเมินการทำางานของคณะกรรมการในภาพรวมของ
องค์คณะ มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิด
ชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทำาหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ การ
พัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 93.46 อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม
  2) การประเมนิตนเองของคณะกรรมการชดุยอ่ยแบบรายคณะ เพือ่ใชป้ระเมนิการทำางานของคณะกรรมการชดุยอ่ย
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในภาพรวมขององค์คณะ มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน โครงสร้างและ
คุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการชุดย่อย 
   -   คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 88.57 อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม
   -   คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 95.24 อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม
   -   คณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.50 อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม
   -   คณะกรรมการบริหาร มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 91.18 อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม
  3) การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล เพื่อใช้ประเมินการทำาหน้าที่อย่างเหมาะสมของการเป็น
กรรมการของกรรมการรายบุคคล คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 93.10 อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 มีมติแต่งต้ัง นายโสภณ เพ่ิมศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3182 หรือ
นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3516 หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3972
หรือ นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5872 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 4521 หรือ หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 5659 หรือ นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4807 บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีสำาหรับปีบัญชี 2562 โดยกำาหนดค่าตอบแทน
ประจำาปี 2562 เป็นเงินจำานวน 1,500,000 บาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจำานวน 100,000 บาท ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัตรส่ง
เสริมการลงทุน (BOI) ฉบับละ 100,000 บาท ซ่ึงเทียบเท่ากับปีก่อน และไม่มีค่าบริการอ่ืนใดนอกเหนือจากน้ี อีกท้ังบริษัทย่อยได้
ใช้ผู้ตรวจสอบบัญชีสำานักงานเดียวกันเป็นผู้สอบบัญชีสำาหรับปีบัญชี 2562
รายการระหว่างกัน
  บริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายการทำารายการระหว่างกัน โดยจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติตามอำานาจดำาเนินการที่
ได้กำาหนดไว้ ทั้งนี้รายการที่เกิดขึ้นที่เกินกว่าอำานาจของคณะจัดการ หรือ คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติได้ จะนำา
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการน้ันๆ ต่อไป โดยรายการดังกล่าวทั้งหมดจะกระทำาอย่าง
ยุติธรรมตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทฯ มีการทำารายการระหว่างกันกับบริษัท
ย่อย ซึ่งปรากฏรายละเอียด ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ เงื่อนไข และมูลค่าของรายการ ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ข้อ 7.
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นโยบายเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน
  การทำารายการหรือธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน ผู้ท่ีเก่ียวข้อง หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง จะต้อง
เป็นไปตามเง่ือนไขการค้าโดยท่ัวไป รายการท้ังหมดจะกระทำาอย่างยุติธรรมตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า 
หรือเป็นธุรกรรมท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับท่ีวิญญูชนจะพึงกระทำากับคู่สัญญาท่ัวไปในสถานการณ์เดียวกัน 
ด้วยอำานาจต่อรองทางการค้าท่ีปราศจากอิทธิพลจากการมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง (แล้วแต่
กรณี) ภายใต้เง่ือนไขท่ีสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์
  1)  รายการท่ีเก่ียวโยงกันท่ีเป็นธุรกรรมปกติทางการค้าและธุรกรรมสนับสนุนธุรกิจปกติทางการค้า เช่น รายการซ้ือขาย
   สินค้า วัตถุดิบ หรือให้บริการ ท่ีบริษัทฯ ทำาเป็นปกติเพ่ือประกอบธุรกิจ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติทางการค้า
   การว่าจ้างขนส่งสินค้า การว่าจ้างตัวแทนนายหน้าเพ่ือจัดจำาหน่ายสินค้า การว่าจ้างทำาการตลาดหรือโฆษณา สัญญา
   ว่าจ้างบริหาร เป็นต้น บริษัทฯ สามารถทำารายการหรือธุรกรรมดังกล่าวกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งได้โดยไม่จำากัด
   ขนาดรายการ หากธุรกรรมดังกล่าวน้ันมีข้อตกลงทางการค้าท่ีมีเง่ือนไขการค้าโดยท่ัวไปในลักษณะท่ีวิญญูชนจะพึง
   กระทำากับคู่สัญญาท่ัวไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำานาจต่อรองทางการค้าท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะ
   เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง และค่าตอบแทนสามารถคำานวณได้จากทรัพย์สินหรือมูลค่า
   อ้างอิง โดยบริษัทฯ จะจัดทำาสรุปรายการดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ
   อย่างน้อยรายไตรมาส
  2) รายการท่ีเก่ียวโยงกันอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากข้อ  1) บริษัทฯ กำาหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและ
   ให้ความเห็นเก่ียวกับความจำาเป็นในการเข้าทำารายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการน้ัน โดยพิจารณา
   เง่ือนไขต่างๆ ว่าเป็นไปตามลักษณะการดำาเนินการค้าปกติในตลาด ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาท่ีเกิดข้ึนกับ
   บุคคลภายนอกและเป็นไปตามราคายุติธรรม มีความสมเหตุสมผล และสามารถตรวจสอบได้หรือไม่ ในกรณีท่ี
   กรรมการตรวจสอบไม่มีความชำานาญในการพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันท่ีอาจเกิดข้ึน บริษัทฯ จะให้ผู้เช่ียวชาญ
   อิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีเก่ียวโยงกันดังกล่าว เพ่ือนำาไปใช้ประกอบการ
   ตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ท้ังน้ีการเข้าทำารายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ กับบุคคลท่ีอาจ
   มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และจะต้องได้รับการอนุมัติ
   จากคณะกรรมการบริษัทฯ ซ่ึงจะต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย โดยการออกเสียงในท่ีประชุมน้ันๆ
   กรรมการซ่ึงมีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
    ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องดูแลให้บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
   ข้อบังคับ ประกาศ คำาส่ัง หรือ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของสำานักงานคณะกรรมการ
   กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือของคณะ
   กรรมการกำากับตลาดทุน รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำาหนดเก่ียวกับกับการเปิดเผยข้อมูลการทำารายการท่ีเก่ียวโยงกัน
   และการได้มาหรือจำาหน่ายทรัพย์สินท่ีสำาคัญของบริษัทฯ นอกจากน้ี บริษัทฯ จะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกัน
   ดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แบบรายงาน 56-1 
   และแบบรายงานประจำาปี หรือสารสนเทศต่างๆ ตามข้อกำาหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของหน่วยงาน
   ท่ีเก่ียวข้อง

รายชื่อบริษัท / 
บริษัทย่อย / บริษัทร่วม 

ที่เข้าทำารายการ

ลักษณะรายการ รายชื่อบริษัท
ที่เข้าทำารายการ

ความสัมพันธ์ มูลค่ารายการ
ปี 2562

นโยบายการคิดราคา

- บริษัท ซีพีไอ เทรดดิ้ง

  จำากัด โดยบริษัทฯ 

  ถือหุ้นร้อยละ 99.99 

ซื้อน้ำาตาล บมจ. น้ำาตาลครบุรี นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ 

- กรรมการและถือหุ้น

  จำานวน 1 หุ้น ใน 

  บริษัท ซีพีไอ เทรดด้ิง จำากัด

1.02 ล้านบาท ราคาตลาดเทียบเท่ากับ

ราคาที่ทำากับบุคคลภายนอก

- กรรมการและถือหุ้น 

  ร้อยละ 0.655 

  ใน บมจ.น้ำาตาลครบุรี
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การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
  บริษัทฯ มีการดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี โดยได้กำาหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
ในจรรยาบรรณบริษัทฯ และคู่มือบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ซ่ึงจะมอบให้แก่
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเม่ือแรกเข้าทำางาน โดยสรุปนโยบายสำาคัญดังน้ี
  1.  บริษัทฯ ได้กำาหนดให้กรรมการและผู้บริหาร ลงนามรับทราบถึงประกาศท่ีเก่ียวข้องของสำานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ท่ีกำาหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าท่ีรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และให้แจ้งให้เลขานุการบริษัทรับทราบเพ่ือจัดทำาบันทึกการเปล่ียนแปลงและสรุป
จำานวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพ่ือนำาเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุม
คร้ังถัดไป นอกจากน้ัน ยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำาหนดดังกล่าวด้วย
  2. บริษัทฯ มีข้อกำาหนดห้ามนำาข้อมูลงบการเงิน หรือข้อมูลอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทท่ีทราบ
เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ท่ีมิได้มีส่วนเก่ียวข้อง และห้ามทำาการซ้ือขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีข้อมูลงบการ
เงินหรือข้อมูลอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท/กลุ่มบริษัทจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และต้องไม่ซ้ือขายหลัก
ทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ช่ัวโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลน้ันสู่สาธารณะท้ังหมดแล้ว การไม่ปฏิบัติ
ตามข้อกำาหนดดังกล่าวถือเป็นการกระทำาผิดวินัยของบริษัท หากกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงาน ท่ีได้ล่วงรู้ข้อมูลภายใน
ท่ีสำาคัญ คนใดกระทำาผิดวินัยจะได้รับโทษต้ังแต่ การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึงการเลิกจ้าง 
นอกจากน้ีบริษัทฯ กำาหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับการซ้ือขายหุ้น
ของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำาการซ้ือขาย โดยนำาส่งรายละเอียดความประสงค์ท่ีจะซ้ือขายหุ้นของบริษัทฯ 
ผ่านเลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะนำาส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาถึงความเหมาะสมของการซ้ือ
ขายน้ันๆ ว่าเป็นไปตามนโยบายท่ีกำาหนดไว้หรือไม่
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 4/2562 เม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2562 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ
และบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการ
ซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยอ้างอิง “แบบการ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
และลงความเห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ ซ่ึงครอบคลุมในด้านต่างๆ ท้ัง 5 องค์ประกอบคือ การควบคุม
ภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบ
การติดตาม
  คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ
ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำาเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายใน
ในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำาไปใช้โดยมิชอบหรือไม่มีอำานาจรวมถึงการทำาธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว สำาหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็น
ว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน
  นอกจากนี้ได้มีการทบทวนและจัดทำาคู่มืออำานาจดำาเนินการใหม่ คู่มืออำานาจดำาเนินการเป็นการกระจายอำานาจ
ให้ผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับเป็นการช่วยให้การดำาเนินธุรกิจมีความคล่องตัวมากขึ้น โดยบริษัทฯ ใช้คู่มืออำานาจ
ดำาเนินการเป็นเอกสารอ้างอิงถึงอำานาจของผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับที่จะตัดสินใจในการปฏิบัติงาน 
  บริษัทฯ ได้สร้างระบบการรับข้อร้องเรียน (Whistle Blower) เพ่ือให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส
การปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำางาน กฎหมาย หรือการทุจริต ซึ่งระบบดังกล่าว
ช่วยส่งเสริมการดำาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและพัฒนาอย่างยั่งยืนมากขึ้น โดยสามารถแจ้งเบาะแสผ่านตู้ ปณ. 68 
คลองเตย กรุงเทพฯ 10111 หรือ ผ่านเว็บไซต์ https://cpi-th.com หรือ แจ้งผ่านทาง E-mail ของ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง noppornpicha@hotmail.com
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
  ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ได้รายงานผลการตรวจสอบพร้อมท้ังข้อเสนอแนะ
การตรวจสอบ ซึ่งมุ่งเน้นการตรวจสอบเชิงปฏิบัติการให้พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงได้
มีการติดตามการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกไตรมาส ด้านการ
ดูแลทรัพย์สิน บริษัทฯ มีระบบป้องกันที่ดีไม่พบรายการทุจริตหรือการนำาทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไปใช้
โดยมิชอบ ผลการสอบทานพบว่ามีการปฏิบัติตามข้ันตอนที่กำาหนดไว้ สอดคล้องกับข้อกำาหนดกฎหมายของภาครัฐและ
นโยบายการกำากับดูแลกิจการ 
  นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ และ นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล แห่ง
บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาส ประจำาปี 2562 ได้ให้ความเห็นในรายงานการ
สอบบัญชีว่าบริษัทจัดทำางบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมกับ
สภาพธุรกิจและไม่พบจุดอ่อนที่เป็นสาระสำาคัญ 
  คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงกำากับดูแลให้การปฏิบัติงานของสำานักตรวจสอบภายในมีความ
เป็นอิสระ เที่ยงธรรม มีจรรยาบรรณ และมีความเชี่ยวชาญเยี่ยงมืออาชีพ โดยมีการกำาหนดกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและกฎบัตรของสำานักตรวจสอบภายในไว้อย่างชัดเจน
  สำานักตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้จัดทำาแผนการตรวจสอบ โดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น 
ซึ่งในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ได้อนุมัติ
แผนการตรวจสอบสำาหรับปี 2563
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
  นายวงศ์วริศ  อัสรานิโรจน์ ดำารงตำาแหน่งผู้จัดการสำานักตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ด้วยมีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบและมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำาเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นว่ามีความเหมาะสม
ที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำารง
ตำาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 
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(Corporate Social Responsibilities : CSR)

  บริษัทฯ ได้ดำาเนินงานโครงการ CSR (Corporate Social Responsibility) มาอย่างต่อเน่ือง ภายใต้การพัฒนาธุรกิจให้
เติบโตอย่างย่ังยืนควบคู่การดูแลเอาใจใส่ต่อส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัยของชุมชน พร้อมท้ังให้ความช่วยเหลือสังคมด้วย
ความจริงใจ รวมท้ังสามารถดำาเนินกิจการร่วมกับชุมชนและได้รับการยอมรับอย่างย่ังยืน
  การดำาเนินงานของบริษัทฯ ครอบคลุมท้ังการดำาเนินงานท้ังในกระบวนการทางธุรกิจ และนอกเหนือกระบวนการ
ดำาเนินงานทางธุรกิจ เพ่ือสร้างดุลยภาพระหว่างเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และสังคม โดยเร่ิมต้นจากภายในองค์กรขยายออก
สู่ชุมชนใกล้เคียง ซ่ึงพนักงานในบริษัทฯ ต่างได้มีส่วนช่วยเหลือ ร่วมมือร่วมใจช่วยกันส่งเสริมและจัดทำากิจกรรมต่างๆ 
ให้โครงการดังกล่าวขับเคล่ือนไปได้ 
  ท้ังน้ี บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพโรงงานอุตสาหกรรม มุ่งสู่การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อมและรับผิดชอบ
ต่อสังคมอย่างย่ังยืน จัดข้ึนโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้จัดทำามาตรฐานว่าด้วยการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
(Corporate Responsibility, Department of Industrial Works : CSR-DIW) ท่ีประกอบด้วยมาตรฐานหัวข้อหลัก 7 หัวข้อ คือ 
  1) การกำากับดูแลองค์กร (Corporate Governance)
  2) สิทธิมนุษยชน  (Human Rights) 
  3) การปฏิบัติด้านแรงงาน (Labor Practice) 
  4) สิ่งแวดล้อม (Environment)
  5) การปฏิบัติที่เป็นธรรม (Fair Operating Practice)
  6) ผู้บริโภค (Consumers Issue)
  7) การมีส่วนร่วมต่อสังคมและชุมชน (Community involvement and Development)
โครงการภายในองค์กร
  1. โครงการเทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจัดการน้ำาเสีย เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
  บริษัทฯ ได้ดำาเนินการธุรกิจโรงสกัดน้ำามันปาล์มดิบ และโรงกลั่นน้ำามันบริสุทธิ์ เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรที่
ครบวงจรโดยดำาเนินธุรกิจมากว่า 39 ปี ปัญหาที่สำาคัญในการดำาเนินธุรกิจคือการจัดการน้ำาเสียท่ีเกิดจากกระบวนการ
ผลิต โดยอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม มลภาวะด้านสุขอนามัย กลิ่นและแมลงรบกวน ซึ่งมีผลกระทบโดยตรง
ต่อชุมชนและการผลิตของบริษัทฯ รวมทั้งปัญหาภาวะโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
  บริษัทฯ ได้มีความตระหนักถึงส่ิงแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นประโยชน์สูงสุด โดยมุ่งอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
ให้คงอยู่ในสภาพดีตลอดไป และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม จึงจัดตั้งโครงการ Biogas
หรือกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ เป็นการกำาจัดน้ำาเสียโดยใช้ระบบปิด (Anaerobic) เพ่ืออนุรักษ์พลังงาน และส่ิงแวดล้อม
โดยนำาก๊าซชีวภาพที่ได้จากกระบวนการบำาบัดน้ำาเสียของโรงงานกลับมาใช้ใหม่เป็นพลังงานทดแทนในกระบวนการผลิต
ของโรงงาน ซ่ึงดำาเนินการก่อสร้างระบบเมื่อปี พ.ศ. 2549 และขยายระบบการผลิต Biogas ระยะที่ 2 แล้วเสร็จเมื่อ
ปี 2557 เพื่อรองรับการจัดการน้ำาเสีย และของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตในปัจจุบันให้มีประสิทธิผลสูงสุด
  วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 
  เพ่ือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพถังหมักแบบ A+CSTRth (Appropriate  + Completely Stirred Tank Reactor,
Thailand) และระบบอื่นๆ ที่เก่ียวข้องในการจัดการน้ำาเสียจากกระบวนการผลิตน้ำามันปาล์ม เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพเป็น
พลังงานทดแทน ตลอดจนการลดมลภาวะที่เกิดจากน้ำาเสีย และบำาบัดน้ำาเสียของโรงงาน โดยมีเป้าหมายงานโครงการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพจัดการน้ำาเสียเพื่อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมดังนี้
  1. สร้างระบบก๊าซชีวภาพ ถังหมกแบบ A+CSTRth, A+HCSRth และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รองรับน้ำาเสีย
   จากกระบวนการผลิตผลปาล์มสดสูงสุดที่ 2,160 ตัน/วัน
  2. ผลิตและใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพท่ีผลิตได้ จำานวนประมาณ 40,000 ลบ.ม./วัน ค่ามีเทน 60% เป็นพลังงาน
   ทดแทนเชื้อเพลิงชีวมวล
  3. ผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อจำาหน่ายประมาณ 3.36 Mkh.
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  4. ผลิตปุ๋ยอินทรีย์แห้งคุณภาพดี ประมาณ 35 ตัน/วัน มีความชื้น 70%-80%rh เพื่อนำากลับไปใช้เป็นแหล่ง
   ธาตุอาหาร และปรับปรุงดินในสวนปาล์มของบริษัทฯ
  5.  ผลิตปุ๋ยน้ำาท่ีผ่านการบำาบัดแล้วประมาณ 600-700 ลบ.ม./วัน เพ่ือนำากลับไปใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ยน้ำาเพ่ือการเกษตร
  6. ส่งน้ำาที่ผ่านกระบวนการบำาบัดแล้ว ไปยังสถานีพัฒนาอาหารสัตว์เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
  7. ลดปัญหามลภาวะเรื่องกลิ่น แมลงรบกวน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพที่นำามาประยุกต์ใช้ในการจัดการน้ำาเสียโรงงานผลิตน้ำามันปาล์ม ใช้เทคโนโลยีถังหมักก๊าซ
ชีวภาพแบบ A+CSTRth (Appropriate + Completely Stirred Tank Reactor, Thailand) และ A+UASBth (Upflow 
Anaerobic Sludge Blanket, Thailand), A+HCSRth (Appropriate + High Concentration Sludge Reactor, Thailand) 
ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีบำาบัดน้ำาเสีบแบบไม่ใช้อากาศ เป็นองค์ประกอบหลักเพื่อใช้ในการหมักย่อยสลายสารอินทรีย์ท่ี
ปนเป้ือนอยู่ในน้ำาเสีย ซึ่งมีความเข้มข้นของสารแขวนลอย และ COD สูง โดยกลุ่มแบคทีเรียที่ไม่ใช้อากาศ จะย่อยสาร
อินทรีย์ให้สลายและเปลี่ยนรูปกลายเป็นก๊าซชีวภาพ ซึ่งก๊าซชีภาพที่ผลิตได้จะถูกรวบรวมและนำาไปใช้ประโยชน์เป็น
พลังงานทดแทนเพื่อใช้ในโรงงานต่อไป 
  น้ำาเสียที่ผ่านการหมักย่อยสลายจากถังหมัก A+CSTRth, A+UASBth และ A+HCSRth สามารถลดค่าความ
สกปรกในรูป COD ประมาณร้อยละ 90 และส่วนของกากตะกอนท่ีออกจากถังหมัก จะถูกส่งเข้าระบบแยกของแข็งใน
ลานกรองของแข็งกากอินทรีย์ และสามารถนำาไปใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ ส่วนของน้ำาที่ผ่านลานกรองของแข็งจะถูกส่งไปบำาบัด
ในระบบบำาบัดขั้นหลัง ซึ่งเป็นระบบบ่อเปิด เพื่อให้ได้น้ำาที่มีคุณภาพเหมาะสมท่ีจะสามารถนำาไปใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ยน้ำา
เพื่อการเพาะปลูกต่อไป
  ประโยชน์ต่อโรงงาน
   1. ลดต้นทุนการผลิต จากการใช้ก๊าซชีวภาพทดแทนน้ำามันเตาและเชื้อเพลิงชีวมวล
   2. ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี จากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำา และปุ๋ยแห้งทดแทน
   3. พนักงานมีคุณภาพชีวิตและมีสุขภาพอนามัยดีขึ้น
   4. ลดปัญหามลภาวะ เรื่องกลิ่นและแมลงรบกวนที่อาจเป็นพาหะนำาโรค
  ประโยชน์ต่อชุมชนใกล้เคียง 
   1. ลดปัญหาเรื่องกลิ่นและแมลงรบกวนระหว่างชุมชนกับโรงงาน
   2. คุณภาพชีวิตและสุขภาพจิตของชุมชนดีขึ้น
   3. ลดปัญหาการปนเปื้อนสู่แหล่งน้ำาธรรมชาติ
  ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม 
   1. รักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม จากการลดมลพิษทางอากาศทางดิน ทางน้ำาและลดปัญหาการปนเป้ือนสู่แหล่งน้ำาธรรมชาติ
   2. ลดการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ ซ่ึงเป็นต้นเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน โดยนำามาใช้เป็นพลังงานทดแทน
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  2. โครงการเดินท่อน้ำาเสียที่ผ่านกระบวนการบำาบัดแล้วไปสถานีพัฒนาอาหารสัตว์และเกษตรกรหมู่ 2 
บ้านคันธทรัพย์ ตำาบลสลุย อำาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร และเกษตรกรที่อยู่รอบบริเวณสถานประกอบการ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
  1. ส่งน้ำาเสียท่ีได้ผ่านกระบวนการบำาบัดน้ำาเสียขั้นสุดท้ายซ่ึงมีแร่ธาตุอาหารสูงไปใช้สำาหรับรดหญ้าเนเปียร์
ในสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร สำาหรับเป็นอาหารสัตว์และเป็นพืชพลังงานทดแทน
  2. ส่งน้ำาเสียท่ีได้ผ่านกระบวนการบำาบัดน้ำาเสียขั้นสุดท้ายไปยังสวนปาล์มของเกษตรกรที่อยู่รอบบริเวณสถาน
ประกอบการ ซึ่งจะสามารถลดต้นทุนจากการใช้ปุ๋ยเคมีและปัญหาปาล์มขาดแคลนน้ำาได้
  การดำาเนินงานโครงการน้ี เป็นความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน คือ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม จำากัด (มหาชน),
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์จังหวัดชุมพร และ เกษตรกรสวนรอบบริเวณสถานประกอบการ
  เส้นทางการวางท่อน้ำาที่ผ่านกระบวนการบำาบัดแล้ว ดำาเนินการโดยการวางท่อน้ำาที่ผ่านกระบวนการบำาบัดแล้ว
จากบ่อสุดท้ายหลังผ่านระบบการผลิตก๊าซชีวภาพไปยังสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ มีระยะทาง 2.8 กม. มีจุดปล่อยน้ำาดังกล่าว
เข้าสวนปาล์มของเกษตรกรรอบข้าง เพ่ือให้เกษตรกรนำาไปรดต้นปาล์มทดแทนปุ๋ย และไปส้ินสุดท่ีสถานีพัฒนาอาหารสัตว์
โดยจัดเก็บในถังขนาดบรรจุ 25 ลบ.ม. จำานวน 2 ถัง  ซึ่งทางสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ ใช้น้ำาดังกล่าวสำาหรับรดต้นหญ้า
เนเปียร์ซ่ึงเป็นพืชอาหารสัตว์ที่มีศักยภาพสูงทั้งในแง่การให้ผลผลิตและมีคุณค่าทางอาหารที่ดีตามท่ีสัตว์ต้องการ 
อีกทั้งหญ้าเนเปียร์สามารถนำามาผลิตเป็นพลังงานได้ ซึ่งถือว่าเป็นชีวมวลประเภทหนึ่ง เนื่องจากเป็นหญ้าที่มีเยื่อใย
และมีความชื้นสูง สามารถนำามาผลิตเป็นพลังงานได้ทั้งการนำาไปเผาตรงหลังจากผ่านกระบวนการลดความชื้นแล้ว 
และการนำาไปหมักเป็นก๊าซชีวภาพหรือมีเทน
  นอกจากนี้ ยังนำาน้ำาที่ผ่านกระบวนการบำาบัดแล้วไปปล่อยลงในแปลงปลูกหญ้าแพงโกล่า ในสถานีพัฒนาอาหาร
สัตว์ ซึ่งหญ้าแพงโกล่านี้ คืออาหารหลักสำาหรับโค กระบือ ซึ่งปัจจุบันค่อนข้างหายากและราคาค่อนข้างสูง เนื่องจาก
ยังไม่มีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกอย่างต่อเนื่อง
  ปัจจุบัน ยังคงมีการส่งน้ำาที่ผ่านกระบวนการบำาบัดแล้วไปยังสถานีพัฒนาอาหารสัตว์และมีจุดกระจายน้ำาเข้าสวน
ปาล์มของเกษตรกรบ้านคันธทรัพย์ หมู่ที่ 2 ตำาบลสลุย อำาเภอท่าแซะ และเกษตรกรรอบข้างอย่างต่อเนื่อง ได้รับการ
ตอบรับที่ดีจากชุมชนในด้านการบริหารจัดการน้ำาที่ผ่านกระบวนการบำาบัดแล้วให้เกิดประโยชน์โดยไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสภาวะแวดล้อมที่เป็นผลต่อการดำารงชีวิตประจำาวันของชุมชน
  บริษัทฯ ยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะดำาเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการให้ความสำาคัญต่อสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทรและอย่างยั่งยืนตลอดไป
  3.  โครงการศูนย์การเรียนรู้ ปาล์มน้ำามัน ซีพีไอ  (CPI Learning Center )
  การท่ีจะประสบความสำาเร็จในการทำาสวนปาล์ม เร่ืองการจัดการถือว่ามีความสำาคัญ ไม่น้อยไปกว่าการเลือกสายพันธ์ุท่ีดี
บริษัทฯ จึงมุ่งหวังให้เกษตรกรสามารถจัดการสวนปาล์มให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2556 จึงมีโครงการก่อสร้าง 
“ศูนย์การเรียนรู้ปาล์มน้ำามันซีพีไอ (CPI Learning Center)” ข้ึน เพ่ือเป็นศูนย์กลางสำาหรับให้ความรู้เก่ียวกับปาล์มน้ำามัน
อย่างครบวงจร โดยรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ท้ังจากเอกสารทางวิชาการ งานวิจัยของบริษัทฯ และประสบการณ์จากการ
ทำาสวนปาล์มมากว่า 40 ปี ในพ้ืนท่ีสวนปาล์มกว่า 20,000 ไร่ โดยศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าวต้ังอยู่ใน อำาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ประกอบด้วยอาคารศูนย์การเรียนรู้ ทางเดินสำาหรับการชมปาล์มน้ำามันสายพันธ์ุต่างๆ และกลุ่มอาคารจัดแสดงนกแสก 
และจะเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมได้ฟรี โดยเร่ิมให้บริการต้ังแต่ปี 2557 เป็นต้นมา

  4.  โครงการศึกษาการใช้ประโยชน์จากนกแสกเพื่อกำาจัดหนูในสวนปาล์ม 
  บรษิทัฯ ใหค้วามสำาคญัตอ่สิง่แวดลอ้ม โดยจดัให้มโีครงการศกึษาการใชป้ระโยชน์จากนกแสกเพือ่กำาจดัหนูในสวนปาลม์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสียหายของผลผลิตทะลายปาล์มสด ด้วยการควบคุมประชากรหนูโดยไม่ใช้สารเคมี 
ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ ท้ังน้ีโครงการดังกล่าวจะช่วยลดต้นทุนในการใช้สารเคมีและนำาไปสู่โครงการต้นแบบ
ให้เกษตรกรหันมาใส่ใจและห่วงใยต่อธรรมชาติมากยิ่งขึ้น และเปิดอบรมให้ผู้สนใจเข้ารับฟังตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา
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  นกแสก เป็นนกประจำาถ่ินของไทย ซึ่งมีอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ เป็นนกกลางคืนที่อาศัยอยู่ใกล้ชุมชน ปกติ
ใช้โพรงไม้ ซอกอาคาร หรือช่องใต้หลังคาเป็นรังวางไข่ กินหนูเป็นอาหาร มีพฤติกรรมล่าเหยื่อในที่โล่ง ทุ่งหญ้า ไร่นา
และสวนปาล์มน้ำามัน มีการผสมพันธุ์วางไข่ และเล้ียงลูกในช่วงเดือนกันยายน-กุมภาพันธ์ เล้ียงลูก 2 ครอกติดต่อกัน 
จำานวนไข่รังละ 5-7 ฟอง เพศเมียจะฟักไข่ประมาณ 30 วัน ใช้เวลาฟักใข่ 18 ชั่วโมง/วัน ระยะแม่นกฟักไข่และช่วงที่ลูก
ยังเล็ก พ่อนกจะออกล่าเหยื่อนำามาป้อนให้แม่และลูกนกทุกวัน
  จากการศึกษาส่วนประกอบของเศษอาหารท่ีนกแสกสำารอกออกมาในบริเวณรังนก พบว่านกแสกในสวนปาล์มน้ำามัน
กินหนูป่ามาเลย์เป็นอาหารเกือบ 100% โดยนกแสกกินหนูเฉลี่ยวันละ 1-2 ตัน หรือประมาณ 350-700 ตัว/ปี ซ่ึงหนู
จำานวนนี้ถ้าปล่อยให้กัดกินผลปาล์มน้ำามันจะทำาความเสียหายต่อผลผลิตปีละ 1.1-2.5 ตัน/ไร่ คิดเป็นมูลค่าความสูญเสีย
ประมาณ 5,500-12,500 บาท/ไร่/ปี (ราคาทะลายปาล์มสด 5 บาท/กิโลกรัม) ขณะเดียวกันเกษตรกรยังต้องเสียเงินค่า
ซื้อสารเคมีและจ้างแรงงานวางยากำาจัดหนูทำาให้มีต้นทุนสูงขึ้นอีก 700-1,400 บาท/ไร่/ปี
  กิจกรรมการมีส่วนร่วมต่อชุมชนและสังคมของสำานักงานชุมพร ในปี 2562
  โครงการ : ชุมชนสัมพันธ์ งบประมาณ ปี 2562 ใช้ไปทั้งสิ้น 618,230 บาท
  • การประชุมหมู่บ้านในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงทุกเดือน เพื่อรับฟังความคิดเห็นและปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อบริษัทฯ
   จะได้นำามาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับชุมชนต่อไป
  • กิจกรรมงานวันเด็กในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง อาทิ บ้านห้วยสัก, บ้านใหม่สมบูรณ์, บ้านคันทรัพย์, บ้านไชยราช, 
   บ้านทรายทอง, บ้านกำามะเสน, บ้านทรายแก้ว, อบต.สลุย, อบต.เขาไชยราช
  • เก็บขยะชายหาด ขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศ ณ บ้านแหลมแท่น อำาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
  • ร่วมงานตลาดนาบุญ เป็นการร่วมทำาบุญใหญ่ในชุมชนด้วยการจัดอาหารเล้ียงรับรองพุทธศาสนิกชนท่ีมาแสวงบุญ
   ณ วัดพรุตะเคียน ตำาบลสลุย อำาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
  • ร่วมงานวันกตัญญู สืบทอดประเพณีสงกรานต์ 2562 ณ อบต.หงษ์เจริญ อำาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
  • ร่วมงานวันผู้สูงอายุโครงการลูกหลานห่วงใยสุขภาพผู้สูงวัย 2562 ร่วมกับ อบต.ทรายทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ตำาบลพรุตะเคียน ตำาบลสลุย ตำาบลหงษ์เจริญ อำาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
  • ร่วมกิจกรรมในวันแรงงานแห่งชาติ “รวมพลังสร้างผืนป่า ห่างไกลยาเสพติด” อำาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
  • ร่วมกิจกรรม Run for Kids 2019 วิ่งด้วยใจ ให้ความรักเพื่อผู้ป่วยเด็กและครอบครัว โดยมูลนิธิ RMHC 
   ณ สวนลุมพินี จังหวัดกรุงเทพฯ
  • กิจกรรมส่งเสริมและทำานุบำารุงศาสนา อิ่มบุญ อิ่มใจ ร่วมถวายเทียนพรรษา และปรับปรุงที่พักสงฆ์ทุ่งค้อ
   อำาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
  • ปล่อยพันธุ์ปลา “สร้างคุณค่า คืนสู่ คลองท่าแซะ” ครั้งที่ 1 ณ วัดเนินทอง อำาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
  • โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร
  • ร่วมกิจกรรมทำาบุญในวันแม่แห่งชาติ  ณ บริเวณที่ว่าการอำาเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • สนับสนุนการศึกษามอบโต๊ะ เก้าอ้ี พร้อมปรับปรุงทาสี ให้กับโรงเรียนบ้านทรายแก้ว อำาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
  • ปรับปรุงกันสาดโรงเรียนบ้านสวนทรัพย์ ตำาบลสลุย อำาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
  • ปรับปรุงระบบน้ำาดื่มเพื่อสุขภาพที่ดีของชุมชน อำาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
  • สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา เพื่อชมรมกีฬาฟุตบอลเยาวชน ณ อบต.ปากคลอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
  • ปล่อยพันธุ์ปลา “สร้างคุณค่า คืนสู่ คลองท่าแซะ” ครั้งท่ี 2 ณ วัดหงษ์ปิยาราม อำาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
  • ร่วมกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล ชุมพรหนองใหญ่ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 6 เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องตรวจวัดสายตา
   ให้โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ พร้อมสนับสนุนน้ำาดื่ม “ลีลา” ออกบูธร่วมกิจกรรม ณ บริเวณโครงการ
   พัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำาริ จังหวัดชุมพร
  • ร่วมกิจกรรมว่ิงเดินการกุศล Run for Lanta คร้ังท่ี 2 เพ่ือหารายได้สมทบทุนจัดซ้ืออุปกรณ์การแพทย์ แก่โรงพยาบาล
   เกาะลันตา พร้อมสนับสนุนน้ำาดื่ม “ลีลา” ออกบูธร่วมกิจกรรม ที่ เกาะลันตา  จังหวัดกระบี่
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การดำาเนินการในด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น
  ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริต โดยประธานกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมให้สัตยาบันเพื่อรับทราบข้อตกลงคำาประกาศเจตนารณ์แนวร่วมปฏิบัติ 
(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ 
ได้พิจารณาอนุมัตินโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ัน นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให็
เบาะแสเก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปช่ัน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับเก่ียวกับการทำางาน และจรรยาบรรณ
บริษัท (Whistle Blower Policy) และนโยบายว่าด้วยการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใด เพ่ือประกาศ
และแจ้งให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองคร์กรได้รับทราบและปฏิบัติโดยทั่วกัน 
  ในปี 2558 ได้ดำาเนินการแจ้งพนักงานในองค์กร หน่วยงานภายนอก คู่ค้าของบริษัทฯ ให้รับทราบถึงนโยบาย
ดังกล่าวข้างต้น และได้ประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.cpi-th.com พร้อมได้ดำาเนินการจัดอบรมให้กับพนักงาน
ในองค์กรเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชั่นมากข้ึน และดำาเนินการปฏิบัติตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับ
มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ซึ่งคาดว่าจะขอยื่นเพื่อขอรับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตในปี 2559
  ระหว่างปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อประเมินความเสี่ยงต่างๆ 
ในการปฏิบัติงานปัจจุบันและอนาคต ทั้งโอกาสที่จะเกิด และผลกระทบเพื่อกำาหนดมาตรการลด หรือแก้ไขเพื่อบรรเทา
ความเส่ียงด้วยตนเอง รวมถึงความเสี่ยงด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่นด้วย  และสำานักตรวจสอบภายในมีการประเมิน 
และติดตามการกำากับดูแลที่ดี การปฏิบัติตามจรรยาบรรณและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นทุกคร้ังเมื่อมีการเข้าตรวจสอบ
ประจำางวด
  เพื่อให้การนำานโยบายฯ ไปปฏิบัติใช้อย่างจริงจัง บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในเร่ือง
การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันในหลักสูตร/ช่องทางต่างๆ ดังนี้ 
  - หลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 
  - หลักสูตรกฎระเบียบของบริษัทฯ หลักสูตรจรรยาบรรณบริษัทฯ และหลักสูตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น
  - นโยบายต่างๆ ผ่านช่องทาง Intranet (ช่องทางการสื่อสารภายในของบริษัทฯ) และ Website ของบริษัทฯ
  ในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับใบประกาศรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
(CAC – Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) ซึ่งใบรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี 
ในปี 2560 - ปี 2562 สำานักตรวจสอบภายในมีการกำาหนดแผนงานการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการต่อต้าน
คอร์รัปชั่นและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ พร้อมทั้งมีการตรวจประเมินและติดตามการกำากับดูแลที่ดี และสรุปผลการ
ตรวจสอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
  ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับใบประกาศรับรองการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
ทุจริต (CAC – Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 
ที่ผ่านมา ซึ่งใบรับรองการอายุสมาชิกดังกล่าวมีอายุ 3 ปี และสำานักตรวจสอบภายในมีการประเมินและติดตามการ
กำากับดูแลที่ดี การปฏิบัติตามจรรยาบรรณและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นทุกครั้งเมื่อมีการเข้าตรวจสอบประจำางวด
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Annual Report 2019

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2560 2562 2561 2560

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.48 0.59 0.74 0.83 0.85 0.96 

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.29 0.29 0.39 0.62 0.51 0.55 

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.34 0.19 0.37 0.29 0.08 0.26 

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า ) 10.18 9.82 10.27 7.81 10.37 10.70 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 35.36 36.67 35.05 46.07 34.72 33.65 

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 6.26 6.34 6.03 6.84 6.83 6.54 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 57.50 56.81 59.69 52.64 52.68 55.07 

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า) 15.69 19.72 34.78 20.18 28.01 51.26 

ระยะเวลาชำาระหนี้ (วัน) 22.94 18.26 10.35 17.84 12.85 7.02 

Cash Cycle (วัน) 69.91 75.22 84.39 80.88 74.55 81.70 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำาไร (PROFITABILITY RATIO)

อัตรากำาไรขั้นต้น  (%) 15.05 8.63 9.16 10.34 3.22 5.57 

อัตรากำาไรจากผลการดำาเนินงาน (%) 4.80 (1.67) 1.35 3.00 (0.41) (1.02)

อัตรากำาไรสุทธิ  (%) 2.72 (3.39) 0.33 1.51 (1.53) (1.63)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 4.86 (7.89) 0.92 2.71 (3.55) (4.83)

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์  (%) 2.24 (3.07) 0.36 1.43 (1.63) (2.24)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร  (%) 3.30 (4.89) 0.59 3.09 (3.75) (5.37)

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.82 0.90 1.10 0.95 1.07 1.38 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.17 1.57 1.55 0.89 1.17 1.15 

อัตราส่วนความสามารถชำาระดอกเบี้ย (เท่า) 2.39 (0.98) 0.95 2.17 (0.38) (1.02)

อัตราส่วนความสามารถชำาระภาระผูกพัน (เท่า) 0.07 (0.02) 0.023 0.061 (0.008) (0.025)

อัตราการจ่ายเงินปันผล(ตามปีที่จ่าย) (%) NA NA NA NA NA NA 

ข้อมูลต่อหุ้น***

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 2.93 2.79 2.80 2.88 2.81 2.69 

กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.142 (0.220) 0.026 0.078 (0.100) (0.130)

NA  อยู่ระหว่างการขออนุมัติจ่ายเงินปันผลจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะประชุมในวันที่ 23 เมษายน 2563

���ข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญ
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1. วิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน
  1) รายได้จากการขายและการให้บริการ
   บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายและการให้บริการ ในปี 2562 จำานวน 3,313.35 ล้านบาท โดยรวม
   ลดลงจากปีก่อน 807.29 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.59 ซึ่งเป็นผลมาจากราคาขายโดยเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์หลัก
   ลดลงร้อยละ 7.14 และปริมาณขายโดยเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์หลักในปี 2562 ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 10.86 
   บริษัทฯ ยังมีรายได้จากการจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 158.33 ล้านบาท
   ซึ่งได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีอากรจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน 
   พ.ศ. 2520  
   สำาหรับบริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำากัด นั้น มีรายได้จากการขายต้นกล้าปาล์มและเมล็ดพันธุ์ปาล์ม จำานวน 
   21.22 ล้านบาท (ปี 2561 : 35.36 ล้านบาท) ลดลง 14.14 ล้านบาท หรือร้อยละ 39.99  
    2) ต้นทุนขายและการให้บริการ
   บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีต้นทุนขายและการให้บริการ จำานวน 2,814.70 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 950.21 ล้านบาท 
   หรือร้อยละ 25.24 โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาวัตถุดิบโดยเฉล่ียลดลงจากปีก่อน 
  3) ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำาหน่าย
   บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำาหน่าย จำานวน 131.68 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 
   25.06 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.99 โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าขนส่งขายของผลิตภัณฑ์หลักในปี 2562 ที่ลดลง
   ตามปริมาณการขายที่ลดลง
  4) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
   บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำานวน 219.02 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 7.54 ล้านบาท 
   หรือร้อยละ 3.33 สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานที่ลดลง
  5) อัตราส่วนทางการเงิน (RATIO)
   อัตราส่วนสภาพคล่อง
	 	 	 -		อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)
    บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอัตราส่วนสภาพคล่องลดลงจาก 0.59 เท่าในปี 2561 เป็น 0.48 เท่าในปี 2562  
    เนื่องจากในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์หมุนเวียนลดลงในอัตราร้อยละ 34.08 โดยส่วนใหญ่
    เป็นส่วนของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สินค้าคงเหลือ และสินทรัพย์ชีวภาพที่ลดลง และหนี้สินหมุนเวียน
    ลดลงในอัตราร้อยละ 18.65 โดยส่วนใหญ่เป็นส่วนของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร เจ้าหนี้การค้าและ
    เจ้าหนี้อื่น และภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่ายที่ลดลง
 	 	 -	 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน)
    บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยช้าลงจาก 36.67 วันในปี 2561 เป็น 35.36 วันในปี 2562
	 	 	 -		ระยะเวลาชำาระหนี้	(วัน)
    บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระยะเวลาชำาระหนี้ยาวขึ้นจาก 18.26 วัน ในปี 2561 เป็น 22.94 วัน ในปี 2562
    เนื่องจากเจ้าหนี้คงค้างส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้การค้ากลุ่มพัสดุและอุปกรณ์
   ความสามารถในการหากำาไร
	 	 	 -	 อัตรากำาไรขั้นต้น	(%)
    บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตรากำาไรข้ันต้นเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 8.63 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 15.05 ในปี 2562
    สาเหตุจากต้นทุนของวัตถุดิบโดยเฉลี่ยที่ลดลงในสัดส่วนที่มากกว่ารายได้ที่ลดลง จึงเป็นผลให้อัตรากำาไร
    ขั้นต้นเพิ่มขึ้น
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   -	 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(ROE)	(%)
    บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพ่ิมข้ึน จากร้อยละ (7.89) ในปี 2561 เป็นร้อยละ
    4.86 ในปี 2562 เน่ืองจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลกำาไรสุทธิท่ีเพ่ิมข้ึนจากปี 2561 จำานวน 229.57 ล้านบาท หรือ
    ร้อยละ 164.66
   อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน
	 	 	 -		อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(ROA)	(%)
    บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เพ่ิมข้ึน จากร้อยละ (3.07) ในปี 2561 เป็นร้อยละ 2.24
    ในปี 2562 ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลกำาไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำานวน
    229.57 ล้านบาท หรือร้อยละ 164.66
   อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
   -	 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	
    บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจาก 1.57 เท่า ในปี 2561 เป็น 1.17 เท่า
    ในปี 2562 เน่ืองจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหน้ีสินรวมลดลงจากปีก่อนร้อยละ 22.04 สาเหตุจากเจ้าหน้ีการค้า
    กลุ่มวัตถุดิบท่ีลดลง ในขณะท่ีมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.95
	 	 	 -	 อัตราส่วนความสามารถในการชำาระดอกเบี้ย	(เท่า)
    บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราส่วนความสามารถในการชำาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจาก (0.98) เท่าในปี 2561
    เป็น 2.39 เท่าในปี 2562 เน่ืองจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลกำาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
    ท่ีเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 

2.  วิเคราะห์ฐานะการเงิน
  1) สินทรัพย์
    1.1) ส่วนประกอบของสินทรัพย์
     บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 จำานวน 4,022.77 ล้านบาท
     โดยแบ่งเป็นท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ จำานวน 2,732.09 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 67.92 ของ
     สินทรัพย์รวม รองลงมาได้แก่ พืชเพื่อการให้ผลิตผล จำานวน 392.55 ล้านบาท สินค้าคงเหลือจำานวน
     309.29 ล้านบาท ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน จำานวน 296.20 ล้านบาท ตามลำาดับ หรือคิดเป็นสัดส่วน
     ร้อยละ 9.76, 7.69 และ 7.36 ของสินทรัพย์รวมตามลำาดับ ส่วนที่เหลือได้แก่ เงินสดและรายการ
     เทียบเท่าเงินสด สินทรัพย์ชีวภาพ ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือท่ีดิน สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน
     และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน รวมเป็นจำานวนท้ังสิ้น 292.64 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.27 
     ของสินทรัพย์รวม    
    1.2)  การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
     สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ลดลงจากปี 2561 จำานวน
     525.64 ล้านบาทหรือร้อยละ 11.56 เนื่องจากสาเหตุหลักดังนี้
     - สินค้าคงเหลือลดลง 280.50 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากราคาวัตถุดิบลดลงในช่วงไตรมาส 4 ปี 2562
     -  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลง 116.59 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากการค่าเสื่อมราคาของ
      บริษัทฯและบริษัทย่อย
     - ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืนลดลง 58.45 ล้านบาท เน่ืองจากราคาขายท่ีลดลงในเดือนธันวาคม 2562
     - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 57.93 ล้านบาท
     - พืชเพื่อการให้ผลิตผลลดลง 10.81 ล้านบาท 
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  2.  สภาพคล่องทางการเงิน
    2.1) กระแสเงินสด
     บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 จำานวนเงิน 
     71.16 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว 57.93 ล้านบาท  
     - กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน : เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงาน 605.47 ล้านบาท
      มีสาเหตุหลักมาจาก ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง 58.49 ล้านบาท สินค้าคงเหลือลดลง 
      280.56 ล้านบาท เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืนลดลง 99.44 ล้านบาท และมีภาษีมูลค่าเพ่ิมค้างจ่าย
      ที่ลดลง 6.42 ล้านบาท
     - กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน : เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จำานวน 74.27 ล้านบาท
      สำาหรับใช้ไปในกิจกรรมลงทุน เป็นการใช้ไปในการซื้ออุปกรณ์ เครื่องจักรเป็นจำานวนเงิน 68.14 
      ล้านบาท การปลูกปาล์มทดแทน เป็นจำานวนเงิน 6.36 ล้านบาท 
     - กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน : เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน จำานวน 589.13 ล้านบาท 
      เนื่องจากการการคืนเงินกู้ระยะสั้น จำานวน 249 ล้านบาท การจ่ายชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
      จำานวน 272.60 ล้านบาท  และการจ่ายดอกเบี้ยจำานวน 67.53 ล้านบาท 
   3) แหล่งที่มาของเงินทุน
    3.1)  ส่วนของผู้ถือหุ้น
     ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31ธันวาคม 2562 จำานวน 1,853.93 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน
     จำานวน 87.40 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.95 เม่ือเปรียบเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561
     จำานวน 1,766.53 ล้านบาท เน่ืองจาก บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับ
     ปี 2562 จำานวน 87.40 ล้านบาท
     มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 2.93 บาท ส่วนปี 2561 เท่ากับ 2.79 บาท
    3.2) หนี้สิน
     3.2.1) ส่วนประกอบของหน้ีสิน
       บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหน้ีสินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 จำานวน 2,168.84 ล้านบาท
       โดยเป็นส่วนของเงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคาร จำานวน 1,199 ล้านบาท หรือร้อยละ 55.28 
       เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนท่ีถึงกำาหนดชำาระภายในหน่ึงปี จำานวน 364.72 ล้านบาท หรือ
       ร้อยละ 16.82  เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนท่ีถึงกำาหนดชำาระภายในหน่ึงปี จำานวน 270.60 ล้านบาท
       หรือร้อยละ 12.47 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน จำานวน 128.79 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.94 
       หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จำานวน 132.25 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.1 สำารองผลประโยชน์
       ระยะยาวของพนักงาน จำานวน 59.02 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.72
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���การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ

     3.2.2) การเปล่ียนแปลงในหน้ีสิน
       ยอดหน้ีสินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ลดลงจากปี 2561 จำานวน 613.04 ล้านบาท
       หรือร้อยละ 22.04 เน่ืองจากสาเหตุหลักดังน้ี
       - เงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคารลดลงจำานวน 249 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.20 เน่ืองจาก
        มีการคืนเงินกู้ระยะส้ัน
       - เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืนลดลง 101.18 ล้านบาท หรือร้อยละ 44 จากการซ้ือวัตถุดิบ 
        น้ำามันปาล์มดิบ ในช่วงเดือนธันวาคม 2562 ลดลงจากเดือนธันวาคม 2561
       - เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนท่ีถึงกำาหนดชำาระภายในหน่ึงปีลดลงจำานวน 261.05 ล้านบาท 
        หรือร้อยละ 41.72 เน่ืองจากมีการผ่อนชำาระตามงวด
       - หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพ่ิมข้ึนจำานวน 1.63 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.25
       - ภาษีมูลค่าเพ่ิมค้างจ่ายลดลงจำานวน 6.42 ล้านบาท หรือร้อยละ 34.45

หมายเหตุ :  งบการเงินของบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติม

    ได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือ เว็บไซต์ของบริษัทฯ

    www.cpi-th.com 



91

  คณะกรรมการบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม จำากัด (มหาชน) ได้ให้ความสำาคัญอย่างยิ่งต่อหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อ
งบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจำาปี
งบการเงินรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี
ที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำาเสมอ 
มีการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการท่ีสมเหตุสมผลในการจัดทำา รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และได้ผ่านการตรวจสอบ และให้ความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขจากผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตท่ีเป็นอิสระ งบการเงินจึงสะท้อนฐานะการเงิน และผลการดำาเนินงานในรอบระยะเวลาต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2562
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 อย่างเป็นจริง และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทั่วไปได้อย่างโปร่งใส
  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็น
อิสระเป็นผู้กำากับดูแลคุณภาพของรายงานทางการเงิน ประเมินระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง
และกระบวนการต่างๆ เพื่อการสนับสนุนข้อมูลและเอกสารทางการเงินให้มีประสิทธิผล เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการ
บันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา และป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือการดำาเนินการที่ผิดปกติ ซึ่งความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องนี้ ปรากฏในหน้ารายงานคณะกรรมการตรวจสอบและ
บริหารความเสี่ยง ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำาปีฉบับนี้แล้ว 
  คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ สามารถสร้างความเชื่อม่ันอย่างมี
เหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม จำากัด (มหาชน) 
และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

             นายบรรพต  หงษ์ทอง                           นายกฤษฏ์พงศ์  ตากวิริยะนันท์ 
      ประธานกรรมการ      ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

���รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
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เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม จำากัด (มหาชน)

  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ
จำานวน 3 ท่าน ดังนี้
   1. นายนพพร  พิชา     ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง  
   2. นายไพบูลย์   คุจารีวณิช  กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
   3. นายศราวุธ  เมนะเศวต   กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

  และมีผู้จัดการสำานักตรวจสอบภายในทำาหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
  ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่และ
ความรับผิดชอบตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และได้เสนอผลการ
ประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบทุกครั้ง โดยสรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้
  1) สอบทานงบการเงิน : คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบ
การเงินประจำาปี 2562 เพื่อนำาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยมีการประชุมหารือแลกเปล่ียนความคิด
เห็นร่วมกับ Chief Financial Officer, ผู้จัดการสำานักตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่างบการ
เงินรวมแสดงฐานะทางการเงินโดยถูกต้องตามควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
  2) กำากับดูแลงานตรวจสอบภายใน : คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้สอบทานการปฏิบัติงาน
ของสำานักตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำาปี การสรุปผลการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส รวมทั้ง
ติดตามการปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะของสำานักตรวจสอบภายใน และของคณะกรรมการตรวจสอบ
และบริหารความเสี่ยง 
  3) สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเส่ียง : คณะกรรมการตรวจสอบและ
บริหารความเสี่ยงได้สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง รวมถึงการสอบทาน
รายการท่ีเก่ียวโยงกันโดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก่อนนำาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่าระบบการ
ควบคุมภายในมีความเพียงพอ เหมาะสมกับการดำาเนินธุรกิจ และสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ท่ีรายงาน
ว่าจากการสอบทานยังไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ และมีการปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
  4) พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ก่อนนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ  เพ่ือขอ
อนุมัติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น แต่งต้ัง นายโสภณ เพ่ิมศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 3182 หรือ นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล
เลขที่ 3516 หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 หรือ นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์๋
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 หรือ
นางสาวรสพร เดชอาคม เลขท่ี 5659 หรือ นางสาว อรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล เลขท่ี 4807 แห่งบริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด
เป็นผู้สอบบัญชีสำาหรับปีบัญชี 2562 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำานักงาน 
อีวาย จำากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำานักงานทำาหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นชอบต่องบการ
เงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

���รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
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  5) พิจารณาแต่งตั้งคณะทำางานบริหารความเสี่ยง และพิจารณาอำานาจหน้าที่ของคณะทำางานบริหารความเสี่ยง
โดยมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
   5.1) เสนอแนะแนวทางให้การบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม
     และมีประสิทธิภาพ
   5.2) เสนอแนะแผนการจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
   5.3) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
   5.4) จัดประชุมไตรมาสละครั้งเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
   5.5) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง หรือคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
  6) พิจารณาสรุปรายการความเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลงจากไตรมาสก่อนรวมถึงวิธีการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยง
จากคณะทำางานบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาส และเสนอผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบทุกครั้ง

นายนพพร   พิชา
ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

���รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
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���รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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���รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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���รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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���รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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���รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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