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ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจ 

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจผลิตและจ้าหน่าย 
เมล็ดพันธุ์ปาล์ม ต้นกล้าปาล์ม ผลิตภัณฑ์น ้ามันปาล์ม รวมถึงประกอบอุตสาหกรรมน ้ามันพืชและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
โดยจดทะเบียนจัดตั งเป็นบริษัทจ้ากัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2522 ด้วยเงินทุน
จดทะเบียนเริ่มแรก 20,000,000 บาท เพื่อด้าเนินธุรกิจโรงสกัดน ้ามันปาล์มดิบ การเริ่มธุรกิจในช่วงแรกรับซื อวัตถุดิบเป็น
ผลปาล์มสดจากกลุ่มบริษัทในเครือ อาทิ บริษัท รุ่งเรืองปาล์มออยล์ จ้ากัด และ บริษัท ปะทิวการเพาะปลูก จ้ากัด ซึ่งมี
พื นที่เพาะปลูกรวมกว่า 20,000 ไร่ รวมทั งมีการรับซื อผลปาล์มสดจากสวนปาล์มของเกษตรกร ทั งรายใหญ่และรายย่อยใน
จังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อน้าเข้าสู่กระบวนการผลิต โดยอาศัยเครื่องจั กรที่ทันสมัยมีเทคโนโลยีและ
ประสิทธิภาพในการผลิตสูง เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล และในเวลา
ต่อมาได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ้ากัด เมื่อวันท่ี 14 กันยายน 2536 มีทุนจดทะเบียน 210,000,000 บาท 
แบ่งเป็นหุ้นสามัญทั งหมดจ้านวน 21,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 
 ปัจจุบันทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ มีจ้านวน 775,424,053 บาท ทุนช้าระแล้วจ้านวน 632,752,650 บาท ทั งหมด
เป็นหุ้นสามัญ มูลคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
 บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) ดา้เนินธุรกิจและจา้หน่ายผลิตภัณฑ์ ดงันี  

(1)  ผลิตภัณฑ์น ้ามันดิบ 
- น ้ามันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil : CPO) 
- น ้ามันเมล็ดในปาล์ม (Crude Palm Kernel Oil : KO) 

(2)  ผลิตภัณฑ์น ้ามันบริสุทธิ์ 
- น ้ามันปาล์มบริสุทธิ์ (RBD Palm Oil : RPO) 
- น ้ามันเมล็ดในปาล์มบริสุทธิ์ (RBD Palm Kernel Oil : RKO) 
- น ้ามันปาล์มโอเลอิน (RBD Palm Olein : ROL) 
- น ้ามันปาล์มโอเลอินผ่านกรรมวิธีบรรจุขวดตรา “ลีลา” และ “ครัวแม่เล็ก” 
- น ้ามันปาล์มโอเลอินผ่านกรรมวิธีบรรจุปี๊บตรา “ลีลา” และรับจ้างผลิตตรา “เอโร่” 
- น ้ามันปาล์มโอเลอินผ่านกรรมวิธีบรรจุถุงตรา “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) 
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1.1  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายของบริษทัฯ  
วิสัยทัศน ์

ซีพีไอจะเป็นองค์กรท่ีเติบโตอยา่งยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาลดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม 

พันธกิจ 
1. ด้าเนินธุรกิจน ้ามันปาล์มจากต้นน ้าสู่ปลายน ้าอย่างครบวงจร โดยค้านึงถึงความปลอดภัย  

อาชีวอนามยัและส่ิงแวดล้อม และแสวงหาโอกาสเติบโตไปยังธุรกจิที่เกี่ยวเนื่อง 
2. ค้นควา้และวจิัยให้ได้มาซึ่งนวัตกรรมผลิตภัณฑ์  
3. พัฒนาทรัพยากรมนษุย ์ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กร 
4. สร้างความพงึพอใจที่มีคณุค่าต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยา่งเป็นธรรม 

 (หมายเหตุ  วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ผ่านการทบทวนจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั งที่ 4/2562 เม่ือวันที่ 12 พฤศจิกายน 
2562) 

นโยบายคุณภาพ  
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และการส่งมอบเพื่อตอบสนองความพึงพอใจ

ของลูกค้าและมีความปลอดภัยในการบริโภค มีการปรับปรุงกระบวนการภายในอย่างต่อ เนื่อง เพื่อการลด
ต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ควบคู่การปลูกฝังค่านิยมคุณภาพและ
การมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ 

นโยบายบริหารจดัการ ในทุกระดบัดังนี   
1.  ให้มีประสิทธิภาพ และเกดิประโยชน์โดยรวมแก่บริษัทฯ 
2.  ยุติธรรม และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 
3.  โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
4.  ปฏิบัติตามกฎหมาย และให้ความร่วมมือแก่รัฐบาลของประเทศทีท่างบริษัทฯ ได้ประกอบธุรกรรม 

นโยบายต่อตา้นคอร์รัปชั่น 
 1. นโยบายต่อตา้นคอร์รัปชั่น 
 2. นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานท่ีแจง้ข้อมลูหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการ

ทุจริตคอร์รัปชั่น หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการท้างาน และ
จรรยาบรรณบริษัท (Whistle Blower Policy) 

 3. นโยบายวา่ดว้ยการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด  

Management Wish ปี 2562 : ส่ิงที่คณะจดัการต้องการเห็นผลส้าเร็จ 
 1. White Factory : โครงการรณรงค์โรงงานสีขาว 
 2. Continuous Improvement : พัฒนาระบบการท้างานภายในอยา่งต่อเนื่อง 
 3. TPM : ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการดา้เนินงาน TPM  

 4. CSR : การมธีรรมาภิบาลดา้นส่ิงแวดล้อมและการเติบโตควบคู่ไปกับชุมชนรอบขา้งอย่างยัง่ยืน 
พร้อมรณรงค์ให้พนกังานตระหนกัในเรื่องความปลอดภยั อาชวีอนามัย และส่ิงแวดล้อม  

 5. Anti Corruption : รณรงค์การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นอยา่งต่อเนื่อง 
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1.2  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญของบริษทัฯ 
ปี 2558 พิจารณาลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย “บริษัท ซีพีพี จ้ากัด” (เดิมชื่อบริษัท ซีพีไอ พาวเวอร์ แพล้นท์ 

จ้ากัด) เพื่อด้าเนินการธุรกิจโรงงานสกัดน ้ามันปาล์ม พร้อมทั งผลิตและจ้าหน่ายไฟฟ้า 
ปี 2558 ได้รับรางวัล “สถานประกอบการดีเด่นระดับประเทศ ปี 2558” ด้านความปลอดภัยชีวอนามัยและ

สภาพแวดล้อมในการท้างาน ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการท้างานภาคใต้ ประจ้าปี 2558 
โดยเป็นสถานประกอบการด้านความปลอดภัยระดับประเทศ เป็นปีท่ี 4 ติดต่อกัน 

ปี 2558 จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช้าระแล้วของบริษัทฯ จาก 560,569,547 บาท เป็น 632,752,650 
บาท กับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่  7 กรกฎาคม 2558 ซึ่งเป็นผลจากการใช้สิทธิตาม
ใบส้าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (CPI-W1) ครั งสุดท้าย 

ปี 2559 จัดตั งบริษัทย่อย บริษัท ซีพีไอ กรนี จ้ากัด จ้ากดั เพื่อรองรับโครงการในอนาคตส้าหรับผลิตและ
จ้าหน่ายน ้ามันไบโอดีเซล น ้ามันเชื อเพลิงอื่น และ บรษิัท ซีพีไอ เทรดดิ ง เพื่อรองรับโครงการใน
อนาคตส้าหรับซื อและขายน ้ามันพืชทุกชนิด 

ปี 2559 ได้รับมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาน
ประกอบกิจการ ประจ้าปี 2559 จากผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร 

ปี 2559 ได้รับหนังสืออนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองปริมาณสินค้าหีบห่อ จากกรมการค้าภายใน 
กระทรวงพาณิชย์  

ปี 2559 ได้รับมอบหนังสือประกาศรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
ทุจริต (CAC – Thailand’s Private Sector Collective Action Coalitaion Against Corruption)  
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

ปี 2560 บริษัท ซีพีพี จ้ากัด ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บัตรส่งเสริม
เลขที่ 59-1178-1-00-1-0 ลงวันท่ี 13 กรกฎาคม 2559 ในกิจการผลิตไฟฟ้าจากเชื อเพลิงชีวมวล 

ปี 2560 จัดตั งบริษัท ซีพีไอ โกลว์ จา้กัด เพื่อรองรับโครงการในอนาคตส้าหรับผลิตและจ้าหน่ายพลังงาน
ไฟฟ้าและพลังงานทุกประเภท 

ปี 2560 ปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบรษิทัย่อย เพื่อใหก้ารบริหารการจดัการภายในส้าหรับกลุ่มธุรกจิ
พลังงานมีความคล่องตวัและมีประสิทธิภาพ โดย โอนหุ้นท่ีบริษัทฯ ถืออยู่ในบรษิัท ซีพีไอ กรีน 
จ้ากดั (บริษัทย่อย) ให้ กับ บริษัท ซีพีไอ โกลว์ จ้ากัด (บริษัทย่อย) จ้านวน 4,999,995 หุ้น ในราคา
หุ้นละ 10 บาท 

ปี 2560 บริษัท ซีพีไอ โกลว์ จ้ากดั เรียกชา้ระค่าหุ้นเพิ่มอีก 1% จากเดิม 25% รวมเรยีกชา้ระคา่หุ้น 26% . 
ปี 2560 บริษัท ซีพีไอ เทรดดิ ง จ้ากดั เรียกช้าระค่าหุ้นเพิ่มอีก 75% รวมเรยีกชา้ระค่าหุ้นเตม็มูลคา่ 
ปี 2560 จัดตั งบริษัท ซีพีไอ เอ็นเนอร์ยี่ จ้ากัด เพื่อรองรับโครงการในอนาคตส้าหรับผลิตและจ้าหน่าย

น ้ามันไบโอดีเซลและน า้มันเชื อเพลิงอื่น 
ปี 2560 ได้รับหนังสืออนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองปริมาณสินค้าหีบห่อ จากกรมการค้าภายใน 

กระทรวงพาณิชย์ เป็นปีท่ี 2 
ปี 2560 จัดตั งบริษัท ออลล์ บลูม โคโคนัท จ้ากัด เพื่อรองรับโครงการในอนาคตส้าหรับท้าการวิจยั 

ปรับปรุง พัฒนา เพาะพันธุ์ ผลิตต้นกล้าพันธุ์และจา้หน่ายกล้าพันธุ์ มะพร้าว ปาล์มน ้ามัน และ
พันธุ์พืชทุกชนิด 
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ปี 2561 บริษัท ซีพีพี จ้ากัด จดทะเบียนเพิ่มทุนอีกจา้นวน 6,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 600,000 
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจา้นวน 185,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน
ใหม่จา้นวน 191,000,000 บาท 

ปี 2561 ได้รับรางวัล “สถานประกอบการดีเด่นระดับประเทศ ปี 2561” ด้านความปลอดภัยชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท้างาน 2561 เป็นปีท่ี 7 ติดต่อกัน 

ปี 2561 ด้าเนินการจดทะเบยีนเลิกและเสร็จการชา้ระบัญชี บริษัท ซีพีไอ เอ็นเนอร์ยี่ จ้ากัด และ บริษัท 
ออลล์ บลูมโคโคนัท จ้ากัด  

ปี 2562 บริษัท ซีพีไอ เทรดดิ ง จ้ากดั จดทะเบียนเพิม่ทุนอีกจา้นวน 5,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 
500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดมิจา้นวน 50,000 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียนใหม่จา้นวน 5,050,000 บาท 

ปี 2562 ด้าเนินการจดทะเบยีนเลิกและเสร็จการชา้ระบัญชี บริษัท ซีพีไอ โกลว์ จ้ากัด  
ปี 2562 ได้รับรางวัล “สถานประกอบการดีเด่นระดับประเทศ ปี 2562” ด้านความปลอดภัยชีวอนามัยและ

สภาพแวดล้อมในการท้างาน 2562 เป็นปีท่ี 8 ติดต่อกัน 
ปี 2562 ได้รับใบประกาศรับรองการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจรติ 

(CAC – Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption)  
ปี 2562 ลงทุนในบริษัท ซี เค เทรดดิ ง (1965) จ้ากัด ในสัดส่วนร้อยละ 49 

1.3  โครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หมายเหตุ  1)   บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ้ากัด, บริษัท ซีพีพี จ้ากัด, บริษัท ซีพีไอ กรีน จ้ากัด และ บรษิัท ซีพีไอ เทรดดิ ง จ้ากัด 
ไม่มีการถือหุ้นและร่วมลงทุนในบริษทัอ่ืน 

  2) บริษัท ซีพีไอ กรีน จ้ากัด จดทะเบียนจัดตั งบริษัทเพ่ือรองรับแผนงานธุรกิจในอนาคตที่คาดว่าจะดา้เนินการ 
  3) บริษัท ซีพีไอ โกลว์ จ้ากัด จะเบียนเลิกบริษัทเม่ือวันที่ 30 กันยายน 2562 และจดทะเบียนเสร็จการช้าระบญัชี

เม่ือวันที่ 9 มกราคม 2563  
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1.4   ความสัมพนัธก์ับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุน้ใหญ่ 
 ไม่มีความสัมพันธก์ับกลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ ่

ภาพรวมการประกอบธุรกิจกลุ่มบริษัทย่อย 

บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ ากดั 
ประกอบธุรกิจผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มและต้นกล้าปาล์ม เพื่อจ้าหน่ายแก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป โดยจดทะเบียน

จัดตั งเป็นบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2554 มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 5,000,000 
บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ้านวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท  

ปี 2555 ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนอีก 10,000,000 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั งสิ น 15,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้น
สามัญจ้านวน 1,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยเริ่มด้าเนินประกอบธุรกิจตั งแต่ปี 2555 

บริษัท ซพีีพี จ ากดั (เดิมชื่อบริษัท ซีพีไอ พาวเวอร์ แพลน้ท ์จ ากัด) 
ประกอบกิจการโรงงานสกัดน ้ามันปาล์ม พร้อมทั งผลิตและจ้าหน่ายไฟฟ้า โดยจดทะเบียนจัดตั งเป็นบริษัทตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555 มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 500,000 บาท แบ่งเป็นหุ้น
สามัญจ้านวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท  

ปี 2557 ได้จดทะเบียนเปล่ียนชื่อบริษัทจากบริษัท ซีพีไอ พาวเวอร์ แพล้นท์ จ้ากัด เป็น บริษัท ซีพีพี จ้ากัด และจด
ทะเบียนเพิ่มทุนอีก 124,500,000 บาท เรียกช้าระค่าหุ้นเพิ่มทุนครั งแรกจ้านวน 25% รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั งสิ น 
125,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ้านวน 12,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และในปี 2558 ได้เรียกช้าระ
ค่าหุน้เพิ่มทุนอีก 75% รวมเรียกช้าระค่าหุ้นเต็มมูลค่า  

ปี 2559 ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนอีก 60,000,000 บาท เรียกช้าระค่าหุ้นเพิ่มทุนเต็มมูลค่า รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั งสิ น 
185,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ้านวน 18,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท  

ปี 2561 ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนอีก 6,000,000 บาท เรียกช้าระค่าหุ้นเพิ่มทุนเต็มมูลค่า รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั งสิ น 
191,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ้านวน 19,100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท  

บริษัท ซีพีไอ กรีน จ ากัด 
ประกอบกิจการผลิตและจ้าหน่ายน ้ามันไบโอดีเซล น ้ามันเชื อเพลิงอื่นๆ ทุกชนิด โดยจดทะเบียนจัดตั งเป็นบริษัทตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 50,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
จ้านวน 5,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เรียกช้าระค่าหุ้นการจัดตั งบริษัทฯ 25% และต่อมาได้ท้าการจดทะเบียน
เพิ่มทุนอีก 49,950,000 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท เรียกช้าระค่าหุ้นเพิ่มทุนครั งแรก 25% ซึ่งเป็นการ
จดทะเบียนจัดตั งบริษัทเพื่อรองรับแผนธุรกิจที่คาดว่าจะด้าเนินการในอนาคต 

บริษัท ซีพีไอ เทรดดิ้ง จ ากัด 
ประกอบกิจการซื อและขายน ้ามันพืชทุกชนิด อันได้มาจากการสกัดและกลั่นจากพืชต่างๆ โดยจดทะเบียนจัดตั งเป็น

บริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 50,000 บาท 
แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ้านวน 5,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เรียกช้าระค่าหุ้นการจัดตั งบริษัทฯ 25% และในปี 2560 
ได้ท้าการเรียกช้าระค่าหุ้นเพิ่มอีก 75% รวมเรียกช้าระค่าหุ้นเต็มมูลค่า  

ปี 2562 ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนอีก 5,000,000 บาท เรียกช้าระค่าหุ้นเพิ่มทุนครั งแรก 25% รวมเป็นทุนจดทะเบียน
ทั งสิ น 5,050,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ้านวน 505,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยเริ่มด้าเนินประกอบ
ธุรกิจตั งแต่ปี 2562 
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บริษัท ซีพีไอ โกลว์ จ ากดั 
ประกอบกิจการผลิตและจ้าหน่ายพลังงานไฟฟ้าและพลังงานทุกประเภท โดยจดทะเบียนจัดตั งเป็นบริษัทตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 5,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้น
สามัญจ้านวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เรียกช้าระค่าหุ้นการจัดตั งบริษัทฯ 25% และต่อมาได้ท้าการจด
ทะเบียนเพิ่มทุนอีก 45,000,000 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท เรียกช้าระค่าหุ้นเพิ่มทุนครั งแรก 25% 
และในปี 2560 ได้ท้าการเรียกช้าระค่าหุ้นเพิ่มอีก 1% รวมเรียกช้าระค่าหุ้น 26%  

หมายเหตุ จดทะเบียนเลิกบริษัทเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 และจดทะเบียนเสร็จการช้าระบัญชีเมื่อวันที่ 9 
มกราคม 2563 

บริษัท ซ ีเค เทรดดิ้ง (1965) จ ากัด 
ประกอบกิจการเป็นตัวแทน นายหน้า ในการซื อขายสินค้าอุปโภค บริโภค ทุกประเภท ให้บริการด้านการตลาด 

โฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการขายสินค้า โดยจดทะเบียนจัดตั งเป็นบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ้านวน 10,000 หุ้น  
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เรียกช้าระค่าหุ้นการจัดตั งบริษัทฯ เต็มมูลค่า  

ปี 2563 ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนอีก 9,000,000 บาท เรียกช้าระค่าหุ้นเพิ่มทุนเต็มมูลค่า รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั งสิ น 
10,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ้านวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และเริ่มด้าเนินประกอบธุรกิจ
ตั งแต่ปี 2563 

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

 โครงสร้างรายได ้
    

   
  หน่วย : ล้านบาท 

ผลิตภัณฑ์ ด าเนินการโดย 
% การถือหุ้น
ของบริษัท 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

รายได้  %  รายได้  %  รายได้   %  
ต้นกล้าปาล์มและ
เมล็ดพันธุ์ปาล์ม 

บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ้ากัด 99.99 
45.77 95.71 35.36 95.05 21.22 84.42 

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ้ากัด 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 

น ้ามันดิบ บริษัท ซีพีพี จ้ากัด 99.99 892.38 71.38 1,026.41 70.53 635.21 71.24 

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ บริษัท ซีพีพี จ้ากัด 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     
    

  
    น ้ามันดิบ บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม    414.66 8.15 401.25 9.21 682.31 20.32 
    น ้ามันบริสุทธิ ์ บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม    3,071.30 60.34 2,514.26 57.69 2,123.53 63.25 

    ผลิตภัณฑ์อื่นๆ บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม    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     
 

  
  

  
    น ้ามันดิบ บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม    425.32 8.36 224.02 5.14 159.78 4.76 
    น ้ามันบริสุทธิ ์ บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม    16.84 0.33 20.92 0.48 20.57 0.61 
    ผลิตภัณฑ์อื่นๆ บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม    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 
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2.1  ลักษณะผลิตภัณฑห์รือบริการ 

(1) ผลิตภัณฑน์้ ามนัดิบ (Crude Oil) 

(1.1) น้ ามันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil : CPO) 
 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสกัดผลปาล์มสด (FFB - Fresh Fruit Bunch) โดยเฉล่ียผลปาล์มสด

สมบูรณ์ 100 กก. จะให้น ้ามันปาล์มดิบประมาณ 17-19 กก. และเมล็ดในปาล์มประมาณ 4-6 กก. ซึ่งถือเป็นสินค้ากึ่ง
ส้าเร็จรูปที่ใช้เป็นวัตถุดิบส่งต่อไปยังโรงกล่ันน ้ามันปาล์ม เพื่อผ่านกรรมวิธีท้าให้บริสุทธิ์ หลังจากนั นจะถูกน้าไปใช้เป็น
วัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ บะหมี่กึ่งส้าเร็จรูป และขนมขบเคี ยวต่างๆ เนยเทียม ครีมเทียม นมข้นหวานและจืด 
หรือน ้ามันพืชประกอบอาหารในครัวเรือน หรือใช้เป็นวัตถุดิบส้าหรับอุตสาหกรรมที่ ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ 
อุตสาหกรรมการท้าสบู่ ผงซักฟอก เครื่องส้าอาง เทียนไข กรดไขมันอิสระ สี ยา น ้ามันหล่อล่ืน ฯลฯ เป็นต้น 

  ในปัจจุบันน ้ามันปาล์มดิบเป็นวัตถุดิบของบริษัทฯ ในการน้าไปผ่านกรรมวิธีกล่ันบริสุทธิ์ เพื่อส่ง
ต่อไปยังลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม และลูกค้ากลุ่มคอนซูเมอร์เพื่อท้าเป็นน ้ามันพืชบรรจุขวด ถุง และ ปี๊บ 

(1.2) น้ ามันเมล็ดในปาล์ม (Crude Palm Kernel Oil : KO) 
 ได้จากการสกัดเมล็ดในปาล์ม (Palm Kernel) โดยเฉล่ียเมล็ดในปาล์มที่สมบูรณ์ 100 กก. จะให้

น ้ามันเมล็ดในปาล์มประมาณ 42-44 กก. ซึ่งมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน ้ามันมะพร้าวมากที่สุด ปกติน ้ามันมะพร้าวจะมี
คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์อาหารเป็นอันมาก แต่เนื่องจากน ้ามันมะพร้าวมี
ปริมาณที่ไม่เพียงพอกับความต้องการ น ้ามันเมล็ดในปาล์มซึ่งมีคุณสมบัติที่ไม่แตกต่างจากน ้ามันมะพร้าว จึ งมีความ
เหมาะสมที่จะใช้ทดแทนน ้ามันมะพร้าวได้ ปกติราคาน ้ามันเมล็ดในปาล์มจะอยู่ในช่วงใกล้เคียงกับน ้ามันมะพร้า ว โดย 
ทั่วไปน ้ามันเมล็ดในปาล์ม อาจจะถูกน้าไปใช้ในลักษณะเดียวกับน ้ามันปาล์ม คือใช้ในการบริโภคในครัวเรือน และใน
อุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ การท้าเนยเทียม ครีมเทียม ไขมันส้าหรับท้าขนมปัง ลูกอม หรือใช้ในอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่
ผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ อุตสาหกรรมการท้าสบู่ ผงซักฟอก และกรดไขมันอิสระ เป็นต้น ทั งนี  น ้ามันเมล็ดในปาล์มสามารถ
สกัดได้เฉพาะในโรงงานสกัดน ้ามันปาล์มที่มีเทคโนโลยี่ที่ทันสมัย ที่มีการแยกเอาเมล็ดในปาล์มออกมาจากเส้นใยของผล
ปาล์มสดเท่านั น 

(2) ผลิตภัณฑน์้ ามนับริสุทธิ์ (RBD Oil) 

(2.1) น้ ามันปาล์มบริสุทธิ์ (RBD Palm Oil : RPO) 
 ได้จากการน้าน ้ามันปาล์มดิบเข้า สู่กระบวนการกล่ันน ้ามันปาล์มดิบเพื่อท้าให้บริสุทธิ์ ซึ่งจะ

จ้าหน่ายต่อไปยังอุตสาหกรรมต่อเนื่องทางด้านอาหารต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมผลิตบะหมี่กึ่งส้าเร็จรูป ขนมขบเคี ยว หรือ
อุตสาหกรรมอาหารอื่นๆ โดยเฉพาะประเภททอด นอกจากนี  ยังใช้กับอุตสาหกรรมการผลิตเนยเทียม ครีมเทียม ไอศครีม 
นมข้นหวาน รวมถึงอุตสาหกรรมผลิตน ้ามันไบโอดีเซล 

(2.2) น้ ามันเมล็ดในปาล์มบริสทุธิ์ (RBD Palm Kernel Oil : RKO) 
 ได้จากการน้าน ้ามันเมล็ดในปาล์มเข้าสู่กระบวนการกล่ันน ้ามนัเมล็ดในปาล์มเพื่อท้าให้บริสุทธิ์ ซึ่ง

จะจ้าหน่ายต่อไปยังอุตสาหกรรมโอลีโอเคมีคอล 
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(2.3) น้ ามันปาล์มโอเลอนิ (RBD Palm Olein : ROL) 
 ได้จากการน้าน ้ามันปาล์มบริสุทธิ์มาผ่านกระบวนการแยกไข ซึ่ง ไขที่แยกออกมานั น จะเป็น

ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้อย่างหน่ึง โดยทั่วไปเรียกว่า ไขปาล์มบริสุทธิ์ (ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไปในหัวข้อผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้) 
น ้ามันปาล์มโอเลอินท่ีได้ จะน้ามาจ้าหน่ายให้กับอุตสาหกรรมประกอบอาหารต่างๆ หรือน้ามาบรรจุในรูปขวด ปี๊บ และถุง
ตรา “ลีลา” รวมทั งสินค้าที่รับผลิตภายใต้ตราสินค้า “เอโร”่ และ “ครัวแม่เล็ก” 

(3) ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ (By Product) 

(3.1) ไขปาล์มบริสทุธิ์ (RBD Palm Stearin : RHST) 
 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการแยกไขออกจากน ้ามันปาล์มบริสุทธิ์ น้าไปใช้ในอุตสาหกรรม

ต่างๆ เช่น การผลิตเนยเทียม มาการีน สบู่ อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ รวมไปถึงการผลิตน ้ามันไบโอดีเซล 

(3.2) กรดไขมนัปาล์ม (Palm Fatty Acid Distillate : PFAD) 
 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการแยกกรดออกจากน ้ามันปาล์มดิบในโรงกล่ันน ้ามันปาล์ม

บริสุทธิ์ น้าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น โอลีโอเคมีคอล การผลิตสบู่ อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ รวมไปถึงการผลิต 
น ้ามันไบโอดีเซล 

(3.3) กรดไขมนัเมลด็ในปาล์ม (Palm Kernel Fatty Acid Distillate : KFAD) 
 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการแยกกรดออกจากน ้ามันเมล็ดในปาล์มในโรงกล่ันน ้ามันเมล็ด

ในปาล์มบริสุทธิ์ น้าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น โอลีโอเคมีคอล รวมถึงการผลิตน ้ามันไบโอดีเซล 

(3.4) กากเมลด็ในปาล์ม (Kernel Meal : KM) 
 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้หลังจากกระบวนการสกดัน ้ามันเมล็ดในปาล์มออกจากเมล็ดในปาล์ม สามารถ

น้าไปใชใ้นอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งสัตว์ใหญ่ เช่น โค กระบือ เป็นต้น 
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การส่งเสริมการลงทุน 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ภายใต้เงื่อนไขที่ก้าหนด

บางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถงึการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส้าหรับก้าไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ี
ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั น รายละเอียดของบัตรส่งเสริมการ
ลงทุนมีดังนี   

รายละเอียด บริษัทฯ บริษัทฯ บริษัทฯ 
บจก.ซีพีไอ  
อะโกรเทค 

บจก.ซีพีพี บจก.ซีพีพี 

1. บัตรส่งเสริมเลขที ่ 1025(2)/2548 1702(1)2556 2644(1)/2556 2390(5)/2554 2548(2)/2557 59-1178-1-
00-1-0 

2. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ 
  

ผลิตน ้ามันพืช
บริสุทธิ์ 

ผลิตก๊าซชีวภาพ ผลิตไฟฟ้าจาก
ก๊าซชีวภาพ 

ผลิตเมล็ด
พันธุ์ปาล์ม
หรือต้นกล้า

ปาล์ม 

ผลิตน ้ามัน
ปาล์มดิบและ
น ้ามันเมล็ดใน
ปาล์มดิบ 

ผลิตไฟฟ้าจาก
เชื อเพลิงชีว

มวล 

3. สิทธิประโยชน์ส้าคัญที่ได้รับ            

  3.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ส้าหรับก้าไรสุทธิที่ได้จากการ
ประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
และได้รับยกเว้นไม่ต้องน้าเงินปันผล
จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่ง
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไป
รวมค้านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ 

8 ปี  
(สิ นสุดแล้ว) 

8 ปี 8 ปี 8 ปี 8 ปี 8 ปี 

  3.2 ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
ส้าหรับก้าไรสุทธิที่ได้จากการลงทุน
ในอัตราร้อยละห้าสิบของอัตราปกติ
มีก้าหนดเวลาห้าป ีนับจากวันที่พ้น
ก้าหนดระยะเวลาในข้อ 3.1 

ไม่ได้รับ ได้รับ ได้รับ ไม่ได้รับ ไม่ได้รับ ได้รับ 

  3.3 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส้าหรับ
เครื่องจักรตามที่คณะกรรมการ
พิจารณาอนุมัติ 

ได้รับ ได้รับ ได้รับ ได้รับ ได้รับ ได้รับ 

4. วันที่อนุมัติให้การส่งเสริม 
20 ตุลาคม 
2547 

19 กุมภาพันธ์ 
2556 

14 ตุลาคม 
2556 

20 กันยายน 
2554 

2 กรกฎาคม 
2556 

13 กรกฎาคม 
2559 

5. วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ 
3 พฤศจิกายน 

2548 
ยังไม่เปิด
ด้าเนินการ 

29 กันยายน 
2557 

1 สิงหาคม 
2556 

2 มีนาคม 
2560 

27 เมษายน 
2560 

2.2 การตลาดและการแข่งขนั 

(1) กลยุทธท์างการตลาด  
บริษัทฯ มีนโยบายควบคุมขั นตอนการผลิตเพื่อรักษาระดับมาตรฐาน นอกจากนี  ยังมีนโยบายด้าน

คุณภาพและการบริการท่ีสนองตอบความต้องการของลูกค้าในด้านต่างๆ เพื่อให้มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เช่น การ
ให้ข้อมูลข่าวสารท่ีมีประโยชน์ และตรงตามความจริงแก่ลูกค้า การวัดความพึงพอใจของลูกค้าต่อสินค้าและบริการ รวมไป
ถึงการศึกษาและน้าเครื่องมือทางการตลาดมาใช้ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ และตัดสินใจในทิศทางของบริษัทฯ ในระยะ
ยาว ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังมีบริษัทย่อย เพื่อมุ่งเน้นงานวิจัยพันธุ์ปาล์ม เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ ข้อมูลงานวิจัย 
และน้ามาใช้ในการเพาะเมล็ดพันธุ์ปาล์ม เพื่อให้ได้มาซึ่งสายพันธุ์ที่ดี กล้าปาล์มที่มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมใน
การปลูกปาล์มของเกษตรกรในพื นท่ีที่มคีวามแตกต่างกัน  ตลอดจนการเผยแพร่ให้ข่าวสารความรู้ต่างๆ แก่เกษตรกรทั่วไป 
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บริษัทฯ มีพื นที่ปลูกปาล์มน ้ามันประมาณ 20,000 ไร่ ซึ่งการจัดการด้านการดูแลสวนปาล์มเป็นไปตาม
หลักวิชาการ โดยในช่วงแรกๆ มีการใส่ปุ๋ยเคมี และการใช้สารเคมีในการก้าจดัวชัพืชและศัตรูพืช มีมูลค่าหลายล้านบาทต่อ
ปี ต่อมาบริษัทฯ ตระหนักและค้านึงถึงส่ิงแวดล้อม  จึงได้พยายามด้าเนินธุรกิจโดยการน้าส่ิงที่เหลือใช้จากโรงงาน กลับมา
ใช้กับสวนปาล์มเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด อาทิเช่น ทะลายปาล์ม กากตะกอนจากบ่อบ้าบัดน ้า ขี เถ้า ขี แป้ง และกากดี
แคนเตอร์ มาใช้ในสวนปาล์มของบริษัทฯ เพื่อทดแทนปุ๋ยเคมี ส่วนงานด้านการปราบวัชพืช จากที่เคยใช้สารเคมีก็เปล่ียน
มาเป็นการปลูกพืชคลุมดินแทน และเลือกก้าจัดวัชพืชบางประเภท สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านสารเคมีลงได้มาก ทั งนี  
บริษัทฯ ได้น้าวิธีการทางธรรมชาติ โดยการเลี ยงนกแสกเพื่อควบคุมและก้าจัดประชากรหนู เข้ามาใช้แทนการก้าจัดด้วย
สารเคมี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสียหายของผลปาล์มสด และลดการท้าลายระบบนิเวศวิทยา ด้วยการควบคุม
ประชากรหนูโดยไม่ใช้สารเคมี ซึ่งจากการด้าเนินการดังกล่าวสามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายในการซื อสารเคมีได้ปีละนับล้าน
บาท 

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการแบ่งกลุ่มธุรกิจออกเป็น 5 กลุ่มหลัก ตามลักษณะของกลุ่มลูกค้า และเพื่อการ
วางแผนการท้าตลาดได้อย่างเหมาะสม โดยแบ่งออกเป็น 
 1. กลุ่มตลาดอตุสาหกรรม 
 2. กลุ่มตลาดพลงังาน 
 3. กลุม่ตลาดแบ่งบรรจ ุ
 4. กลุ่มตลาดคอนซเูมอร ์
 5. กลุ่มตลาดส่งออก 

ซึ่งส่งผลให้การบริหารงานเกิดความสะดวกและมีความคล่องตัวมากขึ นตามพฤติกรรมของแต่ละกลุ่ม
ธุรกิจ นอกจากนี บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการท้างานเป็นทีม การให้บริการที่ดีและมีประสิทธิภาพแก่ลูกค้าของบริษัทฯ รวมถึง
การด้าเนินโครงการ CSR อย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม อันจะน้าไปสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืนต่อไป 

นโยบายราคา  
ระดับราคาของผลปาล์มสด น ้ามันปาล์มดิบ น ้ามันเมล็ดในปาล์ม น ้ามันปาล์มบริสุทธิ์และน ้ามันปาล์ม

โอเลอิน ถูกก้าหนดโดยปัจจัยต่างๆ หลายประการด้วยกัน ได้แก่ 
 * นโยบายของรัฐในการก้าหนดราคาและควบคุมการน้าเข้า การส่งออก 
 * นโยบายของรัฐในการเข้าแทรกแซงตลาด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 
 * นโยบายของรัฐในการปรับสัดส่วนการใช้น ้ามันปาล์มเพื่อการผลิตน ้ามันไบโอดีเซล 
 * จ้านวนโรงสกัดน ้ามันปาล์มดิบ 
 * จ้านวนโรงกล่ันน ้ามันปาล์ม 
 * ระดับราคาน ้ามันดิบในตลาดโลก 
 * ระดับราคาน ้ามันปาล์มและน ้ามนัถั่วเหลืองในตลาดโลก 
 * ระดับราคาน ้ามันพืชชนิดอื่นท่ีสามารถใช้ทดแทนกันได้ 
 * ระดับราคาและปริมาณผลผลิตในประเทศที่ออกสู่ตลาด 
 * การพยายามลักลอบน้าเข้าน ้ามันปาล์มจากประเทศเพื่อนบ้าน 
 * ปริมาณสต็อกวัตถุดิบ และสินค้าที่ผลิตแล้วของแต่ละโรงงาน 
 * ปริมาณการผลิต การใช้และสต็อก น ้ามันปาล์มคงเหลือ ของกรมการค้าภายใน 
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จากปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวจะเห็นว่าราคาวัตถุดิบของบริษัทฯ จะถูกก้าหนดจากหลายปัจจัย โดยในสภาพ
ปกติจะถูกก้าหนดจากอุปสงค์และอุปทานในตลาด อย่างไรก็ตาม ในกรณีอุปสงค์หรืออุปทานมีมากเกินความต้องการ
ราคาตลาดจะถูกควบคุมโดยการแทรกแซงตลาดด้วยการประกาศราคาแนะน้าขั นต่้าของผลปาล์มสด เพื่อป้องกันไม่ให้
ราคาตกต่้าเกินไป และถูกก้าหนดราคาจ้าหน่ายปลีกสินค้าน ้ามันพืชปาล์มไม่ให้เกินราคาที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้ราคาสูง
จนเกินไป รวมไปถึงมาตรการควบคุมการน้าเข้าต่างๆ ทั งนี เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มและผู้บริโภคจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์จาก
มาตรการดังกล่าว 

จากข้อจ้ากัดดังกล่าว ท้าให้นโยบายราคาสินค้าของบริษัทฯ เป็นไปตามภาวะและกลไกของตลาด ซึ่ง
บริษัทฯ จะปรับนโยบายการขายในแต่ละช่วงให้เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเส่ียงอนั
เกิดจากความไม่แน่นอนของปริมาณการส่ังซื อจากลูกค้า ที่ได้รับผลกระทบในช่วงของสภาวะราคา ผันผวน โดยให้มี
ผลกระทบในเรื่องต้นทุนสินค้าน้อยที่สุด 

(2) การจ าหน่ายและช่องทางการจัดจ าหน่าย 
การจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นการขายส่งให้แก่ผู้ซื อรายใหญ่ กล่าวคือ น ้ามัน

ปาล์มดิบและน ้ามันเมล็ดในปาล์ม จะจ้าหน่ายให้กับโรงกล่ันน ้ามันปาล์ม และโรงงานอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ โดยตรง 
ณ ราคาซื อขายหน้าโรงงานของผู้ซื อ ส่วนน ้ามันปาล์มบริสุทธิ์และน ้ามันปาล์มโอเลอิน  จะจ้าหน่ายให้แก่โรงงาน
อุตสาหกรรมและผู้ค้าส่งรายใหญ่ โดยแบ่งเป็นน ้ามันพืชบรรจุขวด ถงุ และปี๊บ ส้าหรับจ้าหน่ายให้ผู้ค้าส่งและปลีก รวมถึง
ผู้บริโภคทั่วไป และส่งเป็นรถ Tanker ให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ในส่วนของผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ ส้าหรับไขปาล์ม
บริสุทธิ์ และกรดไขมันปาล์ม จะจ้าหน่ายให้แก่กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน ้ามันไบโอดีเซล 

 อุตสาหกรรมโอลีโอเคมีคอล รวมถึงการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ ในส่วนของกากเมล็ดในปาล์ม 
บริษัทฯ ได้จ้าหน่ายให้กับกลุ่มผู้เลี ยงสัตว์รายใหญ่ หรือโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์โดยตรง รวมถึงการ
จ้าหน่ายให้เกษตรกรในพื นท่ี เพื่อเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง โดยลักษณะการ
จ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นการท้าสัญญาซื อขายในระยะเวลาต่างๆ กัน ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 2 
ประเภทคือ 
 1. สัญญาระยะยาว (Long-term Contract) ระยะเวลา 3 เดือนขึ นไป 
 2. สัญญาระยะสั น (Short-term Contract) ระยะเวลาประมาณ 1-2 เดือน 

สัญญาดังกล่าวจะก้าหนดราคาซื อขาย ปริมาณ ระยะเวลาที่ก้าหนดส่งมอบ และข้อตกลงก้าหนด
มาตรฐานสินค้าเป็นส้าคัญ นอกจากการท้าสัญญาซื อขายแล้ว ยังมีการซื อขายบางส่วนที่กระท้าขึ นรายวัน ซึ่ งใช้ราคาซื อ
ขาย ณ ราคาของวันนั นๆ (Spot Price) เป็นเกณฑ์ ส้าหรับการซื อขายในส่วนของสินค้ากลุ่มที่บรรจุขวด ถุง และปี๊บ ซึ่งจัด
จ้าหน่ายผ่านผู้ค้าส่งรายใหญ่ จะใช้ราคาซื อขาย ณ ราคาของวันนั นๆ (Spot Price) เป็นเกณฑ์เพียงอย่างเดีย 

(3) การส่งออก 
ในปี 2562 บริษัทฯ มีมูลค่าการส่งออกเปรียบเทียบกับมูลค่าการจ้าหน่ายทั งสิ น โดยประมาณร้อยละ 7 

ซึ่งส่วนใหญ่ส่งออกในรูปของ ผลิตภัณฑ์น ้ามันดิบ ได้แก่ CPO  KO, ผลิตภัณฑ์น ้ามันบริสุทธิ์ ได้แก่ ROL, ผลิตภัณฑ์ 
ผลพลอยได้ ได้แก่ PFAD  KFAD เป็นต้น โดยส่งออกไปยังประเทศสิงคโปร์ โคลัมเบีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  
กัวน่า และเนปาล ผ่านทางบริษัทตัวแทนที่มีความน่าเชื่อถือ โดยการช้าระเงินจะเป็นไปในลักษณะการเปิด L/C at sight 
หรือ T/T เพื่อเป็นการประกันความเส่ียง 
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(4) ลักษณะของลกูค้าและสภาพการแข่งขัน  
บริษัทฯ เริ่มด้าเนินกิจการมาตั งแต่ปี 2522 จึงมีความสัมพันธ์กับลูกค้าและบุคคลในแวดวงธุรกิจที่

เกี่ยวข้องเป็นระยะเวลานาน อนึ่ง สถานภาพของบุคคลในอุตสาหกรรมนี ส่วนมากจะเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันเป็น
อย่างดี แม้ว่าจะมีสภาพการแข่งขันรุนแรงโดยเฉพาะในด้านราคา อย่างไรก็ดี ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นองค์กรที่มี
ขนาดใหญ่ และมีความน่าเชื่อถือในวงการ จึงท้าให้ความเส่ียงของหนี เสียของบริษัทฯ มีอยู่ในระดับที่ต่้า ประกอบกับการ
ขายอยู่ในลักษณะกระจาย ไม่ได้เน้นที่รายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ จึงไม่มีการขายให้ลูกค้ารายใดเกินร้อยละ 10 ของมูลค่า
การขายรวมในระยะเวลาที่ผ่านมา 

ส้าหรับตลาดในปี 2562 ที่ผ่านมา ราคาผลปาล์มสดในประเทศโดยเฉล่ียลดลงจากปีก่อนร้อยละ 12 โดย
ราคาเฉล่ียครึ่งปีแรกประมาณ 2.62 บาท/กโิลกรัม ส่วนราคาเฉล่ียครึ่งปีหลังประมาณ 3.48 บาท/กิโลกรม และราคาน ้ามัน
ปาล์มดิบโดยเฉล่ียลดลงจากปีก่อนร้อยละ 7 โดยราคาเฉล่ียครึ่งปีแรกประมาณ 16.64 บาท/กิโลกรัม ส่วนราคาเฉล่ียครึ่งปี
หลังประมาณ 19.83 บาท/กิโลกรัม โดยราคาเริ่มพุ่งสูงขึ นอย่างชัดเจนในช่วงไตรมาส 4 ปี 2562 คือ จากประมาณ 18.44 
บาท/กโิลกรัมในเดือนตุลาคม และไต่ระดับจนถึงระดับราคาประมาณ 29.75 บาท/กิโลกรัมในเดือนธันวาคม  ทั งนี เป็นผล
จากนโยบายด้านพลังงานของรัฐบาลที่มีมาตรการส่ังซื อน ้ามันปาล์มดิบ (CPO) ไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการผลิตน ้ามันดีเซลหมุนเร็ว B10 ท้าใหก้ารปรับตัวของราคาผลปาล์มในท้องตลาดจาก
เดิมราคากิโลกรัมละประมาณ 2.30-2.80 บาท เป็นราคากิโลกรัมประมาณละ 5.70-6.60 บาท และราคาน ้ามันปาล์มดิบ 
ตลาดกรุงเทพฯ เฉล่ียกิโลกรัมละประมาณ 32.00-32.50 บาท   

ส้าหรับผลส้ารวจความพึงพอใจของลูกค้าประจ้าปี 2562 อยู่ที่ระดับร้อยละ 85 ซึ่งเพิ่มขึ นจากปีก่อน 
ร้อยละ 2 ทั งนี เป็นผลมาจากลูกค้ามีความพึงพอใจในด้านการบริการและด้านคุณภาพการขนส่งที่เพิ่มมากขึ น 

2.3  การจัดหาผลิตภัณฑห์รือบริการ 

(ก) ลักษณะการจัดการเพื่อให้ไดม้าซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อการจ าหนา่ย 

1) ความตอ้งการผลิตภัณฑ์  
บริษัทฯ มีโรงงานสกัดน ้ามันปาล์มอยู่สองแห่งซึ่งมีความต้องการผลปาล์มสดประมาณ 756,000 ตัน/

ปี โรงกล่ันน ้ามันปาล์มบริสุทธิ์ที่มีความต้องการน ้ามันปาล์มดิบประมาณ 180,000 ตัน/ปี และโรงงานสกัดน ้ามันเมล็ด 
ในปาล์มดิบที่ต้องการเมล็ดในปาล์มประมาณ 36,000 ตัน/ปี บริษัทฯ จึงมีการด้าเนินการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นวัตถุดิบ 
แต่ละประเภทเพื่อป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิตในแต่ละส่วน  

2) กระบวนการจัดหาผลิตภณัฑแ์ต่ละประเภท 

2.1)  การจัดหาผลปาล์มสด 
 ในกระบวนการจัดหาผลปาล์มสดเพื่อน้ามาสกัดเป็นน ้ามันปาล์มดิบนั น  บริษัทฯ ด้าเนินการรับ
ซื อผลปาล์มสดจากเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน ้ามันบริเวณรอบโรงงานสกัดของบริษัทฯ  ซึ่งมีที่ตั งอยู่ในพื นที่ อ้าเภอท่าแซะ 
จังหวัดชุมพรส่วนหนึ่ง และได้จากสวนปาล์มของบริษัทฯ เองโดยตรงซึ่งปลูกประมาณ 20,000 ไร่ ทั งนี ปริมาณผลปาล์ม
ทะลายสดจ้านวน 100 กิโลกรัม จะสามารถสกัดเป็นน ้ามันปาล์มดิบได้โดยเฉล่ียประมาณ 17-19 กิโลกรัม 
 ส้าหรับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มนั น สามารถน้าผลผลิตมาจ้าหน่ายให้แก่บริษัทฯ ที่โรงงานสกัดได้
โดยตรง  นอกจากนี  บริษัทฯ ยังมีลานรับซื อทั งในลักษณะบริษัทฯ ด้าเนินการเองและลานในเครือข่ายที่ด้าเนินการคัด
คุณภาพผลปาล์มภายใต้มาตรฐานของบริษัทฯ กระจายอยู่บริเวณโดยรอบโรงงาน ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถแข่งขันรับ
ซื อผลปาล์มได้ดีขึ นในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย  ปริมาณผลปาล์มไม่เพียงพอต่อความต้องการวัตถุดิบของโรงงาน มี
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การแข่งขันแย่งวัตถุดิบสูง โดยในปัจจุบันบริษัทฯ มีจุดรับซื อทั งสิ น 22 จุดรับซื อ ครอบคลุมพื นท่ีจังหวัดชุมพร, ระนอง และ
ประจวบคีรีขันธ์ ในรัศมี 110 กิโลเมตร รอบโรงงาน จึงท้าให้เกษตรกรได้รับความสะดวกในส่งน้าผลผลิตมาจ้าหน่ายให้กับ
บริษัทฯ และบริษัทฯ สามารถมีผลปาล์มสดป้อนสู่กระบวนการผลิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั งปี 
 อย่างไรก็ตาม จากที่กล่าวข้างต้นมาแล้วนั น บริษัทฯ เองก็มีการปลูกปาล์มน ้ามันประมาณ 
20,000 ไร่ มีการปลูกต้นปาล์มมากว่า 30 ปี ซึ่งเป็นต้นปาล์มที่มีอายุมาก ล้าต้นสูง การเก็บเกี่ยวยาก และเริ่มให้ผลผลิต
ลดลง  บริษัทฯ จึงได้ท้าการทยอยโค่นต้นปาล์มที่มีอายุมากเพื่อท้าการปลูกใหม่ทดแทน ในระหว่าง ปี 2553-2558 ซึ่งต้น
ปาล์มที่ปลูกใหม่ดังกล่าวนั นได้เริ่มทยอยให้ผลผลิตตั งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา และได้เริ่มทยอยให้ผลผลิตมากขึ นเรื่อยๆ 
ตามอายุของต้นปาล์มที่เติบโตขึ น โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ผลผลิตจากสวนจ้านวนประมาณ 68,000 ตัน และ
คาดว่าในปี 2563 จะได้ผลผลิตเพิ่มขึ นเป็น 73,000 ตัน  
 ทั งนี  จากการจัดหาผลปาล์มสดในปี 2562 นั น บริษัทฯ มีการรับซื อผลปาล์มสดจากเกษตรกร
และจากลานรับซื อผลปาล์มสดรวมกันทั งสิ นประมาณร้อยละ 84 และจากสวนปาล์มของบริษัทฯ อีกประมาณร้อยละ 16 
โดยปริมาณผลปาล์มสดที่จัดหาได้ทั งหมดและน้าเข้าผลิตในโรงงานสกัดคิดเป็นอัตราการใช้ก้าลังการผลิตที่ร้อยละ 58 
ของก้าลังการผลิตตลอดทั งปี  
 จากการน้าผลปาล์มทะลายมาสกัดเป็นน ้ามันปาล์มดิบนั น  จะท้าให้ได้ผลพลอยได้ต่างๆ จาก
กระบวนการผลิตด้วย ได้แก่ เมล็ดในปาล์มซึ่งจะได้ปริมาณร้อยละ 4 - 6 จากปริมาณผลปาล์มทะลายสด 100 กิโลกรัม ซึ่ง
จะน้าไปผลิตเป็นน ้ามันเมล็ดในปาล์มต่อไป นอกจากนั น ยังได้ทะลายปาล์มเปล่า ใยปาล์ม และกะลาปาล์ม ซึ่งบริษัทฯ 
น้ามาใช้เป็นเชื อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าให้แก่โรงงานของบริษัทฯ ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของบริษัทฯ 
และสามารถจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นรายได้ของบริษัทฯ อีกทางหน่ึงเช่นกัน 
 ทั งนี  การรับซื อผลปาล์มสดทั งจากเกษตรกรและจากลานปาล์ม ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการ
รับซื อจากเกษตรกรหรือลานปาล์มรายใดที่มีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าการซื อผลปาล์มสดทั งหมด และเป็นการ
รับซื อจากผู้ขายในประเทศทั งสิ น ไม่มีการน้าเข้าผลปาล์มสดจากต่างประเทศแต่อย่างใด 

2.2) การจัดหาน้ ามนัปาล์มดิบ 
ในปี 2562 ก้าลังการผลิตของโรงสกัดน ้ามันปาล์มดิบของบริษัทฯ รองรับความต้องการน ้ามัน

ปาล์มดิบเพื่อผลิตเป็นน ้ามันปาล์มบริสุทธิ์ของโรงงานกล่ันน ้ามันปาล์มเพื่อจ้าหน่ายให้กับลูกค้าของบริษัทฯ ได้เพียง
ประมาณร้อยละ 64 ท้าให้บริษัทฯ ต้องจัดซื อจัดหาน ้ามันปาล์มดิบจากโรงงานสกัดน ้ามันปาล์มอื่นๆ เพิ่มเติมอีกประมาณ 
ร้อยละ 36 ซึ่งส่วนใหญ่ตั งอยู่ในเขตพื นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะในจังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดกระบี่ ทั งนี  
อัตราการใช้ก้าลังการผลิตส้าหรับโรงกล่ันคิดเป็นร้อยละ 71 ของก้าลังการผลิตตลอดทั งปี 

การจัดหาน ้ามันปาล์มดิบจากโรงงานสกัดน ้ามันปาล์มอื่น ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการรับซื อ
จากผู้ขายรายใด ที่มีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าการซื อขายน ้ามันปาล์มดิบทั งหมด และเป็นการรับซื อจากผู้ขาย
ในประเทศทั งสิ น ไม่มีการน้าเข้าน ้ามันปาล์มดิบจากต่างประเทศแต่อย่างใด  

2.3)  การจัดหาเมล็ดในปาล์ม 
 เนื่องจากบริษัทฯ มีโรงงานสกัด 2 แห่ง ซึ่งแห่งที่ 2 เริ่มด้าเนินการตั งแต่ปี 2560 บริษัทฯ จัดหา

ผลปาล์มสดป้อนเข้าโรงสกัดเพิ่มขึ น ซึ่งท้าให้ได้เมล็ดในปาล์มอันเป็นผลพลอยได้ตามมาด้วย โดยในปี 2562 ที่ผ่านมาได้
เมล็ดในปาล์มจ้านวนกว่า 31,000 ตัน ซึ่งเพียงพอกับก้าลังการผลิตของบริษทัฯ โดยมีอัตราการใช้ก้าลังการผลิตร้อยละ 85 
ส้าหรับปี 2562 ทีผ่่านมา ไม่มีการจัดหาเมล็ดในปาล์มจาก supplier ภายนอกแต่อย่างใด 
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3) สถานการณ์และแนวโน้มของวัตถุดบิในอนาคต 
ปี 2562 นับว่าเป็นปีท่ีมีความผันผวนอย่างมากส้าหรับอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์มในประเทศไทย ไม่ว่า

ในเรื่องของปริมาณผลปาล์มสด ภาคการผลิตน ้ามันปาล์มดิบ หรือในกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆ ที่ราคาปรับตัวลงสู่ระดับ
ต่้าสุดในรอบ 20 ปี และปรับตัวขึ นสู่ระดับสูงสุดภายในรอบปี โดยผลปาล์มสดปรับลงสู่ระดับราคาประมาณ 2 บาท/
กิโลกรัม และปรับตัวขึ นสู่ระดับสูงสุดที่ราคาประมาณ 6 บาท/กิโลกรัม น ้ามันปาล์มดิบปรับลงสู่ระดับราคาประมาณ 14 
บาท/กิโลกรัม และปรับตัวสูงขึ นในระดับราคาประมาณ  36 บาท/กิโลกรัม เช่นเดียวกับปริมาณสต็อคน ้ามันปาล์มคงเหลือ
ในประเทศที่อยู่ในระดับที่สูงมาก แต่กลับเปล่ียนไปเป็นสถานะการขาดแคลนอย่างรวดเร็ว 

ไตรมาสแรกของปี 2562 ราคาผลปาล์มสดและน ้ามันปาล์มดิบมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจากปี 
2561 ปริมาณสต็อกน ้ามันปาล์มดิบในประเทศสูงกว่า 377,500 ตัน ผลปาล์มสดที่ออกมายังคงมีปริมาณมากอย่าง
ต่อเนื่อง แม้ว่าจะเข้าสู่ช่วงที่โดยปกติผลปาล์มสดจะเริ่มออกน้อยก็ตาม ในขณะที่การผลิตก็ยังคงทรงตัว ส่งผลให้ปริมาณ
สต็อกน ้ามันปาล์มในประเทศสูงถึง 510,000 ตัน ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงท้าให้ราคาน ้ามันปาล์มดิบลดลงอย่างมาก จาก
ปัจจัยราคาที่ลดลงส่งผลให้มีการส่งออกบางส่วน เนื่องจากราคาในประเทศอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันกับราคา
ต่างประเทศได้ อีกทั งภาครัฐได้เข้ามาด้าเนินการทางนโยบายเพื่อลดระดับปริมาณสต็อกที่มีอยู่ โดยวางแผนการซื อน ้ามัน
ปาล์มดิบเพื่อน้าไปผลิตไฟฟ้า และก้าหนดนโยบายสัดส่วนการผสมน ้ามันไบโอดีเซลจาก B7 เป็น B10 รวมทั งเพิ่มการใช้ 
B20 ส้าหรับบางอุตสาหกรรม 

ในไตรมาสที่สามปี 2562 ผลผลิตเริ่มลดลงตามฤดูกาล ในขณะท่ีตลาดเริ่มมีความตอ้งการซื อเพื่อการ
ผลิตสูงขึ น และมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อลดระดับปริมาณสต็อกน ้ามันปาล์มในประเทศ เริ่มส่งผลท้าให้ปริมาณ
สต็อกลดลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ราคาทะยานขึ นสูง ทั งในรูปผลปาล์มสดและน ้ามันปาล์มดิบ 

ด้วยเหตุนี  จึงเป็นเหตุให้สถานการณ์ปี 2563 อาจเริ่มต้นในสภาพการขาดแคลนวัตถุดิบ ราคามี
แนวโน้มที่จะยังคงอยู่ในระดับสูง จนกว่าการผลิตจะเพิ่มขึ นตามฤดูกาล ซึ่งคาดว่าจะเริ่มในช่วงปลายไตรมาสแรกของปี 
2563 อย่างไรก็ตาม ปี 2563 มีแนวโน้มที่จะยังคงสภาวะต่อเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งในปีที่ผ่านมา แม้ว่าพื นที่ปลูก
ปาล์มน ้ามันในประเทศไทยจะเพิ่มขึ นอย่างต่อเนื่อง โดยคาดการณ์ว่าในปี 2563 การผลิตจะยังคงใกล้เคียงกับปี 2562 
ในขณะที่การบริโภคจะเพิ่มขึ น เนื่องจากสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลที่สูงขึ น และภาระผูกพันที่เหลือส้าหรับการใช้น ้ามัน
ปาล์มเพื่อน้าไปผลิตไฟฟ้า ราคาจึงมีแนวโน้มที่จะยังคงสูงกว่าในปี 2562 

ส้าหรับผลผลิตในต่างประเทศคาดว่าจะยังทรงตัว เนื่องจากสภาพอากาศและการขาดการดูแลรักษา
หรือการใส่ปุ๋ย ทั งนี  ประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซียตั งเป้าหมายที่จะปรับการใช้ไบโอดีเซลเป็น B30 และ B20 
ตามล้าดับ เพื่อตอบโต้ค้าส่ังจากสหภาพยุโรปที่ห้ามการน้าเข้าไบโอดีเซลจากปาล์มน ้ามัน ด้วยเหตุผลเหล่านี  แนวโน้ม
ราคาต่างประเทศอาจจะสูงกว่าในปี 2562  

 (ข) กระบวนการผลิตหรือการก าจดัวตัถุดิบเหลอืใช้ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม 
บริษัทฯ มีระบบบ้าบัดน ้าเสีย โดยน้าไปผลิตเป็นก๊าซมีเทน เพื่อเป็นเชื อเพลิงส้าหรับการผลิตกระแสไฟฟ้า

ใช้ในโรงงานและจ้าหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เศษซากวัตถุที่เหลือจากกระบวนการผลิต ได้น้าไปใช้เป็นเชื อเพลิง
ในกระบวนการผลิต ในรอบปีท่ีผ่านมาไม่มีข้อพิพาทหรือถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับประเด็นเรื่องส่ิงแวดล้อม 

2.4) งานที่ยังไม่ได้สง่มอบ 
-ไม่มี- 
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Refineries

Plantation Year 2017 2018 2019 (E.)

- 90% are small farmers Crushing Mills Factory 16           16          17            

- 10% 9 Companies, are big planation Capacity 8,520      8,520     9,320      

(Ton/Day)

Utilization 44% 48% 50%

Stock Begin

Year 2017 2018 2019 (E.)

CPO 0.29      0.49    0.38        Million Ton Biodiesel

Year 2017 2018 2019 (E.)

Factory 13           12          12            

Capacity 6,619      6,988     7,682      

Production (Million Litre/Day)

Year 2017 2018 2019 (E.) FFB Year 2017 2018 2019 (E.) CPO Utilization 58% 58% 62%

FFB 14.92    15.40    16.80    Million Ton CPO 2.63      2.78    3.06        Million Ton

Export

CPO 298,895 Ton

Source :

Department of Internal Trade

Department of Alternative Energy Development and Efficiency

Department of Energy Business Stock

Office of Agricultural Economics CPO 334,745 Ton

CPI Intelligence

37%

10%

38%

15%

3.  ปัจจัยความเสี่ยง 
 บริษัทฯ ท้าการวิเคราะห์ความเส่ียงโดยแบ่งเป็นสองระดับ คือระดับอุตสาหกรรมและระดับองค์กร โครงสร้างและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในระดับอุตสาหกรรมมักส่งผลกระทบต่อการด้าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ซึ่งก็ถือว่า
เป็นข้อจ้ากัดถาวร ที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่ายหรือก้าจัดให้หมดไป ดังนั นส้าหรับปัจจัยความเส่ียงที่เกี่ยวข้องในระดับ
อุตสาหกรรมจะวิเคราะห์โดยการศึกษาโครงสร้างการผลิตและการบริโภคของอุตสาหกรรม ในขณะท่ีความเส่ียงที่เกี่ยวข้อง
ในระดับองค์กรจะถูกวิเคราะห์โดยใช้กรอบที่แนะน้าและวางไว้โดยตลาดหลักทรัพย์ 

(1) ความเสี่ยงในระดับอตุสาหกรรม 
  ความเส่ียงเหล่านี เป็นความเส่ียงที่ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนต้องเผชิญเพราะเป็นความเส่ียงเชิงโครงสร้างที่
เกิดจากนโยบายและมาตรการท่ีรัฐหรือหน่วยงานของรัฐเสนอก้าหนด เราจะเริ่มต้นด้วยโครงสร้างทั่วไปของอุตสาหกรรม
เพื่อให้นักลงทุนสามารถเห็นและเข้าใจมุมมองทั่วไปของอุตสาหกรรมปาล์มน ้ามันซึ่งเป็นพื นฐานที่จ้า เป็นเพื่อให้เข้าใจถึง
แง่มุมอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ภาพที่ 1 Basic Structure of Thai Palm Industries 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างอุตสาหกรรม ประกอบด้วย สวนปาล์มส่งวัตถุดิบผลปาล์มสด (FFB) ให้โรงสกัดน ้ามันปาล์ม จากนั น 
โรงสกัดน ้ามันปาล์มสกัดผลปาล์มสดเป็นน ้ามันปาล์มดิบ (CPO) ส่งให้โรงกล่ันน ้ามันปาล์ม เพื่อผลิตเป็นน ้ามันปาล์ม
บริสุทธิ์ (RPO) และน ้ามันปาล์มโอเลอิน (ROL) โดยจะได้ไขปาล์มบริสุทธิ์ (RHST) และกรดไขมันปาล์ม (PFAD) เป็น
ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได ้ซึ่ง RPO นั น จะน้าไปใช้เป็นน ้ามันทอดในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น บะหมี่กึ่งส้าเร็จรูป ขนมขบเคี ยว 
หรือแปรรูปเป็นส่วนผสมในอุตสาหกรรมอาหารอื่นๆ เช่น นมข้นหวาน เนยเทียม สบู่ ฯลฯ นอกจากนี  RPO ยังถูกใช้เป็น
วัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล (B100) โดยผู้ซื อคือโรงงานผลิตไบโอดีเซลที่ไม่มีหอกล่ัน อย่างไรก็ตาม โรงงานผลิตไบโอ
ดีเซลบางส่วนหรือรายใหญ่จะมีหอกล่ันเหมือนโรงกล่ันน ้ามันปาล์ม ท้าให้สามารถซื อ CPO ได้โดยตรงจากโรงสกัดเพื่อ
น้ามาผลิตเป็น RPO แล้วน้าไปผลิตเป็น Palm Methyl Ester หรือ B100 ต่อไป 
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ประมาณการปี 2562 ประเทศไทยผลิตน ้ามันปาล์มดิบได้ประมาณ 3.06 ล้านตัน จากปริมาณผลปาล์มสด
ประมาณ 16.80 ล้านตัน ประกอบไปด้วยอุปสงค์เพื่อใช้บริโภคเป็นอาหารและอุตสาหกรรมอาหารประมาณ 1.49 ล้านตัน 
คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 43 ของปริมาณน ้ามันปาล์มดิบท่ีผลิตได้ทั งปี ส่วนอุปสงค์เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนซึ่งใน
ปี 2562 ใช้สัดส่วนการผสมในน ้ามันดีเซล บี 7, บี 10 และบี 20 จะมีประมาณ 1.33 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อย
ละ 38 และมีการส่งออกไปตลาดต่างประเทศประมาณ 0.30 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 9 ของปริมาณน ้ามัน
ปาล์มดิบที่ผลิตได้ในปี 2562 ซึ่งเมื่อรวมแล้วจะเป็นการบริโภคและส่งออกไปทั งสิ นประมาณ 3.12 ล้านตัน ขณะที่ปริมาณ
สต็อกยกมาเมื่อต้นปี 2562 มีจ้านวนประมาณ 0.38 ล้านตัน ซึ่งจะท้าให้ปริมาณสต็อกยกยอดไปต้นปี 2563 จะยังคง
ใกล้เคียงกับยอดที่ยกมาจากต้นปี 2562 

ภาพด้านล่างแสดงให้เห็นถึงห่วงโซ่อุปทานขั นพื นฐาน  อย่างไรก็ตามการน้าเข้าจากต่างประเทศมีข้อจ้ากัดมาก
จากภาษีน้าเข้าที่สูง และการลักลอบน้าเข้ายังคงมีโอกาสเกิดขึ นเป็นระยะ 

 

 

 

 

 

 
 
จากการที่ต้องพึ่งพาแต่การบริโภคในประเทศเป็นหลัก  ท้าให้ตลาดไม่สามารถฟื้นตัวได้  ด้วยตัวเอง อีกทั งราคา

ในประเทศไม่สอดคล้องกับราคาในตลาดต่างประเทศมากนัก จึงเป็นผลให้ในสถานการณ์ที่มีการผลิตสูง  ราคาจะลดลง
อย่างมากจนกว่าผู้ผลิตจะสามารถส่งออกเพื่อระบายสต็อกส่วนเกินได้ ในสถานการณ์ตรงกันข้าม กลับไม่มีกลไกในการ
แก้ไขราคาเมื่อประเทศเข้าสู่ภาวะขาดแคลน สถานการณ์เช่นนี จะน้าไปสู่การแทรกแซงจากภาครัฐในความพยายามที่จะ
แก้ไขเรื่องนี  จึงเป็นที่มาของความเส่ียงของอุตสาหกรรมจากนโยบายของรัฐบาลที่ไม่แน่นอน ในปี 2562 ที่ผ่านมา ภาครัฐ
มีความพยายามที่จะเพิ่มราคาผลปาล์มสดและราคาน ้ามันปาล์มดิบ โดยการเพิ่มสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลให้สูงขึ น
รวมถึงการซื อน ้ามันปาล์มเพื่อน้าไปผลิตไฟฟ้า ปัจจัยเหล่านี  คือเหตุผลที่ท้าใหร้าคามีความผันผวนอย่างรวดเร็วทั งในส่วน
ของผลปาล์มสดและน ้ามันปาล์มดิบ 

ท่ามกลางความเส่ียงอื่นๆ  ท่ีทางทางอุตสาหกรรมต้องเผชิญ ปริมาณผลปาล์มสดที่มีในประเทศ ยังคงน้อยกว่า
ก้าลังการผลิตของโรงสกัดกว่าสองเท่า ถึงแม้ว่าพื นที่เพาะปลูกก้าลังขยายตัวเพิ่มขึ น แต่ปริมาณผลผลิตที่ได้ก็ยังคงไม่
เพียงพอส้าหรับก้าลังการผลิตโดยรวมของโรงสกัดทั งหมด 

ส่วนความเส่ียงในระดับมหภาคที่ประเทศไทยต้องเผชิญพร้อมผู้ผลิตน ้ามันปาล์มจากประเทศอื่นๆ เช่น ประเทศ
อินโดนีเซียและประเทศมาเลเซียมีการผลิตที่สูงมากเมื่อต้นปี ตามด้วยการลดลงอย่างรวดเร็วของผลปาล์มสดเนื่องจาก
สภาพอากาศและการขาดการดูแลบ้ารุงรักษาต้นปาล์ม  นอกจากนี เศรษฐกิจโลกยังได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าที่
ยืดเยื อระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน ซึ่งมีผลกระทบต่อความต้องการใช้น ้ามันปาล์มเป็นอย่างมาก 
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ภาพท่ี Production Share of 
Palm Oil by Country – ปี 2019 
มาเลเซียและอินโดนีเซียผลิตน ้ามัน
ปาล์มรวมกันคิดเปน็ 84% ของ
ปริมาณที่ผลติได้ทั งโลก 

Source: U.S. Department of 
Agriculture 
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(2)  ความเสี่ยงเฉพาะในการประกอบธุรกิจขององคก์รฯ 
 บริษัทฯ ได้แบ่งความเส่ียงเฉพาะในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์, ด้านการ
ปฏิบัติงาน, ด้านการเงินและการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ ดังนี  

 1) ด้านกลยุทธ์ (Strategic) ได้แก ่
 ความเส่ียงดา้นอุปสงค์ (Demand) การตลาด การขาย และการบริการ 

ปัจจัยเส่ียงที่มีนัยส้าคัญ ได้แก่ นโยบายและกฎระเบียบของภาครัฐ เช่น การก้าหนดเพดานราคาและ
การประกันราคาผลปาล์มสด อาจส่งผลกระทบในด้านต้นทุนการผลิตและภาวะขาดทุนจากการขาย, นโยบายการน้าเข้า
และส่งออกน ้ามันปาล์มดิบท่ีไม่สมดุล ประกอบกับส่วนต่างของราคาน ้ามันปาล์มดิบเมื่อเทียบกับต่างประเทศ อาจส่งผล
ให้มีการลักลอบน้าเข้าน ้ามันจากต่างประเทศ และกระทบต่อระบบการแข่งขันภายในประเทศเป็นอย่างมาก ซึ่งบริษัทฯ ได้
ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและเข้าประชุมร่วมกับหน่วยงานราชการเพื่อให้ทราบความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด และบริหาร
จัดการความเส่ียงเหล่านี โดยการวิเคราะห์นโยบายของภาครัฐ, บริหารสินค้าคงคลังให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ปัจจุบัน 
ตลอดจนควบคุมต้นทุนวัตถุดิบของสวนและการขยายพื นท่ีเพาะปลูกในระยะยาว 

ปัจจัยเส่ียงจากการพ่ึงพิงลูกค้ารายใหญ่น้อยราย อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ เมื่อไม่มีการ
ซื อ-ขายกับลูกค้ารายใหญ่น้อยรายเหล่านี   อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้ากลุ่มนี อย่าง
ต่อเนื่อง และก้าหนดยอดขายเพิ่มขึ นในกลุ่มลูกค้าขนาดกลางรายเดิมทั งในเขตภาคกลางและภาคใต้ รวมถึงสรรหาลูกค้า
ใหม่ในทุกๆ หน่วยธุรกิจของบริษัทฯ 

 ความเส่ียงดา้นอุปทาน (Supply) การจัดซื อ และจัดส่ง 
ปัจจัยเส่ียงที่มีนัยส้าคัญ ได้แก่ ภาวะการแข่งขันที่สูงในการจัดหาวัตถุดิบหรือผลปาล์มสด เป็นปัจจัยที่

ทางบริษัทฯ ให้ความส้าคัญเป็นอันดับต้นๆ เนื่องจากการขาดแคลนวตัถุดบิในการผลิตมีผลกระทบโดยตรงต่อกระบวนการ
ผลิตของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ด้าเนินการลดความเส่ียงโดยการกระจายแหล่งซื อวัตถุดิบในเขตจังหวัดชุมพรและ
พื นที่ใกล้เคียง และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเกษตรกรทั งในด้านบริการและราคารับซื อที่เป็นธรรม 

ปัจจัยเส่ียงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุน
และผลการด้าเนินงาน บริษัทฯ จึงใช้ประโยชน์จากตลาดซื อขายล่วงหน้าโดยการท้า Hedging และใช้การบริหารจัดการ
สินค้าคงคลังและต้นทุนจัดเก็บในช่วงที่ราคาต่้าลง และขายผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ให้มากที่สุดโดยไม่เก็บไว้ในคลัง เพื่อลด
ความผันผวนของราคา 
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 ความเส่ียงดา้นบุคลากร 
ปัจจัยเส่ียงจากการขาดแคลนบุคลากรเป็นปัจจัยเส่ียงที่มีความส้าคัญในระดับต้นๆ ของบริษัทฯ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีวิธีจัดการความเส่ียงทั งในด้านการสรรหาบุคลากรโดยเพิ่มช่องทางการสรรหาในด้านต่างๆ ตาม
ความเหมาะสมของแต่ละต้าแหน่งงาน, จัดท้าแผนสืบทอดต้าแหน่งงาน (Succession Plan), สร้างความผูกพันกับ
พนักงานเพื่อลดอัตราการลาออก และมีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรตามสายวิชาชีพ 

 2) ด้านการปฏิบัติงาน (Operations) ได้แก ่
 ความเส่ียงดา้นคุณภาพวัตถดุิบและสินค้า และการจดัเก็บ 
 บริษัทฯ ให้ความส้าคัญกับคุณภาพวัตถุดิบและสินค้าที่ผลิต โดยมีวิธีจัดการปัจจัยเส่ียงต่างๆ ที่จะท้า

ให้วัตถุดิบและสินค้าไม่มีคุณภาพ โดยก้าหนดขั นตอนปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพตั งแต่กระบวนการรับวัตถุดิบ, การผลิต, 
การตรวจคุณภาพ ตลอดจนถึงกระบวนการจัดเก็บในถังเก็บที่ได้มาตรฐาน นอกจากนี  บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นในด้านการอบรม
ให้แก่พนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท้างานอย่างสม่้าเสมอ 

 ความเส่ียงดา้นการผลิตและซ่อมบ้ารุง 
ความพร้อมของเครื่องจักรเป็นส่ิงส้าคัญต่อกระบวนการผลิตและความต่อเนื่องในการด้าเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ ดังนั นเพื่อลดความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ น จึงก้าหนดให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีการเตรียมความพร้อมของเครื่องจักร
และส้ารองอะไหล่ที่ส้าคัญเตรียมไว้ล่วงหน้า เพื่อให้ทันต่อการแก้ไขเมื่อมีปัญหาเกิดขึ น มีก ารวางแผนซ่อมบ้ารุงแบบ 
Preventive Maintenance ให้ครอบคลุมทั งระบบ ตลอดจนการวางแผนตรวจเช็ค การรายงาน และการติดตามการแก้ไข 

 ความเส่ียงดา้นการบริหารโครงการ 
 การบริหารโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด้าเนินธุรกิจ ซึ่งปัจจัยเส่ียงต่างๆ ที่

อาจมีผลกระทบให้งานโครงการไม่ได้คุณภาพและแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก้าหนด บริษัทฯ ได้ด้าเนินการ โดยก้าหนด
ขั นตอนปฏิบัติงานที่ชัดเจนตั งแต่กระบวนการวางแผนงานโครงการ, การทวนสอบความครบถ้วนของรายละเอียดงาน
โครงการ, กระบวนการสรรหาผู้รับเหมา, กระบวนการติดตามการปฏิบัติงาน, การตรวจสอบและรับมอบงานโครงการ 
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบริหารโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ มีคุณภาพและเป็นไปตามระยะเวลาที่ก้าหนดไว้ 

 ความเส่ียงดา้นภัยธรรมชาต ิ
ในช่วงระยะเวลาไม่กี่ปีท่ีผ่านมา ประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก ประสบกับภัยธรรมชาติที่รุนแรง

มากขึ น โดยเฉพาะในปี 2532 จังหวัดชุมพรได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากวิกฤตการณ์พายุไต้ฝุ่นเกย์ ซึ่งบริษัทฯ ได้
ตระหนักถึงความเส่ียงด้านภัยธรรมชาติที่อาจมีขึ นและรุนแรงขึ น โดยได้มีการท้ากรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมทรัพย์สิน
ของบริษัทฯ ทั งต่ออาคาร เครื่องจักร อุปกรณ์ และสินค้าคงคลัง พร้อมทั งจัดให้มีการประกันรายได้หากธุรกิจต้อง
หยุดชะงักจากอุบัติเหตุต่างๆ 

 ปัจจัยเส่ียงจากภัยธรรมชาติอีกดา้นคอื สภาพอากาศภัยแล้ง ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณวัตถุดิบ
ที่ใช้ในกระบวนการผลิตของบริษัทฯ เพื่อลดผลกระทบดังกล่าวที่อาจจะเกิดขึ น บริษัทฯ มีการติดตามข้อมูลสภาพอากาศ
อย่างสม่้าเสมอ เพื่อใช้ในการวางแผนและบริหารจัดการสวน โดยมีกระบวนการกักเก็บน ้าไว้ใช้ในยามวิกฤต 

 ความเส่ียงดา้นระบบสารสนเทศ 
บริษัทฯ ให้ความส้าคัญในด้านระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล เพื่อให้การรวบรวมข้อมูลและ

ประมวลผลข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ทันเวลา พนักงานสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องชัดเจน รวมถึงมี
ระบบช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารเพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว  
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เพื่อลดปัจจัยเส่ียงต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบสารสนเทศ และความปลอดภัยของข้อมูล จึง ได้
ก้าหนดให้มีวิธีจัดการความเส่ียงโดยการก้าหนดรูปแบบมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ซึ่งครอบคลุมทั งภายใน
องค์กร และป้องกันการคุกคามจากภายนอกองค์กร รวมถึงมีการจัดท้าแผนส้ารองฉุกเฉินในการรับมือภัยพิบัติและแผน
บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) 

 3) ด้านการเงินและการรายงาน (Reporting) ได้แก ่
 ความเส่ียงดา้นการเงินและอตัราแลกเปล่ียน 

บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมจากธนาคารในประเทศเพื่อใช้ในการด้าเนินธุรกิจ โดยมีอัตราดอกเบี ยแบบลอยตัว 
จึงท้าให้มีความเส่ียงในภาวะการณ์ของตลาดโลกที่มีแนวโน้มอัตราดอกเบี ยในช่วงขาขึ น อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ท้าการ
ป้องกันความเส่ียงในเรื่องของอัตราดอกเบี ยลอยตัว โดยท้าป้องกันความเส่ียงโดยให้มีการท้าอัตราดอกเบี ยคงที่ (Interest 
Rate Swap) 

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายกับต่างประเทศประมาณร้อยละ 7-8 ต่อปี ท้าให้ต้องถือครองเงินตรา
ต่างประเทศสกุลดอลลาร์สหรัฐอยู่บ้าง จึงอาจมคีวามเส่ียงในแง่ที่ท้าให้ได้รับรู้รายได้ในรูปสกุลเงินบาทน้อยลงหากเกิดการ
แข็งค่าขึ นของเงินบาท ซึ่งบริษัทฯ บริหารจัดการความเส่ียงด้านนี โดยการติดตามแนวโน้มค่าเงินบาทจากบทวิเคราะห์
ต่างๆ และท้าสัญญา Forward contract กับธนาคารต่างๆ โดยมีการเปรียบเทียบ Premium และ Discount อย่าง
สม่้าเสมอ 

 4) ด้านการปฏิบัตติามกฎหมายขอ้บังคับ (Compliance) ได้แก ่

 ความเส่ียงดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามยั และส่ิงแวดล้อม 
บริษัทฯ ได้ก้าหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อมในการท้างานขึ นเพื่อให้เกิด

ความชัดเจนในการน้าไปปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางในการด้าเนินงานเพื่อลดความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ น เช่น คุณภาพของ
น ้าทิ ง, ฝุ่นละอองจากปล่องควันหม้อไอน ้า เป็นต้น ในส่วนของน ้าทิ งหรือน ้าเสียที่เกิดจากการผลิต บริษัทฯ ได้ลงทุนใน
ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากน ้าเสีย หลังจากนั นน ้าที่ผ่านการบ้าบัดแล้วซึ่งมีคุณสมบัติเป็นปุ๋ยได้ส่งผ่านระบบท่อล้าเลียง
ให้กับเกษตรกรและศูนย์พัฒนาอาหารสัตว์ที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงาน ส่วนผุ่นละอองจากหม้อไอน ้าก็มีการปฏิบัติและ
ควบคุมค่าตัวแปรต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อมอย่าง
สม่้าเสมอ 

 ความเส่ียงดา้นปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมาย 
บริษัทฯ ให้ความส้าคัญกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ ในทุกๆ ด้าน เช่น กฎหมายลิขสิทธิ์, กฎหมายภาษีอากร, ภาษีโรงเรือนและที่ดิน, กฎระเบียบของกระทรวงต่างๆ 
จากหน่วยงานรัฐ บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ นโดยมีการก้าหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจน, ประชาสัมพันธ์
ให้พนักงานทุกคนทราบ, ให้ความรู้แก่พนักงาน และควบคุมการใช้งานที่เส่ียงต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยก้าหนดให้มีการ
ตรวจทานอย่างสม่้าเสมอ เป็นต้น 

 ความเส่ียงดา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น 
บริษัทฯ ให้ความส้าคัญกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีการประเมินความเส่ียงและก้าหนดการ

ควบคุมภายในกิจกรรมต่างๆ เพื่อป้องกันโอกาสที่จะเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นขึ นทั งภายในบริษัทฯ และกับหน่วยงาน
ภาครัฐ นอกจากนี บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
ทุกรูปแบบ และส่ือสารให้พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หน่วยงานภายนอก และคู่ค้าของบริษัทฯ ได้รับทราบถึง



บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)  
แบบ 56-1 ปี 2562  

 

 
  หน้า 20  
  

นโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีส้านักตรวจสอบภายในเป็นผู้ประเมินและ
ติดตามการก้ากับดูแลที่ดี การปฏิบัติตามจรรยาบรรณและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นทุกครั งเมื่อมีการตรวจสอบประจ้า
งวด   

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ  

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลกัที่บริษทัฯ และบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจ  

1. ทรัพย์สินถาวร 
ลักษณะส้าคญัของทรัพย์สินถาวรท่ีบริษัทฯ ใช้ในการประกอบธุรกิจ ได้แก ่ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ของ

บริษัทฯ มีดังนี  

ประเภท/ลักษณะของทรัพย์สนิ  ขนาด  มูลค่า ภาระผูกพัน 
 (ไร่-งาน-ตร.วา) (ล้านบาท)     (จ านอง) 
1.1 ที่ดนิ, ทีด่ินโรงงาน, ส านักงาน, บ้านพัก 

ของบริษัทฯ   905.04  ไม่มี 
ของบริษัทย่อย     112.69     ไม่ม ี

1.2 อาคารส านกังาน, อาคารโรงงาน, ส านกังานสวน, บ้านพักพนักงาน 
ของบริษัทฯ 

 อาคารส้านักงานสาขา    13.39  ไม่มี 
 อาคารโรงงาน/บ้านพกัพนักงาน    102.21  ไม่มี 
 อาคารส้านักงานสวน/บ้านพกัพนักงาน    8.76  ไม่มี 
ของบริษัทย่อย  229.42  ไม่มี 

1.3 เครือ่งจักรและอุปกรณ ์
ของบริษัทฯ 

  เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน    334.08  ไม่มี 
  เครื่องจักรและอุปกรณ์ส้านกังานสวน    6.87  ไม่มี 

ของบริษัทย่อย 
  เครื่องจักรเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ ์    0.31  ไม่มี 
  เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน    749.76  ไม่มี 

1.4 เครื่องมือและเครื่องใช้โรงงาน 
ของบริษัทฯ    11.24  ไม่มี 
ของบริษัทย่อย    8.55  ไม่มี 

1.5 ยานพาหนะ 
ของบริษัทฯ    33.90  ไม่มี 
ของบริษัทย่อย    5.99  ไม่มี 

1.6 เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส านักงาน 
ของบริษัทฯ    12.53  ไม่มี 
ของบริษัทย่อย    6.62  ไม่มี 
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ประเภท/ลักษณะของทรัพย์สนิ  ขนาด  มูลค่า ภาระผูกพัน 
 (ไร่-งาน-ตร.วา) (ล้านบาท)     (จ านอง) 
1.7 สินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและกอ่สร้าง 

ของบริษัทฯ    21.77  ไม่มี 
ของบริษัทย่อย    24.30  ไม่มี 

1.8 ต้นทนุปาล์ม 
ของบริษัทฯ – ที่พร้อมเก็บเกี่ยว    380.97  ไม่มี 
ของบริษัทฯ – ที่ยังไม่พร้อมเก็บเกี่ยว    9.04  ไม่มี 
ของบริษัทย่อย – ที่พร้อมเก็บเกี่ยว    4.40  ไม่มี 

2. ทรัพย์สินไม่มีตัวตน 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ    3.58  ไม่มี 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ของบริษัทย่อยฯ    0.32  ไม่มี 

เครื่องหมายการค้าส าคัญของบริษัทฯ 

รูปแบบเคร่ืองหมาย
ทางการค้า 

ช่ือเจ้าของ 
ประเภทสินค้า/

บริการ 
ทะเบียน
เลขที่ 

ค าขอเลขที่ 
วันที่ได้รับ
อนุญาต 

ระยะเวลา
คุ้มครอง 

  
บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม น ้ามันพืช ค45968 296719 08/01/2559 10 ป ี

  
บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม น ้ามันพืช ค148612 365905 30/05/2551 10 ป ี

  
บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม น ้ามันพืช ค33902 282280 15/01/2558 10 ป ี

 

บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม เครื่องหมายบริษัท บ69945 952577 03/09/2557 10 ป ี
 

บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม น ้ามันพืช 161106925 952578 03/09/2557 10 ปี 
 

บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม น ้ามันพืช 161111202 973425 11/02/2558 10 ปี 

 บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้าหน่ายต้นปาล์ม 171112336 995921 21/07/2558 10 ปี 

 
บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม 

เมล็ดปาล์มสด, 
ต้นปาล์ม, 

พันธุ์ปาล์มน ้ามัน 
171112339 955922 21/07/2558 10 ปี 

 

 

 

รูปแบบเคร่ืองหมายการค้า ช่ือเจ้าของ ประเภทสินค้า/บริการ ทะเบยีนเลขท่ี ค าขอเลขท่ี ระยะเวลาคุ้มครอง

บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม น ้ามันพืช ค45968 296719 10 ปี

บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม น ้ามันพืช ค148612 365905 10 ปี

บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม น ้ามันพืช ค33902 282280 10 ปี

บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม น ้ามันพืช

บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม เคร่ืองหมายบริษทั

ยืน่ค้าขอต่อกรมทรัพยส์นิทางปญัญา เม่ือวันที่ 3 กนัยายน 2557 ซ่ึง

อยูร่ะหว่างการพิจารณา

ยืน่ค้าขอต่อกรมทรัพยส์นิทางปญัญา เม่ือวันที่ 3 กนัยายน 2557 ซ่ึง

อยูร่ะหว่างการพิจารณา

รูปแบบเคร่ืองหมายการค้า ช่ือเจ้าของ ประเภทสินค้า/บริการ ทะเบยีนเลขท่ี ค าขอเลขท่ี ระยะเวลาคุ้มครอง

บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม น ้ามันพืช ค45968 296719 10 ปี

บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม น ้ามันพืช ค148612 365905 10 ปี

บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม น ้ามันพืช ค33902 282280 10 ปี

บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม น ้ามันพืช

บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม เคร่ืองหมายบริษทั

ยืน่ค้าขอต่อกรมทรัพยส์นิทางปญัญา เม่ือวันที่ 3 กนัยายน 2557 ซ่ึง

อยูร่ะหว่างการพิจารณา

ยืน่ค้าขอต่อกรมทรัพยส์นิทางปญัญา เม่ือวันที่ 3 กนัยายน 2557 ซ่ึง

อยูร่ะหว่างการพิจารณา

รูปแบบเคร่ืองหมายการค้า ช่ือเจ้าของ ประเภทสินค้า/บริการ ทะเบยีนเลขท่ี ค าขอเลขท่ี ระยะเวลาคุ้มครอง

บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม น ้ามันพืช ค45968 296719 10 ปี

บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม น ้ามันพืช ค148612 365905 10 ปี

บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม น ้ามันพืช ค33902 282280 10 ปี

บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม น ้ามันพืช

บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม เคร่ืองหมายบริษทั

ยืน่ค้าขอต่อกรมทรัพยส์นิทางปญัญา เม่ือวันที่ 3 กนัยายน 2557 ซ่ึง

อยูร่ะหว่างการพิจารณา

ยืน่ค้าขอต่อกรมทรัพยส์นิทางปญัญา เม่ือวันที่ 3 กนัยายน 2557 ซ่ึง

อยูร่ะหว่างการพิจารณา

รูปแบบเคร่ืองหมายการค้า ช่ือเจ้าของ ประเภทสินค้า/บริการ ทะเบยีนเลขท่ี ค าขอเลขท่ี ระยะเวลาคุ้มครอง

บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม น ้ามันพืช ค45968 296719 10 ปี

บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม น ้ามันพืช ค148612 365905 10 ปี

บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม น ้ามันพืช ค33902 282280 10 ปี

บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม น ้ามันพืช

บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม เคร่ืองหมายบริษทั

ยืน่ค้าขอต่อกรมทรัพยส์นิทางปญัญา เม่ือวันที่ 3 กนัยายน 2557 ซ่ึง

อยูร่ะหว่างการพิจารณา

ยืน่ค้าขอต่อกรมทรัพยส์นิทางปญัญา เม่ือวันที่ 3 กนัยายน 2557 ซ่ึง

อยูร่ะหว่างการพิจารณา
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4.2  นโยบายการลงทนุในบริษทัยอ่ยและบริษัทร่วม 
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะลงทุนเพิ่มเติมในอุตสาหกรรมน ้ามันพืชและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรม  

ไบโอดีเซล และโรงไฟฟ้าชีวมวล เป็นต้น ตามพันธกิจที่บริษัทฯ ได้แสดงเจตจ้านงไว้ และรวมถึงกิจการที่ด้าเนินธุรกิจที่เอื อ
ประโยชน์ มีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี ส้าหรับสัดส่วนเงินลงทุนและนโยบาย
การบริหารงานในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั น ขึ นอยู่กับความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ความสามารถในการลงทุน และอ้านาจ
ในการบริหารงาน  

การก้ากับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯ จะพิจารณาแต่งตั ง บุคคล เพื่อเป็น 
ตัวแทน ของบริษัทฯ เข้าด้ารงต้าแหน่งในฐานะ กรรมการ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย หรือ บริษัทร่วม หรือ ตาม
เงื่อนไขที่ได้ตกลงกันตามสัญญา และ/หรือ แต่งตั ง ผู้บริหาร ตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกัน 

โดย คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร ของบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั งบุคคลเพื่อเป็น 
ตัวแทนดังกล่าว โดยจะพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสม ปราศจากผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจ
ของบริษัทย่อย หรือ บริษัทร่วม ที่บริษัทฯ เข้าลงทุน ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามขาดความน่าไว้วางใจตามกฎหมาย 
หรือ ข้อก้าหนดที่เกี่ยวข้อง 

ทั งนี  การบริหารงานในธุรกิจที่บริษัทฯ มีความช้านาญ บริษัทฯ จะส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ เข้า
ด้ารงต้าแหน่งในฐานะ กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร เพื่อเข้าร่วมบริหารงาน และรวมถึงก้าหนดนโยบายและแนวทางการ
บริหารงานให้สอดคล้องกับแผนงานของบริษัทฯ รวมทั งติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้
ก้าหนดไว้  

การบริหารงานในธุรกิจอื่นที่บริษัทฯ ไม่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ บริษัทฯ จะส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของ
บริษัทฯ เข้าด้ารงต้าแหน่งในฐานะ กรรมการ แทนการเข้าไปบริหารงานโดยตรง 

ทั งนี  บุคคลที่ได้รับการแต่งตั งให้เป็นตัวแทนของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ กรรมการ และ/หรือ 
ผู้บริหารของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ด้วยความรับผิดชอบ ก้ากับดูแลติดตามการด้าเนินธุรกิจของ บริษัทย่อยหรือ 
บริษัทร่วม ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั งมิให้บุคคลที่เป็นตัวแทนของ
บริษัทฯ รวมถึง บิดา มารดา พี่น้อง บุตร บุตรบุญธรรม คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาของตัวแทนใช้ข้อมูล
ภายในของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ บริษัทร่วม เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น นอกจากเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ 
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมเท่านั น 

4.3 การเปิดเผยราคาประเมินทรัพย์สิน  
ในปี 2558 บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินราคาที่ดินที่ได้มาในปี 2558 โดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยใช้วิธี

เปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) ซึ่งผลของการประเมินราคาใหม่แสดงมูลค่าที่ดินเพิ่มขึ นจากราคาทุนจ้านวน
เงิน 20 ล้านบาท  

ในปี 2559 บริษัทฯ ไม่มีการได้มาของที่ดิน จึงไม่ได้ด้าเนินการประเมินราคาที่ดินท่ีได้มาในปี 2559  
ในปี 2560 บริษัทฯ ไม่มีการได้มาของที่ดิน จึงไม่ได้ด้าเนินการประเมินราคาที่ดินท่ีได้มาในปี 2560  
ในปี 2561 บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินราคาที่ดินที่ได้มาในปี 2561 โดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยใช้วิธี

เปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) ซึ่งผลของการประเมินราคาใหม่แสดงมูลค่าที่ดินเพิ่มขึ นจากมูลค่าตามบัญชี
ของการประเมินครั งก่อนจ้านวน 202 ล้านบาท  

ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีการได้มาของที่ดิน จึงไม่ได้ด้าเนินการประเมินราคาที่ดินท่ีได้มาในปี 2562  
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

1) คดทีี่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อทรัพย์สินของบริษทัฯ หรือบริษัทย่อยที่มีจ านวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของ
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันสิ้นปีบญัชี 
-ไม่มี- 

2) คดทีี่มีผลกระทบต่อการด าเนนิธุรกิจของบริษทัฯ อย่างมีนัยส าคัญ 
-ไม่มี- 

3) คดทีี่มิได้เกดิจากการประกอบธุรกิจโดยปกตขิองบริษัทฯ 
-ไม่มี- 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอื่นๆ 

6.1 ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) 
ที่ตั งส้านักงานใหญ ่ : เลขที่ 296 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ต้าบลสลุย อ้าเภอท่าแซะ  

จังหวดัชุมพร 86140 
  โทรศัพท์  (077) 611 000 โทรสาร (077) 611 011 
ส้านักงานสาขาที่ 1 : เลขที่ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั น 30 ถนนพระราม 4  

แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 
  โทรศัพท์ (662) 679 9166 - 72 โทรสาร (662) 285 6369 
Website  : www.cpi-th.com  
E-mail : info@cpi-th.com  
เลขทะเบียนบริษัท : 0107536001184 (เดมิเลขที่ บมจ.192) 
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธรุกิจผลิตและจา้หน่ายผลิตภัณฑ์น ้ามันปาล์ม เช่น  

น ้ามันปาล์มดิบ น ้ามันเมล็ดในปาล์ม น ้ามันปาล์มบริสุทธิ์ น ้ามันปาล์ม
โอเลอินผ่านกรรมวิธีบรรจุขวดตรา “ลีลา” น ้ามันปาล์มโอเลอินผ่าน
กรรมวิธีบรรจุปี๊บและถงุ ตรา “ลีลา” และรับจ้างผลิตภายใต้ตรา “เอโร” 
น ้ามันเมล็ดในปาล์มบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้อื่นๆ เช่น  
ไขปาล์มบริสุทธิ์  
กรดไขมันปาล์ม กากเมล็ดในปาล์ม เป็นต้น 

ทุนจดทะเบียน : 775,424,053 บาท  
ทุนช้าระแล้ว : 632,752,650 บาท 
จ้านวนหุ้นสามัญที่ออกจ้าหน่ายแล้ว  : 632,752,650 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ : 1 บาท 

ที่ตั้งสวนปาล์ม  
CPI 1 :  สวนปะทิว 10,788 ไร่ ตั งอยู่ที่ ตา้บลดอนยาง และ ต้าบลเขาไชยราช อ้าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
CPI 2 :  สวนห้วยสัก 3,899 ไร่ ตั งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 ต้าบลทรายทอง อ้าเภอบางสะพานน้อย  

จังหวดัประจวบคีรีขันธ ์
CPI 3 :  สวนเขาไชยราช 2,401 ไร่ ตั งอยูท่ี ่หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 5 ต้าบลเขาไชยราช อา้เภอปะทิว จงัหวดัชุมพร 
CPI 4 :  สวนบางสน 2,626 ไร่  ตั งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ต้าบลบางสน และ หมู่ที่ 1 ต้าบลทะเลทรัพย์ อ้าเภอปะทิว 

จังหวดัชุมพร 
CPI 5 :  สวนคลองวงัชา้ง 1,202 ไร่ ตั งอยูท่ี่ หมู่ที่ 4 ต้าบลชุมโค อา้เภอปะทิว จังหวัดชมุพร 
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นิติบคุคลที่บริษทัถือหุ้นตั้งแตร้่อยละ 10 ขึน้ไป 

ชื่อบริษทั : บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ ากดั 
ที่ตั งส้านักงานใหญ ่ : เลขที่ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั น 30 ถนนพระราม 4 

แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 
  โทรศัพท์ (662) 679 9166 - 72 โทรสาร (662) 285 6369 
ส้านักงานสาขาที่ 1 : เลขที่ 16 หมู่ที่ 16 ต้าบลท่าแซะ อ้าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140 
  โทรศัพท์ (077) 599 680 โทรสาร (077) 599 943 
Website  : www.cpiagrotech.com  
เลขทะเบียนบริษัท : 0105554104605 
ประเภทธุรกิจ : ผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มและต้นกล้าปาล์ม เพื่อจา้หน่ายแก่เกษตรกรและ

ผู้สนใจทั่วไป 
ทุนจดทะเบียน : 15,000,000 บาท  
จ้านวนหุ้นสามัญ : 1,500,000 หุ้น  
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ : 10 บาท 
เรียกชา้ระคา่หุ้น : 10 บาท (เตม็มูลคา่) 
สัดส่วนการถือหุ้น : บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)  

ถือหุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99  

ชื่อบริษทั : บริษัท ซีพีพี จ ากดั  
  (เดมิชื่อบริษัท ซีพีไอ พาวเวอร์ แพล้นท์ จ้ากัด) 
ที่ตั งส้านักงานใหญ ่ : เลขที่ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั น 30 ถนนพระราม 4 

แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 
  โทรศัพท์ (662) 679 9166 - 72 โทรสาร (662) 285 6369 
ส้านักงานสาขาที่ 1 : เลขที่ 89/1 หมู่ที่ 7 ต้าบลทรายทอง อ้าเภอบางสะพานน้อย  

จังหวดัประจวบคีรีขันธ ์77170 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105555182855 
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการโรงงานสกัดน า้มนัปาล์ม พร้อมทั งผลิตและจา้หน่ายไฟฟ้า 
ทุนจดทะเบียน : 191,000,000 บาท  
จ้านวนหุ้นสามัญ : 19,100,000 หุ้น  
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ : 10 บาท 
เรียกชา้ระคา่หุ้น : 10 บาท (เตม็มูลคา่)  
สัดส่วนการถือหุ้น : บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)  

ถือหุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99  
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ชื่อบริษทั : บริษัท ซีพีไอ กรีน จ ากัด  
  (จดทะเบียนจดัตั งบริษัทเพื่อรองรับแผนธุรกิจที่คาดวา่จะด้าเนินการใน

อนาคต) 
ที่ตั งส้านักงานใหญ ่ : เลขที่ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั น 30 ถนนพระราม 4 

แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 
  โทรศัพท์ (662) 679 9166 - 72 โทรสาร (662) 285 6369 
ส้านักงานสาขาที่ 1 : เลขที่ 296 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ต้าบลสลุย อ้าเภอท่าแซะ  

จังหวดัชุมพร 86140 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105559019851 
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการผลิตและจา้หน่ายน ้ามันไบโอดีเซล น ้ามันเชื อเพลิงอื่นๆ 

ทุกชนิด 
ทุนจดทะเบียน : 50,000,000 บาท  
จ้านวนหุ้นสามัญ : 5,000,000 หุ้น  
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ : 10 บาท 
เรียกชา้ระคา่หุ้น : 2.50 บาท  
สัดส่วนการถือหุ้น : บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)  

ถือหุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 

ชื่อบริษทั : บริษัท ซีพีไอ เทรดดิ้ง จ ากัด  
ที่ตั งส้านักงานใหญ ่ : เลขที่ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั น 30 ถนนพระราม 4 

แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 
  โทรศัพท์ (662) 679 9166 - 72  โทรสาร (662) 285 6369 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105559020027 
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการซื อและขายน า้มนัพืชทุกชนิดอันไดจ้ากการสกัดและกลั่น

จากพชืตา่งๆ 
ทุนจดทะเบียน : 5,050,000 บาท  
จ้านวนหุ้นสามัญ : 505,000 หุ้น  
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ : 10 บาท 
เรียกชา้ระคา่หุ้น : 10 บาท (เตม็มูลคา่) และในส่วนเพิ่มทุนใหม่ เรียกช้าระค่าหุ้นครั งแรก 

25% 
สัดส่วนการถือหุ้น : บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)  

ถือหุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99  
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ชื่อบริษทั : บริษัท ซีพีไอ โกลว์ จ ากดั  
  (จดทะเบียนเลิกบริษัทเมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2562 และจดทะเบยีนเสร็จ

การชา้ระบัญชเีมื่อวันท่ี 9 มกราคม 2563) 
ที่ตั งส้านักงานใหญ ่ : เลขที่ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั น 30 ถนนพระราม 4 

แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 
  โทรศัพท์ (662) 679 9166 - 72  โทรสาร (662) 285 6369 
ส้านักงานสาขาที่ 1 : เลขที่ 296 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ต้าบลสลุย อ้าเภอท่าแซะ  

จังหวดัชุมพร 86140 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105560000352 
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการผลิตและจา้หน่ายพลังงานไฟฟ้าและพลังงานทุกประเภท 
ทุนจดทะเบียน : 50,000,000 บาท  
จ้านวนหุ้นสามัญ : 5,000,000 หุ้น  
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ : 10 บาท 
เรียกชา้ระคา่หุ้น : 2.60 บาท  
สัดส่วนการถือหุ้น : บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)  

ถือหุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99  

ชื่อบริษทั : บริษัท ซี เค เทรดดิ้ง (1965) จ ากัด  
ที่ตั งส้านักงานใหญ ่ : เลขที่ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั น 30 ถนนพระราม 4 

แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 
  โทรศัพท์ (662) 679 9166 - 72 โทรสาร (662) 285 6369 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105562150530 
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการให้บริการเป็นตัวแทน นายหน้า ในการซื อขายสินค้า

อุปโภค บริโภค ทุกประเภท ให้บริการด้านการตลาด โฆษณา 
ประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าอุปโภค บริโภค ทุกประเภท 

ทุนจดทะเบียน : 10,000,000 บาท  
จ้านวนหุ้นสามัญ : 100,000 หุ้น  
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ : 100 บาท 
เรียกชา้ระคา่หุ้น : 100 บาท (เต็มมูลคา่)  
สัดส่วนการถือหุ้น : บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)  

ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 49 
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บุคคลอ้างอิงอื่นๆ 

นายทะเบียนหลักทรัพย ์
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จา้กดั  
ส่วนบริการผู้ลงทุน ฝ่ายนายทะเบียนหลักทรัพย์ 
อาคารตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท์ (662) 009 9999 
โทรสาร (662) 009 9991 

ผู้ตรวจสอบบัญช ี
นายโสภณ  เพิ่มศิรวิัลลภ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที ่3182 หรือ 
นางสาวรุ้งนภา  เลิศสุวรรณกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 3516 หรือ 
นายชยพล  ศุภเศรษฐนนท ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที ่3972 หรือ 
นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 5872 หรือ 
นางสาวพิมพใ์จ  มานิตขจรกิจ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 4521 หรือ 
นางสาวรสพร  เดชอาคม  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 5659 หรือ 
นางสาวอรวรรณ  เตชวัฒนสิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 4807 
บริษัท ส้านักงาน อีวาย จ้ากัด : เลครัชดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ ชั น 33 
  เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม ่
  กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ (662) 264 0777 
จ้านวนปีท่ีเป็นผู้สอบบัญชีให้บรษิัทฯ  :  นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 3182 
  จ้านวนปีท่ีลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน 3 ปี  
  (ปี 2553, 2554, 2555) 
 : นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 3972 
  จ้านวนปีท่ีลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน 4 ปี  
  (ปี 2556, 2557, 2558, 2559) 

 : นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 
5872 จา้นวนปีท่ีลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน 1 ปี (ปี 2560) 

 : นางสาวรุ้งนภา เลศิสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 
  จ้านวนปีท่ีลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน 1 ปี (ปี 2561)  
 : นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

4807 จา้นวนปีท่ีลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน 1 ปี (ปี 2562)  
ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนไดเ้สีย : เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเท่านั น  
กับบริษัทฯ / บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/   ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกีย่วข้อง บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่
กับบุคคลดงักล่าว หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว 
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ที่ปรึกษากฎหมาย 
ศ.ดร. สหธน รัตนไพจิตร 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 10200 
โทรศัพท์ (662) 221 6111 ต่อ 2121 
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ส่วนที่ 2 
การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 
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ส่วนที่ 2 
การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุน้ 

7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทนุช าระแล้ว 
บริษัทฯ มีทุนำ ทะเบียน 775,424,053 บาท แบ่งเา็นหุ้นสามัญำ้านวน 775,424,053 หุ้น โ ยมีทุนช้าระแ์้ว

ำ้านวน 632,752,650 บาท มู์ค่าที่ตราไว้หุ้น์ะ 1 บาท  
หมายเหตุ ไ ้มีการออกหุ้นสามัญำ้านวน 186,856,013 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส้าคัญแส งสิทธิที่ำะ

ซื อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั งที่ 1 มCPI-W1) ซึ่งไ ้ก้าหน การใช้สิทธิแา์งสภาพครั งสุ ท้ายเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 
แ์ะออกหุ้นสามัญำ้านวน 28,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส้าคัญแส งสิทธิที่ำะซื อหุ้นสามัญส้าหรับ
กรรมการแ์ะพนักงานของบริษัทฯ ครั งที่ 1 มESOP#1) โ ยก้าหน การใช้สิทธิแา์งสภาพครั งสุ ท้ายวันที่ 29 มิถุนายน 
2561 

7.2 ผู้ถือหุ้น 

1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ ่

(ก) ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 

รายชื่อ จ านวนหุ้นที่ถอื สัดส่วน (ร้อยละ) 

1. บริษัท ชุมพรโฮลดิง้ จ ากดั 214,669,400 33.926 

2. กลุ่มนายกิตต ิ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 ถวิลเติมทรพัย ์ 6,680,158 1.056 

    นายรังสรรค์ ถวิลเติมทรัพย ์ 18,721,720 2.959 

    นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์  5,348,266 0.845 

    นางจงกลรัตน์ ถวิลเติมทรัพย ์ 3,039,857 0.480 

4. บริษัท กรุงเทพประกนัภยั จ ากัด (มหาชน) 33,433,581 5.284 
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รายชื่อ จ านวนหุ้นที่ถอื สัดส่วน (ร้อยละ) 

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 ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั 9,345,014 1.477 

7. กลุ่มนายทรงฤทธ์ิ นิวตัิศัยวงศ์ 8,697,074 1.374 

    นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ ์ 2,831,260 0.447 

    นางเบญจพรรณ นิวัติศัยวงศ ์ 134,946 0.021 

    นายศุภชัย นิวัติศัยวงศ์ 2,898,802 0.458 

    นายมีศักดิ์ นิวัติยวงศ ์ 2,832,066 0.448 

8. นายเมืองทอง เสถยีรศักดิ์พงศ์ 7,857,600 1.242 

9. นายธวชั เตชวัฒนสุข 7,000,000 1.106 

10. นายวิสุทธ์ิ เรืองสุขวรรณา 5,872,776 0.928 

 
ผู้ถอืหุ้นรายย่อยอื่นๆ 243,559,888 38.492 

รวมทัง้สิน้ 632,752,650 100 

หมายเหตุ  บริษัท ชุมพรโฮ์ ิ ง ำ้ากั  าระกอบ ้วยผู้ถือหุ้น ังนี  
  1.  ก์ุ่มนายถก์ ถวิ์ เติมทรัพยม ำ้านวนหุ้น 1,845,000 หุ้น คิ เา็นร้อย์ะ 21.96 
 - นายถก์ ถวิ์ เติมทรัพยม  ้ารงต้าแหน่งกรรมการบริษัท แ์ะถือหุ้นำ้านวน 250,000 หุ้น  

คิ เา็นร้อย์ะ 2.98 
  - นายรชฎ ถวิ์เติมทรัพยม  ้ารงต้าแหน่งกรรมการบริษัท แ์ะถือหุ้นำ้านวน 225,000 หุ้น คิ เา็นร้อย์ะ 2.68 
 - นายรังสรรคม ถวิ์เติมทรัพยม  ้ารงต้าแหน่งกรรมการบริษัท แ์ะถือำ้านวนหุน้ 230,000 หุ้น  

คิ เา็นร้อย์ะ 2.74 
 - นางรัมภา ถวิ์เติมทรัพยม ถือำ้านวนหุ้น 1,140,000 หุ้น คิ เา็นร้อย์ะ 13.57 
 2. ก์ุ่มนายชูศัก ิ์ ารัชญางคมารีชา ำ้านวนหุ้น 782,000 หุ้น คิ เา็นร้อย์ะ 9.31  
 - นายชูศัก ิ์ ารัชญางคมารีชา  ้ารงต้าแหน่งกรรมการบริษัท แ์ะถือหุ้นำ้านวน 325,000 หุ้น  

คิ เา็นร้อย์ะ 3.87  
 - นายโกวิทยม ารัชญางคมารีชา ถือหุ้นำ้านวน 150,000 หุ้น คิ เา็นร้อย์ะ 1.79 



บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันาา ม์ม ำ้ากั  มมหาชน)  
      แบบ 56-1 าี 2562 

 

 
  หน้า 32  
  

 - นายาราโมทยม ารัชญางคมารีชา ถือหุ้นำ้านวน 137,000 หุ้น คิ เา็นร้อย์ะ 1.63  
 - นายสุริยัน ารัชญางคมารีชา ถือหุ้นำ้านวน 150,000 หุ้น คิ เา็นร้อย์ะ 1.79  
 - นายชาคร ารัชญางคมารีชา ถือหุ้นำ้านวน 20,000 หุ้น คิ เา็นร้อย์ะ 0.24  
 3. ก์ุ่มนายกิตติ ฉตัรเ์ขวนิช ำ้านวนหุ้น 840,000 หุ้น คิ เา็นร้อย์ะ 10.00 

- นายกิตติ ฉตัรเ์ขวนิช  ้ารงต้าแหน่งกรรมการบริษัท แ์ะถือหุ้นำ้านวน 193,200 หุ้น คิ เา็นร้อย์ะ 2.30 
- นางำงำินตม ฉัตรเ์ขวนิช ถือหุ้นำ้านวน 126,000 หุ้น คิ เา็นร้อย์ะ 1.50 
- นายเมธี ฉัตรเ์ขวนิช ถือหุ้นำ้านวน 168,000 หุ้น คิ เา็นร้อย์ะ 2.00 
- นายสุทธี ฉตัรเ์ขวนิช ถือหุ้นำ้านวน 151,200 หุ้น คิ เา็นร้อย์ะ 1.80 
- นางสาววราภรณม ฉัตรเ์ขวนิช ถือหุ้นำา้นวน 67,200 หุ้น คิ เา็นร้อย์ะ 0.80 
- นางสาวสุกัญญา ฉัตรเ์ขวนิช ถือหุ้นำ้านวน 67,200 หุ้น คิ เา็นร้อย์ะ 0.80 
- นาง์ักขณา ำึงสมาน ถือหุ้นำ้านวน 67,200 หุ้น คิ เา็นร้อย์ะ 0.80 

4. ก์ุ่มนายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศม ำ้านวนหุ้น 620,000 หุ้น คิ เา็นร้อย์ะ 7.38 
 - นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศม  ้ารงต้าแหนง่กรรมการบริษัท แ์ะถือหุ้นำ้านวน 205,000 หุ้น  

คิ เา็นร้อย์ะ 2.44  
 - นายมีศัก ิ์ นิวัติศัยวงศม ถือหุ้นำ้านวน 205,000 หุ้น คิ เา็นร้อย์ะ 2.44  
 - นายศุภชัย นิวัติศัยวงศม ถือหุ้นำ้านวน 205,000 หุ้น คิ เา็นร้อย์ะ 2.44  
 - นางเบญำพรรณ นิวัติศัยวงศม ถือหุ้นำ้านวน 5,000 หุ้น คิ เา็นร้อย์ะ 0.06 
 5. ก์ุ่มนายสมมาตร ไพศา์ศิริรัตนม ำ้านวนหุ้น 609,000 หุ้น คิ เา็นร้อย์ะ 7.25  
 - นายสมมาตร ไพศา์ศิริรตันม  ้ารงต้าแหน่งกรรมการบริษัท แ์ะถือหุ้นำ้านวน 100,000 หุ้น  

คิ เา็นร้อย์ะ 1.19 
  - นายสมบูรณม ไพศา์ศิริรัตนม ถือหุ้นำ้านวน 169,000 หุ้น คิ เา็นร้อย์ะ 2.01 
 - นางสาวศิริพร ไพศา์ศิริรัตนม ถือหุ้นำ้านวน 40,000 หุ้น คิ เา็นร้อย์ะ 0.48 
 - นายหิรัญ ไพศา์ศิริรตันม ถือหุ้นำ้านวน 100,000 หุ้น คิ เา็นร้อย์ะ 1.19 
 - นางบักซิม ไพศา์ศิริรัตนม ถือหุ้นำ้านวน 100,000 หุ้น คิ เา็นร้อย์ะ 1.19 
 - นางกุ์ยา ไพศา์ศิริรัตนม ถือหุ้นำ้านวน 100,000 หุ้น คิ เา็นร้อย์ะ 1.19 

6. นายเอกชัย โรำนมวณิชยม  ้ารงต้าแหน่งกรรมการบริษัท แ์ะถือหุ้นำ้านวน 639,000 หุ้น คิ เา็นร้อย์ะ 7.61  
7. นางวีรวรรณ เซกิสุมิ ถือหุ้นำ้านวน 50,000 หุ้น คิ เา็นร้อย์ะ 0.60 
8. นางศิริรัตนม ทรงพัฒนะโยธิน ถือหุ้นำ้านวน 100,000 หุ้น คิ เา็นร้อย์ะ 1.19 
9. บริษัท กรีนเนอำี ำ้ากั  ถือหุ้นำ้านวน 2,110,000 หุ้น คิ เา็นร้อย์ะ 25.12  
 มไม่ไ ้าระกอบธุรกิำ์ักษณะเ ียวกันกบั บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันาา์มม ำ้ากั  มมหาชน) ) 
10. บริษัท แกรน ม บาราย ำ้ากั  ถือหุ้นำ้านวน 805,000 หุ้น คิ เา็นร้อย์ะ 9.58  
 มไม่ไ ้าระกอบธุรกิำ์ักษณะเ ียวกันกบั บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันาา์มม ำ้ากั  มมหาชน) ) 

 การกระจายการถือหุน้ตามสญัชาติ ณ วนัที ่30 ธันวาคม 2562 

ประเภท จ านวนราย จ านวนหุ้นรวม คดิเป็น % 

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 2,208 624,621,818 98.72 

ผู้ถือหุ้นสัญชาติตา่งด้าว 10 8,130,832 1.28 

รวมทั้งสิ้น 2,218 632,752,650 100 
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(ข) กลุ่มผู้ถือหุน้รายใหญท่ี่โดยพฤติการณ์มีอทิธิพลตอ่การก าหนดนโยบายการจัดการหรือการ
ด าเนนิงานของบริษทัฯ อย่างมีนัยส าคัญ 
1. ก์ุ่มนายชูศัก ิ์ ารัชญางคมารีชา โ ย นายชูศัก ิ์ ารัชญางคมารีชา  ้ารงต้าแหน่งกรรมการบริษัทฯ 

แ์ะมีอ้านาำผูกพัน์ง์ายมือชื่อแทนบริษัทฯ 
2. ก์ุ่มนายถก์ ถวิ์เติมทรัพยม โ ย 
 - นายถก์ ถวิ์เติมทรัพยม  ้ารงต้าแหน่งกรรมการบริษัทฯ แ์ะมีอ้านาำผูกพัน์ง์ายมือชื่อแทน

บริษัทฯ  
 - นายรชฎ ถวิ์เติมทรัพยม  ้ารงต้าแหน่งกรรมการบริษัทฯ แ์ะมีอ้านาำผูกพัน์ง์ายมือชื่อแทน

บริษัทฯ แ์ะ ้ารงต้าแหน่งรองาระธานเำ้าหน้าที่บริหาร 
3. ก์ุ่มนายกิตติ ฉัตรเ์ขวณิช โ ย นายกิตติ ฉัตรเ์ขวนิช  ้ารงต้าแหน่งกรรมการบริษัทฯ แ์ะมี

อ้านาำผูกพัน์ง์ายมือชื่อแทนบริษัทฯ 
4. ก์ุม่นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศม โ ย นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศม  ้ารงต้าแหน่งกรรมการบริษัทฯ แ์ะ

มีอ้านาำผูกพัน์ง์ายมือชื่อแทนบริษัทฯ 

2) บริษัทฯ มีการประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบริษทัอืน่ (Holding Company) 
บริษัทฯ ไม่มีการาระกอบธุรกิำโ ยการถือหุ้นในบรษิัทอื่น  

3) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุน้ใหญ ่(Shareholders’ Agreement) 
ไม่มีข้อตก์งระหว่างกันในก์ุ่มผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่มีผ์กระทบต่อการบริหารงานของบริษัทฯ 

7.3  การออกหลกัทรัพย์อื่น 

1) หลักทรัพย์แปลงสภาพ ใบส าคัญแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ
และพนักงานของบริษทัฯ และบริษัทย่อย คร้ังที่ 1 (ESOP#1) 
วันใช้สิทธคิรั งแรก : วันท่ี 30 ธันวาคม 2556 
วันใช้สิทธคิรั งสุ ทา้ย : วันท่ี 29 มถิุนายน 2561 
บริษัทฯ ไม่มีการออกห์ักทรัพยมแา์งสภาพใบส้าคัญแส งสิทธิท่ีำะซื อหุ้นเพิม่เตมิในาี 2562 

2) หลักทรัพยท์ี่เปน็ตราสารหนี ้
 บริษัทฯ ไม่มีการออกห์ักทรัพยมที่เา็นตราสารหนี  

7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปนัผล 
ตามมติที่าระชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั งที่ 1/2562 าระชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ที่าระชุมมีมติอนุมัติให้

เา์่ียนแา์งนโยบายการำ่ายเงินาันผ์ เา็น ังนี   
ำากเ ิม  บริษัทฯ มีนโยบายำ่ายเงินาันผ์ให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อย์ะ 40 ของก้าไรสุทธิ ห์ังหักส้ารอง

ตามกฎหมายแ์ะภาษี แ์ะำั สรรเา็นทุนส้ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อย์ะ 5 ของก้าไรสุทธิ
าระำ้าาี ำนกว่าทุนส้ารองนี ำะมีำ้านวนไม่น้อยกว่าร้อย์ะ 10 ของทุนำ ทะเบียน 
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เา็น  บริษัทฯ แ์ะบริษัทย่อยมีนโยบายการำ่ายเงินาันผ์ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเา็นำ้านวนไม่น้อยกว่า 
ร้อย์ะ 40 ของก้าไรสุทธิห์ังหักส้ารองตามกฎหมายแ์ะช้าระภาษีแ์้วในแต่์ะาีตามงบการเงิน
รวม ทั งนี การำ่ายเงินาันผ์ ังก์่าวำะต้องพิำารณาถึงผ์การ ้าเนินงานแ์ะก้าไรสะสมำากงบ
การเงินเฉพาะกิำการ ้วยว่ามีความสามารถที่ำะำ่ายไ ้โ ยไม่ผิ กฎหมาย แ์ะค้านึงถึงสภาพ
ค์่องของบริษัทฯ ที่ำะสามารถำ่ายเงินาันผ์ไ ้โ ยไม่มีผ์กระทบต่อกิำการอย่างมีนัยส้าคัญ 

ข้อมู์การำา่ยเงินาันผ์ของบรษิทัฯ 

รายการ 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

ก าไร/ (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท) 24.80 60.78 (32.62) (6.52) (82.13) (62.98) 

ก าไรสะสมยังไมจ่ัดสรร (ล้านบาท) 270.13 311.05 243.85 232.56 130.18 41.89 

ก าไร/(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 งดจา่ย 

เงินปันผลจ่ายระหวา่งกาล - - - - - - 

สัดส่วนการจา่ยเงินปันผล (ร้อยละ) 68.18 55.56 N/A N/A N/A N/A 

หมายเหตุ - าี 2556-2561 เา็นข้อมู์เฉพาะ CPI ไม่รวมบริษัทย่อย 
 - N/A สั ส่วนการำ่ายเงินาันผ์ มร้อย์ะ) ไม่สามารถค้านวณไ ้เนื่อง ้วยท้าการำ่ายเงินาันผ์ำากกา้ไรสะสมำาก

งบการเงินเฉพาะกิำการของบริษัทฯ 
 - นโยบายการำ่ายเงินาันผ์ที่ไ ้รบัอนุมัติเา์ี่ยนแา์งใหม่ำะมีผ์ตั งแต่รอบบญัชีาี 2562 เา็นต้นไา  

8. โครงสร้างการจัดการ 

แผนภาพโครงสร้างภายในบริษัทฯ  
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8.1 คณะกรรมการบริษัท าระกอบ ้วย 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1 นายบรรพต  หงษมทอง     าระธานกรรมการ 

   าระธานกรรมการสรรหาแ์ะกา้หน ค่าตอบแทน 
      กรรมการอิสระ 
2 นายนพพร  พิชา  กรรมการอิสระ 
   าระธานกรรมการตรวำสอบแ์ะบริหารความเส่ียง 
      กรรมการสรรหาแ์ะก้าหน ค่าตอบแทน 
3 นายไพบู์ยม  คุำารวีณิช กรรมการอิสระ 

   กรรมการตรวำสอบแ์ะบริหารความเส่ียง 

4 นายศราวุธ  เมนะเศวต     กรรมการอิสระ 

   กรรมการตรวำสอบแ์ะบริหารความเส่ียง 
5 นายถก์    ถวิ์เตมิทรัพยม กรรมการ 

      าระธานกรรมการบริหาร 
6 นายชศูัก ิ์    ารัชญางคมารีชา กรรมการ 

   กรรมการบริหาร 
   กรรมการสรรหาแ์ะก้าหน ค่าตอบแทน 
7 นายการุญ    นันทิ์ีพงศม กรรมการ 

      าระธานกรรมการบรรษัทภิบา์ 

8 นายทรงฤทธิ์    นิวัติศัยวงศม กรรมการ 

      กรรมการบรรษัทภิบา์ 
9 นายกติติ    ฉัตรเ์ขวนิช กรรมการ 

10 นายรชฎ    ถวิ์เตมิทรัพยม กรรมการ 

หมายเหตุ  กรรมการทุกท่านไม่เคยเา็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 าีที่
ผ่านมา 

ชื่อและจ านวนกรรมการซึ่งมีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ  
นายถก์ ถวิ์เติมทรัพยม หรือ นายรชฎ ถวิ์เติมทรัพยม ์ง์ายมือชื่อร่วมกับ นายชูศัก ิ์ ารัชญางคมารีชา หรือ 
นายกิตติ ฉัตรเ์ขวนิช หรือ นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศม รวมเา็นสองคนแ์ะาระทับตราส้าคัญของบริษัท 

ข้อมูลและรายละเอียดของคณะกรรมการบริษัทฯ  
โาร  ูราย์ะเอยี ตามเอกสารแนบ 1  
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8.2 ผู้บริหาร  

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1 นายกฤษฏมพงศม  ตากวิริยะนันทม าระธานเำา้หน้าที่บริหาร 

2 นายรชฎ ถวิ์เตมิทรัพยม รองาระธานเำ้าหน้าที่บริหาร 

3 นางรัศม ี พงศมำิน านนทม Chief Financial Officer  

4 นายธวชัชยั โฉมวรรณม ผู้อ้านวยการสายงานขายแ์ะการต์า  

5 นายาระวิทยม  เติมวิริยะกุ์ ผู้อ้านวยการสายงานบริหารทรัพยากรบุคค์ 

6 Mr. Jaroslaw Marian Kibilda ผู้อ้านวยการสายงานพัฒนาธุรกำิ 

7 นายอานนทม  ฤทธิ์ธาร ผู้อ้านวยการสายงานาฏิบัตกิาร 

8 นายชมุพ์   ไทยนุกู์ รักษาการผู้อ้านวยการโรงงาน  

9 นายกฤษณะ สมมาตร ผู้ช่วยผู้อ้านวยการโรงงาน 

10 นางสาวสุทิศา เทียนไชย ผู้ำั การฝ่ายส้านักงานอาวุโส 

11 นายำุนฮุย แซ่เ์้า ผู้ำั การฝ่ายสวนอาวุโส 

12 นางสาวอุทิศ  นิ์แสวง ผู้ำั การฝ่ายสวน 

13 นายมงค์ เสียงสุทธิวงศม ผู้ำั การฝ่ายสารสนเทศ 

14 นายกฤษฎา ศรีโชติรุ่งเรือง ผู้ำั การฝ่ายโ์ำิสติกสม 

15 นางสาวส์ิ์ภร ารัชญางคมารีชา ผู้ำั การฝ่ายำ ัซื อ 

16 นางสาวเสาวณียม   ำุฑาภิรักษม ผู้ำั การฝ่ายบัญชีแ์ะการเงิน 

17 นายกฤษฎ์ิ ศิริาระเสริฐโชค ผู้ำั การท่ัวไา 

18 นางสาวญา า สวัส ิ์ศร ี ผู้ำั การฝ่ายาระกันคณุภาพแ์ะวางแผนการผ์ิต 

19 นายไกรวฒุ ิ ชีวะสวัส ิ ์ ผู้ำั การฝ่ายำ ัหาผ์าา์มมส  

20 นายศิระ  เศวตศิ์า ์ ผู้ำั การฝ่ายวศิวกรรม   

21 นายอุทัย  ขวัญเมือง รักษาการผู้ำ ัการฝ่ายผ์ิต 1   

22 นายฉ์อง   อินทโก ผู้ำั การฝ่ายผ์ิต 2 

23 นายพัฒนศกั ิ์   เ ช  ี วิศวกรชา้นาญการแ์ะรักษาการผู้ำั การฝ่ายผ์ิต 3 

หมายเหตุ  ผู้บริหาร์้า ับที่ 1-8 เา็นผู้บริหารที่ต้องเาิ เผยตามาระกาศคณะกรรมการ ก์ต. ก้าหน  แ์ะผู้บริหารทุกท่านไม่
เคยเา็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 าีที่ผ่านมา 

ข้อมูลและรายละเอียดของผู้บริหาร  
ราย์ะเอีย ของผู้บริหาร์้า ับที่ 1-8 โาร  ูราย์ะเอยี ตามเอกสารแนบ 1 
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8.3 เลขานุการบริษทั 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไ ้มีมติแต่ตั งให้ นายคมกฤษ ทองอ่วม  ้ารงต้าแหน่งเา็นเ์ขานุการบริษัท ตั งแต่วันที่ 4 

มกราคม 2559 ซึ่งไ ้ผ่านการอบรมห์ักสูตร Company Secretay Program Class No.71/2016 ำาก Thai Institute of 
Directors เพื่อท้าหน้าที่ให้เา็นไาตามพรบ.ห์ักทรัพยมแ์ะต์า ห์ักทรัพยมฯ ม.89/15 อาทิเช่น เพื่อเา็นศูนยมก์างในการ
ำั ท้า/เก็บรักษาเอกสาร ทะเบียนกรรมการ ำั าระชุมผู้ถือหุ้น หนังสือเชิญาระชุมแ์ะรายงานการาระชุมผู้ถือหุ้น รายงาน
การมีส่วนไ ้ส่วนเสียของกรรมการแ์ะผู้บริหาร รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่ไ ้รับมอบหมาย  

ข้อมูลและรายละเอียดของเลขานกุารบริษัท   
โาร  ูราย์ะเอยี ตามเอกสารแนบ 1 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน 
ค่าตอบแทนกรรมการ  :  บริษัทฯ ไ ้ก้าหน นโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชั เำนแ์ะโาร่งใส  

โ ยค่าตอบแทนอยู่ในระ ับเหมาะสมตามอุตสาหกรรมแ์ะสูงเพียงพอที่ำะ ึง ู 
แ์ะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการแ์ะไ ้ขออนุมัติำากที่าระชุมผู้ถือหุ้น 
กรรมการที่ไ ้รับมอบหมายให้มีหน้าที่แ์ะความรับผิ ชอบเพิ่มมากขึ น ไ ้รับ
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่แ์ะความรับผิ ชอบท่ีไ ้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ น 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร  :  ค่าตอบแทนผู้บริหารเา็นไาตามห์ักการแ์ะนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ 
ก้าหน  

ค่าตอบแทนพนักงาน  :  ค่าตอบแทนพนักงานำะสอ ค์้องกับผ์การ ้าเนินงานของบริษัทฯ ทั งในระยะสั น
แ์ะระยะยาว ก์่าวคือ ระยะสั นำะมีระบบการวั แ์ะาระเมินผ์การาฏิบัติงาน
ของพนักงานในรูาแบบ ัชนีวั ผ์ (KPI) โ ยำ่ายผ์ตอบแทนในรูาแบบของโบนัส
าระำ้าาี แ์ะส้าหรับระยะยาวำะมีระบบการวั แ์ะาระเมินผ์ตามความสามารถ
หรือศักยภาพของบุคค์ (Competency) โ ยำะมีการาระเมินผ์าี์ะ 2 ครั ง คือ
การาระเมินผ์ก์างาีแ์ะา์ายาี โ ยน้าผ์์ัพธมำากการาระเมินมาใช้ในการ
พิำารณาก้าหน ค่าตอบแทนในรูาแบบของการารับอัตราค่าำ้างพนักงานหรือการ
ารับระ ับต้าแหน่งงาน พร้อมทั งยังน้ามาวิเคราะหมเพื่อท้าแผนการอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของพนักงาน าัำำุบันไม่มีการำั สรรใบส้าคัญสิทธิ ESOP ให้กับพนักงาน 
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 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการ 
  ที่าระชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการแ์ะ 
เบี ยาระชุมาระำ้าาี 2562  ังนี  
  ม1) ก้าหน ค่าเบี ยาระชุมกรรมการ าระำ้าาี 2562 เา็น ังนี   

คณะกรรมการ 
บาท/คน/ครัง้ที่มาประชุม 

ต าแหน่ง 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  -  

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประธาน 25,000  25,000  -  

  กรรมการ 20,000  20,000  -  

คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน -  -  25,000  

และบริหารความเส่ียง กรรมการ -  -  20,000  

คณะกรรมการสรรหาและ ประธาน 25,000  25,000  25,000  

ก าหนดคา่ตอบแทน 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  

  หมายเหตุ  ที่าระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั งที่ 1/2562 เม่ือวันที่ 21 กุมภาพันธม 2562 ที่าระชุมมีมติให้เา์ี่ยนแา์ง
คณะกรรมการตรวำสอบ เา็น คณะกรรมการตรวำสอบแ์ะบริหารความเสี่ยง  

ม2) ก้าหน ค่าตอบแทนกรรมการ าระำ้าาี 2562 ซึ่งเทียบเท่ากับาีก่อน โ ยให้าระธานกรรมการพิำารณา
ำั สรรตามความเหมาะสม  

รายละเอียด ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ค่าตอบแทนกรรมการ 4,000,000 บาท 4,000,000 บาท 4,000,000 บาท 
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1.1)  ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562     

ล าดบั รายชื่อกรรมการ 

 ค่าเบี้ยประชุม (หน่วย : บาท) 

ค่าตอบแทน
กรรมการ  
ปี 2562 ม1) 

รวม  คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

(1 คร้ัง) ม4) 

คณะกรรมการ
บริหารความ

เสี่ยง 

(1 คร้ัง) ม4) 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบและ
บริหารความ

เสี่ยง 

(3 คร้ัง) ม4) 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
ก าหนด

ค่าตอบแทน 
(1 คร้ัง) 

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล 

(4 คร้ัง) 

คณะกรรมการ
บริหาร 
(12 คร้ัง) 

คณะกรรมการ
บริษัทฯ 
(4 คร้ัง) 

1 นายบรรพต หงษมทอง  - - - 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. ร.นินนาท โอฬารวรวุฒิ 20,000 - - - - - 20,000 - 40,000 

4 นายไพบู์ยม คุำารีวณิช  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 นายถก์ ถวิ์เติมทรัพยม - - - - - 300,000 80,000 380,000 760,000 

7 นายชูศัก ิ์ ารัชญางคมารีชา - - - 20,000 - 240,000 80,000 380,000 720,000 

8 นายการุญ นันทิ์ีพงศม - - - - 100,000 - 80,000 380,000 560,000 

9 นายกิตติ ฉัตรเ์ขวนิช - 20,000 - - - - 80,000 380,000 480,000 

10 นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศม - - - - 80,000 - 80,000 380,000 540,000 

11 นายรชฎ ถวิ์เติมทรัพยม  - - - - - - 80,000 380,000 460,000 

12 นางรัศมี พงศมำิน านนทม ม3)  - 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 

หมายเหตุ  1)  ตามมติที่าระชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั งที่ 1/2562 เม่ือวันที่ 24 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติงบาระมาณค่าตอบแทนกรรมการใน
วงเงินไม่เกินำ้านวน 4,000,000 บาท ซึ่งเทียบเท่ากับาีก่อน แ์ะไม่มีสิทธิาระโยชนมอ่ืนใ นอกเหนือำากนี  โ ยให้าระธาน
กรรมการพิำารณาำั สรรตามความเหมาะสม ซึ่งไ ้ท้าการำั สรรแ์ะก้าหน ำ่ายในเ ือนกุมภาพันธม 2563 

 2) รศ.  ร. นินนาท โอฬารวรวุฒิ  กรรมการอิสระแ์ะกรรมการตรวำสอบ ครบวาระการ ้ารงต้าแหน่งกรรมการบริษัทฯ เม่ือวันที่ 
24 เมษายน 2562 แ์ะมีความาระสงคมไม่ขอก์ับเข้า ้ารงต้าแหน่งกรรมการบริษัทฯ  

3) นางรัศมี พงศมำิน านนทม Chief Financial Officer  ้ารงต้าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่ไม่ไ ้ ้ารงต้าแหน่งกรรมการ
บริษัทฯ  

 4) ที่าระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั งที่ 1/2562 เม่ือวันที่ 21 กุมภาพันธม 2562 ที่าระชุมมีมติให้เา์ี่ยนแา์งคณะกรรมการ
ตรวำสอบ เา็น คณะกรรมการตรวำสอบแ์ะบริหารความเสี่ยง  

1.2) ค่าตอบแทนรวมและจ านวนรายของกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษทัฯ ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2562 

รายละเอียด ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จ านวนกรรมการบริหารและผู้บริหาร 10 ท่าน 8 ท่าน 8 ท่าน 

ค่าตอบแทน 
เบี้ยประชุม เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ และรายได้อื่นๆ (เงินชดเชย
เกษยีณอาย ุเงินชดเชยต่างๆ) 

17.42 ล้านบาท 16.20 ล้านบาท 18.40 ล้านบาท 

รถยนต์ประจ าต าแหน่ง 3 ท่าน 2 ท่าน 3 ท่าน 
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1.3) ค่าตอบแทนรวมของประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
ค่าตอบแทนของาระธานเำ้าหน้าที่บริหาร ำะแบ่งเา็นค่าตอบแทนแ์ะผ์าระโยชนมแบบคงที่ คือ 

เงินเ ือน ำะเา็นไาตามหน้าที่ความรับผิ ชอบ าระสบการณมแ์ะทักษะความช้านาญ โ ยคณะกรรมการสรรหาแ์ะ
ก้าหน ค่าตอบแทนำะท้าการทบทวนเา็นาระำ้าทุกาี ซึ่งรวมถึงพิำารณาอัตราการารับเงินเ ือน โบนัส เพื่อน้าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ พิำารณาอนุมัติต่อไา แ์ะค่าตอบแทนในรูาผ์าระโยชนมอื่นหรือผ์าระโยชนมพิเศษ อาทิเช่น 
าระกันสุขภาพ าระกันอุบัติเหตุ าระกันภัยการเ ินทาง กองทุนส้ารองเ์ี ยงชีพ แ์ะสวัส ิการอื่ นๆ ที่สอ ค์้องกับการ
าฏิบัติงาน ค่าตอบแทนรวมาระมาณ 2,500,000 – 6,000,000 บาทต่อปี 

2) ค่าตอบแทนอืน่ของกรรมการและผู้บริหาร ของบริษัทฯ  
าี 2556 โครงการใบส้าคัญแส งสิทธิท่ีำะซื อหุ้นสามัญออกแ์ะำั สรรให้แก่กรรมการแ์ะพนักงานของ

บริษัทฯ แ์ะบริษัทย่อย ครั งที่ 1 มESOP#1)  ังารากฏตามราย์ะเอีย ข้อ 7.3 การออก
ห์ักทรัพยมอื่น 

าี 2557 - าี 2562   ไม่มีค่าตอบแทนอื่น 

8.5 บุคลากร 

จ านวนพนักงานและผลตอบแทน  

หัวข้อ / รายละเอียด  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จ านวนพนักงาน    
พนักงานส้านักงานกรุงเทพ 81  คน    83  คน 79 คน 
พนักงานส้านักงานชมุพร 885 คน    853 คน 745 คน 

รวมพนกังานทั้งสิน้ 966 คน         936 คน 824 คน 
จ านวนพนักงานแบ่งตามกลุ่มงาน    
พนักงานระ ับบริหาร 26  คน  26 คน 27 คน 
พนักงานระ ับหัวหน้างาน 159 คน 165 คน         153 คน 
พนักงาน 781 คน          745 คน         644 คน 
ค่าตอบแทนพนักงาน  
 เงินเ ือน/คา่แรง 
-  โบนัส 

 
175,476,728 บาท 
13,072,889 บาท 

 
179,774,913 บาท 
24,634,385 บาท 

 
162,680,479 บาท 
26,296,293 บาท 

-  รายไ ้อื่นๆ 
-  กองทุนส้ารองเ์ี ยงชีพฯ 
-  าระกันสังคม 

รวมค่าตอบแทนพนักงาน 

25,119,527 บาท 
4,299,963 บาท 
6,395,015 บาท 

224,364,122 บาท 

35,404,360 บาท 
4,417,182 บาท 
7,168,387 บาท 

251,399,227 บาท 

25,414,172 บาท 
   3,131,079 บาท 
   6,347,862 บาท 

223,869,885 บาท 

ข้อพพิาทด้านแรงงานที่ส าคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 
บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาท ้านแรงงานท่ีส้าคัญในระยะเว์า 3 าีที่ผ่านมา 
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นโยบายในการพัฒนา กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
บริษัทฯ ไ ้ตระหนักแ์ะเ์็งเห็นถึงคุณคา่ของบุค์ากรทุกระ ับตั งแต่กา้วเข้าสู่การท้างานในองคมกร  ังนั น ำึงไ ้

ให้ความส้าคัญต่อการพัฒนาบุค์ากร แ์ะมุ่งส่งเสริมการเำริญเติบโตของพนักงานทุกระ ับอย่างต่อเนื่องมาโ ยต์อ  
โ ยมีวิธีการพัฒนาบุค์ากร ้วยรูาแบบการพัฒนาที่ห์ากห์าย  ซึ่งไ ้มีการก้าหน แผนการฝึกอบรมาระำ้าาีที่
เหมาะสมให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร แ์ะพนักงานในระ ับต่างๆ พร้อมทั งพิำารณาารับารุงเพิ่มเติมห์ักสูตรฝึกอบรมให้
สอ ค์้องแ์ะเหมาะสมกับการขยายก้า์ังการผ์ิตแ์ะเทคโนโ์ยีใหม่ๆ ที่บริษัทฯ น้ามาใช้ในกระบวนการผ์ิตอยู่เสมอ 
แ์ะเน้นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะการท้างานในกระบวนการผ์ิตแ์ะ ้านความา์อ ภัยในการท้างานเา็น
าระำ้า ซึ่งการพัฒนาบุค์ากร ังก์่าวนั น ไ ้ำั ให้มีการอบรมทั งภายในแ์ะภายนอกองคมกร เพื่อเา็นการส่งเสริมให้
บุค์ากรมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความพร้อมในการท่ีำะขับเค์ื่อนองคมกรไาสู่เา้าหมายที่วางไว้ นอกเหนือำากนั น 
บริษัทฯ ยังไ ้ให้ความส้าคัญในการฝึกอบรมแ์ะา์ูกฝังให้พนักงานทุกระ ับมีความตระหนักในเรื่องของการต่อต้านการ
ทุำริตคอรัาชั่น โ ยถือเา็นนโยบายห์ักที่ำะต้อง ้าเนินการแ์ะทบทวนให้มีการาฏิบัติอย่างสม่้าเสมอ  

- การอบรมพัฒนาของกรรมการ 

ปีที่อบรม รายชื่อกรรมการ  หลักสูตรการฝึกอบรม 

ปี 2562 นายศราวุธ เมนะเศวต       - ห์ักสูตร Advance Aduit Committee Program  
(AACP 34/2019) 

 นายรชฎ   ถวิลเตมิทรัพย ์ - Invest Cannabis  Asia 
- กฎหมายแ์ะข้อบังคับสาก์เกีย่วกับบรรำุภัณฑมแ์ะ
ส่ิงแว ์้อมเพื่อก์ยุทธมการแขง่ขนัส้าหรับธุรกิำ 

- Palm Biodiesel Conference 
- Asia Palm Oil Conference มAPOC)2019 

- การอบรมพัฒนาของผู้บริหาร 

ปีที่อบรม รายชื่อกรรมการ  หลักสูตรการฝึกอบรม 

ปี 2562 นางรัศมี พงศจ์ินดานนท์  - Asean Chartered Professional Accountant  
- Strategic CFO in Capital Markets No.8 
- Auditors of the future : Perspective of 

Stakeholders and Audit Data Analytics 
- การรวมธุรกิำแ์ะการำ ัท้างบการเงินรวมขั นสูง เชิง
าฏิบัติการมWorkshop)  

 Mr.Jaroslaw Kibilda - -  Innobioplast 2019 
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- ำ้านวนชั่วโมงการฝึกอบรมพัฒนาของพนักงาน 

ปีที่อบรม รวมจ านวนการฝึกอบรม (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 

หมายเหตุ  ห์ักสูตรอบรมมี ังนี  HR for Non HR, ทักษะการเา็นหัวหน้างาน, เสริมสร้างศักยภาพแ์ะพัฒนาทักษะผู้ำั การ
ก้าวสู่การเา็น “ผู้ำั การมืออาชีพ”, ทักษะการสื่อสาร, การท้างานเา็นทีม, การแก้าัญหาแ์ะการตั สินใำ,       
ความา์อ ภัยในการท้างาน  อาชีวอนามัยแ์ะสิ่งแว ์้อม, มาตรฐานแรงงานไทย, ความรู้เบื องต้นเกี่ยวกับการ
อนุรักษมพ์ังงาน,  5 ส, ความรู้เกี่ยวกับธุรกิำของบริษัท, กระบวนการผ์ิต, ISO, GMP, HACCP, RSPO ฯ์ฯ 

9. การก ากบัดูแลกิจการ 

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไ ้ส่งเสริมสนับสนุนการก้ากับ ูแ์กิำการที่ ีในทุกระ ับขององคมกร แ์ะไ ้มีการ

ารับารุง ส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรร์ุเา้าหมายอย่างมีาระสิทธิผ์ ถูกต้องตามกฎหมายว่า ้วยความซื่อสัตยมสุำริต
แ์ะมีความโาร่งใส คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นแ์ะเชื่อมั่นว่าการก้ากับ ูแ์กิำการที่ ี มีความโาร่งใส มี
าระสิทธิผ์ำะส่งผ์ให้ผ์การาฏิบัติงานของบริษัทฯ  ีขึ นแ์ะเา็นาระโยชนมสูงสุ กับผู้ถือหุ้น ผู้์งทุน แ์ะผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายในระยะยาวโ ยทั่วกัน ำึงไ ้ก้าหน นโยบายเกี่ยวกับการก้ากับ ูแ์กิำการของบริษัทฯ  ังนี  

1.  ้าเนินธุรกิำตามห์ักบรรษัทภิบา์ท่ี ี มGood Corporate Governance) โาร่งใส ตรวำสอบไ ้ 
2. ก้ากับ ูแ์ให้คณะกรรมการบริษัทฯ าฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทแ์ะความรับผิ ชอบท่ีไ ้รับมอบหมายอย่างมี

าระสิทธิภาพ 
3. าฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นแ์ะผู้มีส่วนไ ้เสียอย่างเท่าเทียมกันแ์ะเา็นธรรมต่อทุกฝ่าย อีกทั งมีการเาิ เผยข้อมู์

อย่างเพียงพอแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
4. ำั ให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ  ูแ์ให้มีมาตรการบริหารความเส่ียงที่เหมาะสมแ์ะติ ตามทวน

สอบอย่างสม่้าเสมอ 
5. ก้าหน ให้มีวิสัยทัศนม ภารกิำ ก์ยุทธม เา้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิำ งบาระมาณของบริษัทฯ  แ์ะมีการ

ติ ตามผ์อย่างสม่้าเสมอ 
6. ำั ให้มีคู่มืออ้านาำ ้าเนินการ เพื่อกระำายความรับผิ ชอบ อ้านาำในการตั สินใำแ์ะส่ังการตามหน้าที่ที่

ไ ้รับมอบหมาย 
7. ำั ให้มีคู่มือำรรยาบรรณบริษัท พร้อมทั งมีการแำ้งให้กรรมการ ผู้บริหารแ์ะพนักงานทุกคนถือาฏิบัติ 
บริษัทฯ มีแผนาฏิบัติแ์ะมีการติ ตามผ์การาฏิบัติตามแผนงาน แ์ะงบาระมาณของบริษัทฯ ทุกไตรมาส 

แ์ะมีการารับารุงเา้าหมาย แผนงาน งบาระมาณของบริษัทฯ ทุกาี 
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นอกำากนี  บริษัทฯ ไ ้าฏิบัติตามห์ักการก้ากับ ูแ์กิำการ ครอบค์ุมเนื อหา 5 หมว  ไ ้แก่ หมว สิทธิของผู้
ถือหุ้น หมว การาฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน หมว บทบาทของผู้มีส่วนไ ้เสีย หมว การเาิ เผยข้อมู์แ์ะความ
โาร่งใส แ์ะหมว ความรับผิ ชอบของคณะกรรมการ โ ยมีเนื อหา ังนี  

1) สิทธิของผู้ถือหุ้น 
ในาี 2562 บริษัทฯ มีการาระชุมผู้ถือหุ้นทั งหม  1 ครั ง  เา็นการาระชุมสามัญาระำ้าาี 2562 โ ยบริษัทฯ 

ไ ้เาิ โอกาสให้ผู้ถือหุ้น มีส่วนในการ ูแ์กิำการแ์ะให้ความเห็นเกี่ยวกับการ ้าเนินกิำการให้มากขึ น ังนี  
1.1) การาระชุมไ ้ำั ที่โรงแรมภายนอกบริษัทฯ แ์ะไ ้อ้านวยความสะ วกแ์ะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย

ซึ่งรวมถึงนัก์งทุนสถาบันเข้าร่วมาระชุมฯ โ ยำั สถานท่ีาระชุมที่สามารถเ ินทางไ ้สะ วก 
1.2) เาิ โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรำุเา็นวาระการาระชุมแ์ะเสนอชื่อบุคค์ที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสมเพื่อรับการพิำารณาเ์ือกตั งเา็นกรรมการบริษัทฯ ์่วงหน้า โ ยระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 30 
พฤศำิกายน 2561 ส้าหรับการาระชุมสามัญาระำ้าาี 2562 แ์ะ ระหว่างวันท่ี 23 สิงหาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 พฤศำิกายน 
2562 ส้าหรับการาระชุมสามัญาระำ้าาี 2563 โ ยแำ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของต์า ห์ักทรัพยมแห่งาระเทศ
ไทย แ์ะเว็บไซตมของบริษัทฯ ก่อนวันาระชุม พร้อมทั งาระกาศห์ักเกณฑมแ์ะระบุขั นตอนไว้อย่างชั เำน 

1.3) บริษัทฯ ไ ้ำั ส่งหนังสือเชิญาระชุมพร้อมทั งเอกสารข้อมู์าระกอบการาระชุม รายงานาระำ้าาี/ 
งบการเงิน รายการเอกสารที่ผู้เข้าาระชุมต้องน้ามาเพื่อใช้แส งตัวแ์ะหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบ์่วงหน้าก่อนวัน
าระชุม 7 วันท้าการ ทั งนี เอกสาราระกอบการาระชุมที่น้าส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญาระชุมนั น ำะมีข้อมู์
ครบถ้วนเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นใช้าระกอบการตั สินใำ์งคะแนนในวาระต่างๆ แ์ะบริษัทฯ ไ ้เพิ่มทางเ์ือกให้กับผู้ถือหุ้น
โ ยให้กรรมการอิสระเา็นผู้รับมอบอ้านาำำากผู้ถือหุ้นในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมาระชุมไ ้   

1.4) ในวันาระชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ไ ้ำั ให้มีการ์งทะเบียนโ ยใช้ระบบบารมโค้  มBarcode) ที่แส งถึง
เ์ขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่์ะรายที่ไ ้ำั พิมพมไว้บนแบบ์งทะเบียนแ์ะหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นไ ้รับความ
สะ วกในการาระชุมแ์ะท้าให้ขั นตอนการ์งทะเบียนเา็นไาอย่างรว เร็ว 

1.5) แำ้งวิธีการ์งคะแนนแ์ะนับคะแนนก่อนการาระชมุผู้ถือหุ้น แ์ะการใช้บัตร์งคะแนนเสียง โ ยผู้ถือ
หุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่ึงหุ้นต่อหนึ่งเสียง 

1.6) าระธานที่าระชุมไ ้ ้าเนินการาระชุมให้เา็นไาตาม์้า ับระเบียบวาระที่ก้าหน ไว้ในหนังสือเชิญ
าระชุม แ์ะคณะกรรมการยังไ ้เาิ โอกาสให้ผู้เข้าร่วมาระชุมทุกรายแส งความคิ เห็นแ์ะสามารถถามค้าถามในแต่์ะ
วาระการาระชุม รวมทั งให้ข้อคิ เห็น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แ์ะไ ้บันทึการะเ ็นท่ีส้าคัญไว้ในรายงานการาระชุมแ์้ว 

1.7) บริษัทฯ ไม่ไ ้เพิ่มวาระการาระชุมหรือเา์่ียนแา์งข้อมู์ส้าคัญ โ ยไม่ไ ้แำ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
์่วงหน้า  

1.8) บริษัทฯ ไ ้เผยแพร่รายงานการาระชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นไ ้รับทราบผ์ของการาระชุมแ์ะ
สามารถตรวำสอบความถูกต้องผ่านช่องทางของต์า ห์ักทรัพยมฯ แ์ะเว็บไซตมของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับำากวัน
าระชุม 

2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
บริษัทฯ มีนโยบายที่ำะาฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าำะเา็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย 

แ์ะนัก์งทุนสถาบัน เพื่อให้เกิ ความเท่าเทียมกันอย่างแท้ำริงแ์ะยั่งยืน ังนี  
2.1) ไ ้ ้าเนินการำั การาระชุมผู้ถือหุ้นโ ยการาฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  โ ยมีการอ้านวย

ความสะ วกในการาระชุมอย่างเท่าเทียมกัน  ให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการถามค้าถามต่อที่าระชุมแ์ะแส งความเห็น
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ในแต่์ะวาระการาระชุม แ์ะาระธานที่าระชุมำะให้ความส้าคัญแ์ะตอบข้อซักถามในทุการะเ ็น โ ยมีการบันทึกการ
าระชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน  

2.2) ในการาระชุมผู้ถือหุ้น ในาี 2562 บริษัทฯ ไ ้ำั ส่งเอกสารเชิญาระชุมพร้อมรายงานาระำ้าาี/ 
งบการเงิน แ์ะหนังสือมอบฉันทะพร้อมเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเา็นทางเ์ือกในการมอบฉันทะของ 
ผู้ถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีรายชื่อารากฏในสมุ ทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันาิ สมุ ทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทั ง
์งาระกาศหนังสือพิมพมแำ้งก้าหน วัน เว์า แ์ะวาระการาระชุมก่อนวันาระชุมอย่างน้อย 7 วัน์่วงหน้า ติ ต่อกันเา็น
ระยะเว์า 3 วัน คือ ระหว่างวันท่ี 3-4-5 เมษายน 2562 โ ยในการาระชุมสามัญผู้ถือหุ้นาี 2562 มีกรรมการบริษัทฯ เข้า
ร่วมาระชุมำ้านวน 9 ท่าน ำากกรรมการทั งหม  11 ท่าน  

2.3) เาิ โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรำุเา็นวาระการาระชุมแ์ะเสนอชื่อบุคค์ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพื่อรับการพิำารณาเ์ือกตั งเา็นกรรมการบริษัทฯ ์่วงหน้าโ ยระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 30 
พฤศำิกายน 2561 ส้าหรับการาระชุมสามัญาระำ้าาี 2562 แ์ะ ระหว่างวันท่ี 23 สิงหาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 พฤศำิกายน 
2562 ส้าหรับการาระชุมสามัญาระำ้าาี 2563 โ ยแำ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของต์า ห์ักทรัพยมแห่งาระเทศ
ไทย แ์ะเว็บไซตมของบริษัทฯ ก่อนวันาระชุม พร้อมทั งาระกาศห์ักเกณฑมแ์ะระบุขั นตอนไว้อย่างชั เำน 

2.4) เาิ โอกาสให้ผู้ถือหุ้นไ ้ใช้สิทธิในการแต่งตั งกรรมการเา็นรายบุคค์   
2.5) บริษัทฯ ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้นตามำ้านวนหุ้นที่ถืออย่างเท่าเทียมกัน แ์ะผู้ถือหุ้นสามารถใช้

สิทธิออกเสียง์งคะแนนในแต่์ะวาระ 
2.6) บริษัทฯ ไ ้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเา็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถก้าหน ทิศทางการ์งคะแนน

เสียงไ ้เองในแต่์ะวาระ ไาพร้อมกับหนังสือนั าระชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สะ วกเข้าร่วมาระชุม ้วยตนเอง สามารถมอบ
อ้านาำให้กรรมการอิสระหรือบุคค์อื่นเข้าาระชุมแ์ะออกเสียง์งคะแนนแทน พร้อมทั งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซตมของบริษัทฯ 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ าวนมโห์ ไ ้ 

3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษัทฯ ไ ้ ูแ์แ์ะค้านึงถึงผู้มีส่วนไ ้เสียทุกก์ุ่มโ ยไ ้ก้าหน แนวทางการาฏิบัติไว้ในคู่มือำรรยาบรรณ

บริษัทแ์ะระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการท้างาน  เพื่อให้คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร แ์ะพนักงาน ยึ ถือเา็นห์ักาฏิบัติใน
การ ้าเนินงาน โ ยถือเา็นภาระหน้าที่ที่ส้าคัญของทุกคน เช่น  

- ผู้ถือหุ้น    : บริษัทฯ ำะ ้าเนินธุรกิำอย่างโาร่งใส โ ยค้านึงถึงการเำริญเติบโตของมู์ค่า  
บริษัทฯ ในระยะยาว 

- พนักงาน  : บริษัทฯ สนับสนุนพัฒนาความสามารถในการท้างาน โ ยน้าระบบการพัฒนา
บุค์ากรบนพื นฐานของความสามารถ มCompetency – Based Human Resources 
Development) มาใช้ เน้นการท้างานอย่างา์อ ภัย าฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่าง
เท่าเทียมกัน เา็นธรรม ให้ผ์ตอบแทนแ์ะสวัส ิการท่ีเหมาะสม 

- คู่ค้า/เำ้าหนี   : าฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าแ์ะาฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครั  
- คู่แข่ง        : าฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ ี ไม่ท้า์ายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าโ ย

าราศำากห์ักฐานแ์ะข้อเท็ำำริง  
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- ์ูกค้า : มุ่งมั่นที่ำะพัฒนาแ์ะรักษาระ ับคณุภาพผ์ิตภัณฑมของบริษทัฯ เพื่อตอบสนองความ
พึงพอใำของ์ูกค้า โ ยบริษัทฯผ่านการรับรองระบบคุณภาพ ISO9001:2000   GMP 
แ์ะ HACCP  พร้อมทั งก้าหน ให้มีผู้รับผิ ชอบในการรับข้อร้องเรียนของ์ูกค้า  แ์ะ
รักษาความ์ับของ์ูกค้า 

- ชุมชน สังคม แ์ะส่ิงแว ์้อม   
 :  บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงาน ้าเนินกิำกรรมเพื่อบ้าบั แ์ะอนุรักษมส่ิงแว ์้อม โ ย

าฏิบัติตามเำตนารมณมของกฎหมายแ์ะกฎระเบียบอย่างเคร่งครั  พร้อมทั งสนับสนุน
กิำกรรมของชุมชนโ ยรอบสถานาระกอบกิำการ แ์ะกิำกรรมของท้องถิ่นที่สถาน
าระกอบกิำการตั งอยู่ โ ยบริษัทฯ มีนโยบายความา์อ ภัย อาชีวอนามัย แ์ะ
ส่ิงแว ์้อม าระกาศให้พนักงานทุกระ ับตระหนักแ์ะาฏิบัติโ ยทั่วกัน รวมถึงไ ้มี
การำั อบรมให้กับพนักงานทุกระ ับให้ตระหนักถึงความา์อ ภัย อาชีวอนามัย แ์ะ 
ส่ิงแว ์้อมเา็นาระำ้าอย่างต่อเนื่อง 

4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนัก ีว่าข้อมู์ของบริษัทฯ ทั งที่เกี่ยวกับการเงินแ์ะที่ไม่ใช่การเงิน ์้วนมีผ์ต่อ

กระบวนการตั สินใำของผู้์งทุนแ์ะผู้ที่มีส่วนไ ้เสียของบริษัทฯ ำึงไ ้ก้าชับให้ฝ่ายบริหาร ้าเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับ
การเาิ เผยข้อมู์ที่ครบถ้วน ตรงต่อความเา็นำริง เชื่อถือไ ้ สม่้าเสมอ แ์ะทันเว์า ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ไ ้ให้
ความส้าคัญแ์ะยึ ถือาฏิบัติมาโ ยต์อ  ในส่วนของงาน ้านผู้์งทุนสัมพันธมนั น บริษัทฯ ไ ้มอบหมายให้ Chief 
Financial Officer ท้าหน้าที่ติ ต่อส่ือสารกับผู้์งทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะหมแ์ะภาครัฐที่เกี่ยวข้อง สถาบันผู้์งทุน แ์ะ
าระชาชนทั่วไา ซึ่งสามารถติ ต่อขอทราบข้อมู์บริษัทฯ ไ ้ที่หมายเ์ขโทรศัพทม 0-2679-9166 หรือที่ website : 
www.cpi-th.com หรือที่ e-mail address : info@cpi-th.com 

 5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
การแต่งตั งกรรมการบริษัทฯ เา็นไาตามข้อตก์งของผู้ถือหุ้นที่ก้าหน ให้กรรมการบริษัทฯ เา็นตัวแทนำาก

ผู้ถือหุ้นตามสั ส่วนการถือหุ้น โ ยคณะกรรมการบริษัทฯ าระกอบ ้วยกรรมการำ้านวน 10 ท่าน  ังนี  
-  กรรมการท่ีเา็นผู้บริหาร  3    ท่าน  
-  กรรมการท่ีไม่ไ ้เา็นผู้บริหาร  3    ท่าน  
-  กรรมการท่ีเา็นอิสระ   4    ท่าน  
กรรมการทุกท่านที่ ้ารงต้าแหน่งกรรมการบริษัทฯ ไ ้เข้าร่วมการาฐมนิเทศ รวมถึงการรับทราบถึงข้อมู์

เกี่ยวกับการาระกอบธุรกิำของบริษัทฯ ตั งแต่วันที่เริ่มเข้ารับต้าแหน่ง ซึ่งถือเา็นนโยบายที่บริษัทฯ ไ ้ก้าหน ไว้ส้าหรับ
กรรมการผู้ที่เข้ารับ ้ารงต้าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ  

ในาี 2562 ำ้านวนกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีำ้านวน 1 ใน 3 ของำ้านวนกรรมการทั งคณะ ทั งนี  กรรมการ
อิสระมีความเา็นอิสระำากฝ่ายบริหารแ์ะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ แ์ะาระธานกรรมการบริษัทฯ ไม่เา็นบุคค์
เ ียวกับาระธานเำ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเา็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการก้าหน นโยบายการก้ากับ ูแ์แ์ะการบริหารงาน
าระำ้า บริษัทฯ มีการก้าหน ขอบเขตอ้านาำหน้าที่ของฝ่ายบริหารในแต่์ะระ ับไว้อย่างชั เำนแ์ะเา็น์าย์ักษณมอักษร
ตามคู่มืออ้านาำ ้าเนินการ  บริษัทฯ มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิ ชอบออกำากกันโ ยเ ็ ขา ระหว่างการอนุมัติ การ
บันทึกรายการทางบัญชีแ์ะการ ูแ์ทรัพยมสินเพื่อเา็นการตรวำสอบซึ่งกันแ์ะกันไ ้  ังนั นำึงมั่นใำไ ้ว่ากรรมการ
 ังก์่าวไ ้มีการาฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ในฐานะท่ีเา็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น แ์ะมีการถ่วง ุ์กันอย่างเหมาะสม  

http://www.cpi-th.com/
mailto:info@cpi-th.com
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คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิ ชอบในการาฏิบัติหน้าที่ให้เา็นไาตามกฎหมาย วัตถุาระสงคมแ์ะ
ข้อบังคับของบริษัทฯ ต์อ ำนมติของที่าระชุมผู้ถือหุ้น ้วยความซื่อสัตยมสุำริต แ์ะระมั ระวังรักษาผ์าระโยชนมของ
บริษัทฯ โ ยกรรมการบริษัทฯ มีวาระการ ้ารงต้าแหน่งที่แน่นอน ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ก้าหน ไว้ว่า ในการาระชุม
สามัญาระำ้าาีทุกครั ง กรรมการำะต้องออกำากต้าแหน่งอย่างน้อยำ้านวนหนึ่งในสาม ม1/3) โ ยอัตรา ถ้าำ้านวน
กรรมการำะแบ่งออกให้เา็นสามส่วนไม่ไ ้ก็ให้ออกโ ยำ้านวนใก์้เคียงที่สุ กับส่วนหนึ่งในสาม ม1/3) โ ยให้กรรมการที่
 ้ารงต้าแหน่งนานที่สุ เา็นผู้ออกำากต้าแหน่ง แ์ะเพื่อให้เา็นไาตามห์ักการก้ากับ ูแ์กิำการที่ ีการ ้ารงต้าแหน่ง
กรรมการอิสระควรไม่เกิน 6 าี ทั งนี ไม่มีกรรมการอิสระท่านใ  ้ารงต้าแหน่งเกิน 6 าี แ์ะตามห์ักการก้ากับ ูแ์กิำการที่
 ีกรรมการแต่์ะท่านควรำะ ้ารงต้าแหน่งกรรมการในบริษัทำ ทะเบียนไ ้ไม่เกิน 5 แห่ง เนื่อง ้วยอาำมีผ์ต่อ
าระสิทธิภาพในการาฏิบัติหน้าที่ไ ้ ทั งนี ไม่มีกรรมการท่านใ  ้ารงต้าแหน่งในบริษัทำ ทะเบียนเกินกว่า 5 แห่ง  

กรรมการของบริษัทฯ เา็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพ แ์ะไ ้ผ่านห์ักสูตรการอบรมการเา็น
กรรมการ ตามห์ักสูตร Directors Certification Program (DCP) หรือ Directors Accreditation Program (DAP) ของ
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  ังนี  

1. นายบรรพต  หงษมทอง  าระกาศนียบตัรห์ักสูตร DAP รุ่น 2013 
2. นายชศูัก ิ ์ ารัชญางคมารีชา าระกาศนียบตัรห์ักสูตร DCP รุ่น 18/2002 
3. นายถก์ ถวิ์เตมิทรัพยม าระกาศนียบตัรห์ักสูตร DCP รุ่น 32/2003 
4. นายไพบู์ยม  คุำารวีณิช  าระกาศนียบัตรห์ักสูตร DAP รุ่น 113/2014 
5. นายกติต ิ ฉัตรเ์ขวนิช  าระกาศนียบัตรห์ักสูตร DCP รุ่น 4/2000   
6. นายการุญ นันทิ์ีพงศม าระกาศนียบัตรห์ักสูตร DCP รุ่น 9/2001  
7. นายทรงฤทธิ ์ นิวัติศยัวงศม าระกาศนียบัตรห์ักสูตร DCP รุ่น 15/2002 
8. นายนพพร  พิชา าระกาศนียบัตรห์ักสูตร DAP รุ่น 2003  
9. นายศราวุธ  เมนะเศวต  าระกาศนียบตัรห์ักสูตร DAP รุ่น 2015   

คณะกรรมการบริษัทฯ มีภาวะผู้น้า มีวิสัยทัศนม แ์ะมีความเา็นอิสระในการตั สินใำ เพื่อาระโยชนมสูงสุ 
ของบริษัทฯ แ์ะผู้ถือหุ้นโ ยรวม  คณะกรรมการไ ้มีส่วนร่วมในการก้าหน แ์ะให้ความเห็นชอบในเรื่องวสัิยทัศนม พันธกิำ 
ก์ยุทธม เา้าหมาย โ ยคณะำั การำะน้าเสนอเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทบทวนทุกๆ 1-3 าี หรือเมื่อมีการ
เา์่ียนแา์งแนวทางธุรกิำหรือสถานการณมเศรษฐกิำ แ์ะในส่วนแผนงานแ์ะงบาระมาณของบริษัทฯ คณะำั การำะ
น้าเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิำารณาทุกาีตามกรอบคู่มืออ้านาำ ้าเนินการแ์ะน้าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ 
พิำารณา ทั งนี หากมีแผนงานหรืองบาระมาณเพิ่มเติมที่เกินกว่าอ้านาำ ้าเนินการอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร ตามที่
ไ ้ก้าหน ไว้ ำะต้องน้าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิำารณาต่อไา แ์ะคณะกรรมการบริษัทฯ ำะก้ากับ ูแ์ให้คณะ
ำั การ ้าเนินการให้เา็นไาตามแผนงานแ์ะงบาระมาณที่ก้าหน ไว้อย่างมีาระสิทธิภาพแ์ะาระสิทธิผ์  อีกทั ง
คณะกรรมการแ์ะคณะำั การมีความรับผิ ชอบตามหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น มีระบบการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความ
รับผิ ชอบระหว่างคณะกรรมการ าระธานเำ้าหน้าที่บริหาร แ์ะคณะำั การ ซึ่งไ ้มีการก้าหน อ้านาำ ้าเนินการอย่าง
เา็น์าย์ักษณมอักษรอย่างชั เำน 

เพื่อา้องกันความขั แย้งทางผ์าระโยชนม บริษัทฯ ำึงไม่มีการท้าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการผู้มี
อ้านาำ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคค์ ังก์่าว  อีกทั งคณะกรรมการไ ้ ูแ์อย่างรอบคอบหากเกิ รายการที่อาำมี
ความขั แย้งทางผ์าระโยชนม คณะกรรมการตรวำสอบำะไ ้รับทราบถึงรายการที่มีความขั แย้งทางผ์าระโยชนม แ์ะ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อพิำารณาตามความเหมาะสมอย่างรอบคอบ แ์ะให้มีการาฏิบัติตามห์ักเกณฑมของต์า 
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ห์ักทรัพยมฯ โ ยราคาแ์ะเงื่อนไขให้กระท้าเสมือนท้ารายการกบับุคค์ภายนอก กระท้าอย่างยุติธรรมตามราคาต์า แ์ะ
เา็นไาตามากติธุรกิำการค้า แ์ะำะต้องเาิ เผยราย์ะเอีย  มู์ค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผ์/ความำ้าเา็น ไว้ในรายงาน
าระำ้าาี แ์ะแบบ 56-1 ต์อ ำนต้องเาิ เผยไว้ในหมายเหตุาระกอบงบการเงิน ในหัวข้อรายการบัญชีกับบุคค์ที่
เกี่ยวข้องกัน ้วย อีกทั งไ ้ก้าหน นโยบายให้กรรมการบริษัทฯ แ์ะผู้บริหารแำ้งเกี่ยวกับการซื อขายห์ักทรัพยมของบริษัทฯ 
อย่างน้อย 1 วัน์่วงหน้าก่อนท้าการซื อขายให้คณะกรรมการตรวำสอบทราบโ ยผ่านเ์ขานุการบริษัท รวมถึงน้าส่งแบบ
รายงานการมีส่วนไ ้เสียใหแ้กเ่์ขานุการบริษทัทุก 6 เ ือน แ์ะเ์ขานุการบริษัทำะต้องส่งส้าเนารายงานการมีส่วนไ ้ส่วน
เสียนี ให้าระธานคณะกรรมการตรวำสอบทราบ แ์ะก้าหน ให้กรรมการแ์ะผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการเา์่ียนแา์ง
การถือครองห์ักทรัพยมต่อส้านักงานคณะกรรมการ ก์ต. พร้อมทั งแำ้งให้เ์ขานุการบริษัททราบเพื่อำั ท้าบันทึกการ
เา์่ียนแา์งแ์ะสรุาำ้านวนห์ักทรัพยมของกรรมการแ์ะผู้บริหารเา็นรายบุคค์ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
ทราบในการาระชุมครั งถั ไา 

การเา์่ียนแา์งการถือครองหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการแ์ะผู้บริหาร าี 2562 

รายชื่อ 

การถือครองหุ้น ณ 
วันท่ี 1 มกราคม 2562 

การเปลีย่นแปลงระหว่างป ี

การถือครองหุ้น ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

จ านวนหุ้นที่ได้จาก
การแปลงสภาพการ

ใช้สิทธิ ESOP 
ซื้อ / (ขาย) / (โอน) 

จ านวนหุ้น % จ านวนหุ้น % จ านวนหุ้น % จ านวนหุ้น % 

1. นายบรรพต  หงษมทอง 0  -      -     0  

 คู่สมรสแ์ะบุตรท่ียังไม่บรร์ุนิติภาวะ 0  -      -     0  

2. นายไพบู์ยม  คุำารีวณิช   0  -      -     0  

 คู่สมรสแ์ะบุตรท่ียังไม่บรร์ุนิติภาวะ 0  -      -     0  

3. นายนพพร  พิชา 0  -      -     0  

 คู่สมรสแ์ะบุตรท่ียังไม่บรร์ุนิติภาวะ 0  -      -     0  

4. นายศราวุธ  เมนะเศวต   0  -      -     0  

 คู่สมรสแ์ะบุตรท่ียังไม่บรร์ุนิติภาวะ 0  -      -     0  

5. นายถก์  ถวิ์เติมทรพัยม  6,680,158 1.05 -  -     6,680,158 1.05 

 คู่สมรสแ์ะบุตรท่ียังไม่บรร์ุนิติภาวะ 0  -      -     0  

6. นายชูศัก ิ ์ ารัชญางคมารีชา  13,253,181 2.09 -    -     13,253,181 2.09 

 คู่สมรสแ์ะบุตรท่ียังไม่บรร์ุนิติภาวะ 0  -      -     0  

7. นายการุญ  นันทิ์ีพงศม 0  -      -     0  

 คู่สมรสแ์ะบุตรท่ียังไม่บรร์ุนิติภาวะ 0  -      -     0  

8. นายกิตติ  ฉัตรเ์ขวนิช  10,621,923 1.68 -  2,388,000 0.38 13,009,923 2.06 

 คู่สมรสแ์ะบุตรท่ียังไม่บรร์ุนิติภาวะ 0  -      -     0  

9. นายทรงฤทธิ ์ นิวัติศัยวงศม 2,831,260 0.44 -      -     2,831,260 0.44 

 คู่สมรสแ์ะบุตรท่ียังไม่บรร์ุนิติภาวะ 0  -      -     0  

10. นายรชฎ  ถวิ์เติมทรพัยม  5,348,266 0.84 -  -     5,348,266 0.84 

 คู่สมรสแ์ะบุตรท่ียังไม่บรร์ุนิติภาวะ 0  -      -     0  
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รายชื่อ 

การถือครองหุ้น ณ 
วันท่ี 1 มกราคม 2562 

การเปลีย่นแปลงระหว่างป ี

การถือครองหุ้น ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

จ านวนหุ้นที่ได้จาก
การแปลงสภาพการ

ใช้สิทธิ ESOP 
ซื้อ / (ขาย) / (โอน) 

จ านวนหุ้น % จ านวนหุ้น % จ านวนหุ้น % จ านวนหุ้น % 

11. นายกฤษฏมพงศม  ตากวิริยะนันทม   0  -      -     0  

 คู่สมรสแ์ะบุตรท่ียังไม่บรร์ุนิติภาวะ 0  -      -     0  

12. นางรัศม ี พงศมำิน านนทม  0  -      -     0  

 คู่สมรสแ์ะบุตรท่ียังไม่บรร์ุนิติภาวะ 0  -      -     0  

13. นายธวัชชัย  โฉมวรรณม  0   -      -     0  

 คู่สมรสแ์ะบุตรท่ียังไม่บรร์ุนิติภาวะ 0  -      -     0  

14. นายาระวิทยม  เติมวิริยะกุ์ 0   -      -     0  

 คู่สมรสแ์ะบุตรท่ียังไม่บรร์ุนิติภาวะ 0  -      -     0  

15. Mr. Jaroslaw Marian Kibilda 0   -      -     0  

 คู่สมรสแ์ะบุตรท่ียังไม่บรร์ุนิติภาวะ 0  -      -     0  

16. นายอานนทม  ฤทธ์ิธาร 0  -      -     0  

 คู่สมรสแ์ะบุตรท่ียังไม่บรร์ุนิติภาวะ 0  -      -     0  

17. นายสมชาย   ำันทรมณี     0  -      -     0  

 คู่สมรสแ์ะบุตรท่ียังไม่บรร์ุนิติภาวะ 0  -      -     0  

รวมำ้านวนหุ้นกรรมการ ม์า้ ับท่ี 1-10) 38,734,788 6.10 -  2,388,000 0.38 41,122,788 6.48 

รวมำ้านวนหุ้นผู้บริหาร ม์้า ับท่ี 11-17) 0  -  -  0  

คณะกรรมการบริษัทฯ ไ ้ำั ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบค์ุมทุก ้านทั ง ้านการเงิน การ
าฏิบัติงาน การ ้าเนินการให้เา็นไาตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง แ์ะการบริหารความเส่ียง แ์ะำั ให้มี
ก์ไกการตรวำสอบแ์ะถ่วง ุ์ท่ีมีาระสิทธิภาพเพียงพอในการากา้องรักษาแ์ะ ูแ์เงินทุนของผู้ถือหุ้นแ์ะสินทรัพยมของ
บริษัทฯ อยู่เสมอ ำั ให้มีการก้าหน ์้า ับขั นของอ้านาำอนุมัติเา็น์าย์ักษณมอักษรในคู่มืออ้านาำ ้าเนินการ แ์ะความ
รับผิ ชอบของผู้บริหารแ์ะพนักงาน ก้าหน ระเบียบการาฏิบัติงานอย่างเา็น์าย์ักษณมอักษร มีส้านักตรวำสอบภายใน
ท้าหน้าที่ตรวำสอบการาฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เา็นไาตามระเบียบท่ีวางไว้ รวมทั งาระเมินาระสิทธิภาพแ์ะความ
เพียงพอของการควบคุมภายใน ทั งนี  คณะกรรมการตรวำสอบ ูแ์ให้ส้านักตรวำสอบภายในมคีวามเา็นอิสระ สามารถท้า
หน้าที่ตรวำสอบไ ้อย่างเต็มที่ แ์ะให้รายงานตรงต่อกรรมการตรวำสอบเา็นาระำ้าทุกไตรมาส 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไ ้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารก้าหน แผนพัฒนาผู้บริหารระ ับสูงแ์ะแผน
สืบทอ ผู้บริหารระ ับสูง มSuccession Plan) แ์ะาระเมินผ์การาฏิบัติงานของผู้บริหารระ ับสูงเา็นาระำ้าทุกาี แ์ะ
มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาแ์ะก้าหน ค่าตอบแทนพิำารณาก้าหน ระบบพิำารณาค่าตอบแทนแก่ผู้บริหาร
ระ ับสูงที่เหมาะสม ที่สอ ค์้องกับผ์การ ้าเนินงานแ์ะเพื่อก่อให้เกิ แรงำูงใำในการท้างาน  
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บริษัทฯ ไ ้ำั ท้าคู่มือำรรยาบรรณบริษัทขึ น เพื่อให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องยึ ถือเา็นแนวทางในการาฏิบัติหน้าที่ตาม
ภารกิำ ้วยความซื่อสัตยม สุำริตแ์ะเที่ยงธรรม  โ ยไ ้มอบคู่มือำรรยาบรรณบริษัทให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร แ์ะ
พนักงาน เพื่อให้าฏิบัติตามโ ยทั่วกัน นอกำากนี บริษัทฯ ไ ้ำั อบรมชี แำงให้พนักงานไ ้รับทราบทั่วกัน แ์ ะ
ผู้บังคับบัญชาทุกระ ับชั นมีหน้าที่สอ ส่องแ์ะส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาาฏิบัติตามำรรยาบรรณที่ก้าหน แ์ะาระพฤติ
ตนเา็นแบบอย่างที่ ี อีกทั งไ ้ก้าหน เา็นแผนงานของฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคค์ที่ต้องำั อบรมแ์ะติ ตามการาฏิบัติ
 ังก์่าวเา็นาระำ้าทุกาี 

บริษัทฯ มีการก้าหน การาระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้อย่างเา็นทางการ์่วงหน้าต์อ าี ไตรมาส์ะ 1 
ครั ง แ์ะมีการาระชุมพิเศษเพิ่มตามความำา้เา็น โ ยมีการก้าหน วาระไว้อยา่งชั เำนแ์ะมีวาระพิำารณาต ิตามผ์การ
 ้าเนินงานเา็นาระำ้า โ ยเ์ขานุการบริษัทำะำั ท้าหนังสือเชิญาระชุมพร้อมระเบียบวาระการาระชุมแ์ะเอกสาร
าระกอบการาระชุมส่งให้กรรมการแต่์ะท่าน์่วงหน้าก่อนการาระชุมเา็นเว์า 7 วันเพื่อให้คณะกรรมการไ ้มีเว์าศึกษา
ข้อมู์อย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมาระชุม ทั งนี ในการาระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการสามารถเสนอความคิ เห็นไ ้
อย่างเา็นอิสระ  มีการำ บันทึกการาระชุมเา็น์าย์ักษณมอักษรแ์ะำั เก็บรายงานการาระชุมที่ผ่านการรับรองแ์้วำาก
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการแ์ะผู้ที่เกี่ยวข้องตรวำสอบไ ้  โ ยากติการาระชุมแต่์ะครั งำะใช้เว์า
าระมาณ 3 ชั่วโมง นอกำากนี บริษัทฯ มีเ์ขานุการบริษัทแ์ะที่ารึกษาทางกฎหมาย ท้าหน้าที่ให้ค้าแนะน้า ้านกฎหมาย
แ์ะเกณฑมต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  ูแ์กิำกรรมของคณะกรรมการ รวมทั งาระสานงานให้มีการาฏิบัติตามมติคณะกรรมการ 

การเข้าร่วมาระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แ์ะคณะกรรมการชุ ย่อย ก้าหน ไว้ว่าในการาระชุมแต่์ะครั ง
ำะต้องมีกรรมการเข้าร่วมาระชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของำ้านวนกรรมการทั งหม ำึงำะถือครบเา็นองคมาระชุม แ์ะการ์ง
มติำะต้องผ่านการอนุมัติำากเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมาระชุม ซึ่งในาี 2562 สามารถสรุาการเข้าร่วมาระชุม
ต่างๆ ไ ้ ังนี  

รายชื่อ 

จ านวนคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุม / จ านวนคร้ังท่ีประชุม ปี 2562 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ ม2) 

(1 ครั้ง) 

คณะกรรมการ
บริหารความ

เสี่ยงม2) 

(1 ครั้ง) 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบและ
บริหารความ

เสี่ยง ม2) 

(3 ครั้ง) 

คณะกรรมการ 
สรรหาและ
ก าหนด

ค่าตอบแทน 
(1 ครั้ง) 

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล 

(4 ครั้ง) 

คณะกรรมการ
บริหาร 
(12 ครั้ง) 

คณะกรรมการ
บริษัท 
(4 ครั้ง) 

การ
ประชุมผู้
ถือหุ้น 
(1 ครั้ง) 

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

นายนพพร พิชา  1/1 (100%) - 3/3 (100%) 1/1 (100%) - - 4/4 ม100%) 1/1 

รศ. ร.นินนาท  โอฬารวรวุฒิ ม1) 1/1 (100%) - - - - - 1/1 ม100%) 0/1 

นายไพบู์ยม คุำารีวณิช  1/1 (100%) 1/1 (100%) 3/3 (100%)  - - 3/4 ม75%) 0/1 

นายศราวุธ เมนะเศวต  1/1 (100%) - 3/3 (100%) - - - 4/4 ม100%) 1/1 

นายถก์  ถวิ์เติมทรพัยม - - - - - 12/12 (100%) 4/4 ม100%) 1/1 

นายชูศัก ิ์  ารัชญางคมารีชา - - - 1/1 (100%) - 12/12 (100%) 4/4 ม100%) 1/1 

นายการุญ  นันทิ์ีพงศม - - - - 4/4 (100%) - 4/4 ม100%) 1/1 

นายกิตติ ฉัตรเ์ขวนิช  - 1/1 (100%) - - - - 4/4 ม100%) 1/1 

นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศม  - - - - 4/4 (100%) - 4/4 ม100%) 1/1 

นายรชฎ ถวิ์เติมทรัพยม - - - - - - 4/4 ม100%) 1/1 

นางรัศมี พงศมำิน านนทม ม3) - 1/1 (100%) - - - - - - 
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หมายเหตุ  1) รศ.  ร. นินนาท โอฬารวรวุฒิ  กรรมการอิสระ แ์ะ กรรมการตรวำสอบ ครบวาระการ ้ารงต้าแหน่งกรรมการ
บริษัทฯ เม่ือวันที่ 25 เมษายน 2562 แ์ะมีความาระสงคมไม่ขอก์ับเข้า ้ารงต้าแหน่งกรรมการบริษัทฯ  

 2) ที่าระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั งที่ 1/2562 เม่ือวันที่ 21 กุมภาพันธม 2562 ที่าระชุมมีมติให้ เา์ี่ยนแา์ง
คณะกรรมการตรวำสอบ เา็น คณะกรรมการตรวำสอบแ์ะบริหารความเสี่ยง  

 3) นางรัศมี พงศมำิน านนทม Chief Financial Officer  ้ารงต้าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่ไม่ไ ้ ้ารง
ต้าแหน่งกรรมการบริษัทฯ  

ทั งนี เมื่อสิ นสุ การ ้าเนินงานาระำ้าาี คณะกรรมการำะาระเมินผ์การาฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริษัทฯ เา็นาระำ้าทุกาี โ ยอ้างอิงแบบฟอรมมำากตัวอย่างแบบาระเมินตนเองของคณะกรรมการของต์า ห์ักทรัพยม
แห่งาระเทศไทย แ์ะแำ้งผ์การาระเมินให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ พร้อมทั งร่วมวิเคราะหมผ์การาระเมินเพื่อ
พิำารณาหาแนวทาง แนวาฏิบัติ ส้าหรับการพัฒนาศักยภาพการท้างานของคณะกรรมการให้ ีขึ นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกณฑม
การาระเมินผ์คิ เา็นร้อย์ะำากคะแนนเต็ม  ังนี  มากกว่าร้อย์ะ 80 =  ีเยี่ยม, มากกว่าร้อย์ะ 60 =  ี, มากกว่า 
ร้อย์ะ 40 = พอใช้, มากกว่าร้อย์ะ 20 = น้อย แ์ะ น้อยกว่าร้อย์ะ 20 = ยังไม่มีการ ้าเนินการในเรื่องนั นๆ โ ยในการ
าระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธม 2563 มีการาระเมินตนเองของคณะกรรมการราย
คณะ การาระเมินตนเองของคณะกรรมการชุ ย่อยแบบรายคณะ แ์ะ การาระเมินคณะกรรมการรายบุคค์ ซึ่งสรุาผ์
การาระเมินาระำ้าาี 2562 ไ ้ ังนี  
 1) การาระเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ เพื่อใช้าระเมินการท้างานของคณะกรรมการในภาพรวม

ขององคมคณะ มีหัวข้อที่ใช้ในการาระเมิน ไ ้แก่ โครงสร้างแ์ะคุณสมบัติของคณะกรรมการ  บทบาท
หน้าที่แ์ะความรับผิ ชอบของคณะกรรมการ การาระชุมคณะกรรมการ การท้าหน้าที่ของกรรมการ 
ความสัมพันธมกับฝ่ายำั การ แ์ะ การพัฒนาตนเองของกรรมการแ์ะการพัฒนาผู้บริหาร มีคะแนน
เฉ์่ียร้อย์ะ 93.46 อยู่ในเกณฑม  ีเยี่ยม 

 2) การาระเมินตนเองของคณะกรรมการชุ ย่อยแบบรายคณะ  เพื่อใช้าระเมินการท้างานของ
คณะกรรมการชุ ย่อยที่ไ ้รับมอบหมายำากคณะกรรมการบริษัทฯ ในภาพรวมขององคมคณะ มีหัวข้อที่
ใช้ในการาระเมิน โครงสร้างแ์ะคุณสมบัติของคณะกรรมการชุ ย่อย การาระชุมคณะกรรมการชุ ย่อย 
บทบาท หน้าที่ แ์ะความรับผิ ชอบของคณะกรรมการชุ ย่อย  

   -  คณะกรรมการสรรหาแ์ะก้าหน ค่าตอบแทน มีคะแนนเฉ์่ียร้อย์ะ 88.57 อยู่ในเกณฑม  ีเยี่ยม 
   -  คณะกรรมการตรวำสอบแ์ะบริหารความเส่ียง มีคะแนนเฉ์่ียร้อย์ะ 95.24 อยู่ในเกณฑม  ีเยี่ยม 
   -  คณะกรรมการบรรษัทภิบา์ มีคะแนนเฉ์่ียร้อย์ะ 97.50 อยู่ในเกณฑม  ีเยี่ยม 
   -  คณะกรรมการบริหาร มีคะแนนเฉ์่ียร้อย์ะ 91.18 อยู่ในเกณฑม  ีเยี่ยม 
 3) การาระเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคค์ เพื่อใช้าระเมินการท้าหน้าที่อย่างเหมาะสมของการ

เา็นกรรมการของกรรมการรายบุคค์ คะแนนเฉ์่ียร้อย์ะ 93.10 อยู่ในเกณฑม  ีเยี่ยม 
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9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ แบ่งออกเา็น ังนี  

1) คณะกรรมการบริษัทฯ าระกอบ ้วย 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1 นายบรรพต  หงษ์ทอง    ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ  

2 นายนพพร  พิชา กรรมการอิสระ 

3 นายไพบูลย์  คุจารวีณิช กรรมการอิสระ 

4 นายศราวุธ  เมนะเศวต กรรมการอิสระ 

5 นายถกล   ถวิลเตมิทรัพย ์ กรรมการ  

6 นายชศูักดิ์   ปรัชญางค์ปรีชา กรรมการ 

7 นายการุญ   นันทิลีพงศ์ กรรมการ  

8 นายกติติ   ฉัตรเลขวนิช กรรมการ 

9 นายทรงฤทธิ์  นิวัติศยัวงศ ์ กรรมการ 

10 นายรชฎ ถวิลเตมิทรัพย ์ กรรมการ 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ  
ม1) าฏิบัติหน้าที่ให้เา็นไาตามกฎหมาย วัตถุาระสงคม แ์ะข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงมติที่าระชุม  

ผู้ถือหุ้น  ้วยความรับผิ ชอบ ระมั ระวัง แ์ะซื่อสัตยมสุำริต 
ม2) ก้าหน นโยบายห์ักในการ ้าเนินธุรกิำ นโยบาย ้านการเงิน แ์ะการบริหารเงินทุนของบริษัทฯ แ์ะ

ก้ากับ ูแ์ให้ฝ่ายำั การ ้าเนินการตามนโยบาย ังก์่าวอย่างมีาระสิทธิภาพแ์ะาระสิทธิผ์ 
ม3) พิำารณาอนุมัติรายการท่ีมีสาระส้าคญัที่กฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบาฏิบัติของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง

กับเรือ่ง ังก์่าวก้าหน ให้ต้องไ ้รับการอนุมัติำากคณะกรรมการหรือท่ีาระชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
ม4) ำั ให้มีระบบการควบคุมภายใน ้านการ ้าเนินงาน  ้านการรายงานทางการเงิน แ์ะ ้านการาฏิบัติ

ตามกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบายแ์ะระเบียบาฏิบัติของบริษัทฯ แ์ะก้าหน ให้ส้านักตรวำสอบภายใน
มีหน้าที่รับผิ ชอบในการตรวำสอบการาฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน ังก์่าว แ์ะรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวำสอบ โ ยคณะกรรมการบริษัทฯ ำะาระเมินความเพียงพอแ์ะเหมาะสมของระบบ
การควบคุมภายในเา็นาระำ้าทุกาี แ์ะให้ความเห็นไว้ในรายงานาระำ้าาี 

ม5) แต่งตั งคณะกรรมการสรรหาแ์ะก้าหน ค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวำสอบ คณะกรรมการบริหาร 
แ์ะคณะกรรมการชุ ย่อยตา่งๆ เพื่อช่วยคณะกรรมการในการกา้กบั ูแ์กิำการให้บรร์ุวัตถุาระสงคมที่
ไ ้ก้าหน ไว้ 

ม6) แต่งตั ง าระธานเำ้าหน้าที่บริหาร รองาระธานเำ้าหน้าที่บริหาร แ์ะ Chief Financial Officer ซึ่งเสนอ
โ ยคณะกรรมการสรรหาแ์ะก้าหน ค่าตอบแทน เพื่อรับผิ ชอบ ้าเนินการเรื่องต่างๆ ตามที่ก้าหน 
โ ยคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารแ์ะกฎหมาย 

ม7) แต่งตั งเ์ขานุการบรษิัท เพื่อรับผิ ชอบ า้เนินการในเรื่องตา่งๆ ตามที่กฎหมายกา้หน  
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วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริษัทฯ 
ในการาระชุมสามัญาระำ้าาีทุกครั ง กรรมการำะต้องออกำากต้าแหน่งอย่างน้อยำ้านวนหนึ่งในสามโ ย
อัตรา ถ้าำ้านวนกรรมการำะแบ่งออกให้เา็นสามส่วนไม่ไ ้ก็ให้ออกโ ยำ้านวนใก์้เคียงที่สุ กับส่วนหนึ่งใน
สาม กรรมการผู้ออกำากต้าแหน่งไานั นอาำำะเ์ือกเข้ารับต้าแหน่งอีกก็ไ ้ 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องประธานกรรมการ ตามขอ้บังคับบริษัทฯ  
ข้อ 22. ในการเรียการะชุมคณะกรรมการ ให้าระธานกรรมการหรือผู้ซึ่งไ ้รับมอบหมายำั ส่งหนังสือนั 

าระชุมไายังกรรมการไม่น้อยกว่าเำ็ วันก่อนวันาระชุม เว้นแต่ในกรณีำ้าเา็นรีบ ่วน เพื่อรักษา
สิทธิ หรือาระโยชนมของบริษัทฯ ำะแำ้งการนั าระชุมโ ยวธิีอื่นแ์ะก้าหน วันนั าระชุมเร็วกว่านั น
ก็ไ ้ ในกรณีที่กรรมการตั งแต่สองคนขึ นไาร้องขอให้มีการเรียการะชุมคณะกรรมการ ให้าระธาน
กรรมการก้าหน วันนั าระชุมภายในสิบส่ีวันนับแต่วันท่ีไ ้รับการร้องขอเช่นว่านั น  

ข้อ 26. มติทั งาวงของที่าระชุมคณะกรรมการ ให้ตั สิน ้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการท่ีมาาระชุม 
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหน่ึงเสียงในการ์งคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนไ ้เสียในเรื่องใ  ไม่มี
สิทธิออกเสียง์งคะแนนในเรื่องนั น ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้าระธานในที่าระชุมออกเสียง
เพิ่มขึ นอีกเสียงหน่ึงเา็นเสียงชี ขา  

ข้อ 38. าระธานกรรมการเา็นาระธานที่าระชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่าระธานกรรมการไม่อยู่ในที่าระชุม
หรือไม่อาำาฏิบัติหน้าที่ไ ้ ถ้ามีรองาระธานกรรมการให้รองาระธานกรรมการเา็นาระธาน ถ้าไม่มี
รองาระธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถาฏิบัติหน้าที่ไ ้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาาระชุมเ์ือกผู้ถือหุ้นคน
หน่ึงเา็นาระธานในที่าระชุม 

2) คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ าระกอบ ว้ย 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1 นายนพพร  พิชา าระธานกรรมการตรวำสอบแ์ะบริหารความเส่ียง 

2 นายไพบู์ยม  คุำารวีณิช    กรรมการตรวำสอบแ์ะบริหารความเส่ียง 

3 นายศราวุธ  เมนะเศวต กรรมการตรวำสอบแ์ะบริหารความเส่ียง 

โ ยกรรมการ์้า ับที่ 1, 2 แ์ะ 3 มีความรู้แ์ะาระสบการณมเพียงพอท่ีำะสามารถทา้หน้าทีใ่นการสอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน  

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 
ม1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องแ์ะเพียงพอ 

ม2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน มInternal Control) แ์ะระบบการตรวำสอบภายใน 
มInternal Audit) ท่ีเหมาะสมแ์ะมีาระสิทธิผ์ แ์ะพิำารณาความเา็นอิสระของหน่วยงานตรวำสอบ
ภายใน ต์อ ำนให้ความเห็นชอบในการพิำารณาแต่งตั ง โยกย้าย เ์ิกำ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวำสอบ
ภายใน หรือหน่วยงานอื่นใ ที่รับผิ ชอบเกี่ยวกับการตรวำสอบภายใน 

ม3) สอบทานให้บริษัทฯ าฏิบัติตามกฎหมายว่า ้วยห์ักทรัพยมแ์ะต์า ห์ักทรัพยมข้อก้าหน ของต์า 
ห์ักทรัพยม แ์ะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิำของบริษัทฯ 
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ม4) พิำารณา คั เ์ือก เสนอแต่งตั ง หรือ เ์ิกำ้าง บุคค์ซึ่งมีความเา็นอิสระเพื่อท้าหน้าที่เา็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ แ์ะเสนอค่าตอบแทนของบุคค์ ังก์่าว รวมทั งเข้าร่วมาระชุมกับผู้สอบบัญชีโ ยไม่มี
ฝ่ายำั การเข้าร่วมาระชุม ้วยอย่างน้อยาี์ะ 1 ครั ง 

ม5) พิำารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาำมีความขั แย้งทางผ์าระโยชนม ให้เา็นไาตาม
กฎหมายแ์ะข้อก้าหน ของต์า ห์ักทรัพยม ทั งนี  เพื่อให้มั่นใำว่ารายการ ังก์่าวสมเหตุสมผ์แ์ะ
เา็นาระโยชนมสูงสุ ต่อบริษัทฯ 

ม6) ำั ท้ารายงานของคณะกรรมการตรวำสอบ โ ยเาิ เผยไว้ในรายงานาระำ้าาีของบริษัทฯ ซึ่งรายงาน
 ังก์่าวต้อง์งนามโ ยาระธานคณะกรรมการตรวำสอบ แ์ะต้องาระกอบ ้วยข้อมู์อย่างน้อย
 ังต่อไานี  
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เา็นที่เชื่อถือไ ้ของรายงานทางการเงินของ 

บริษัทฯ 
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการาฏิบัติตามกฎหมายวา่ ้วยห์ักทรัพยมแ์ะต์า ห์ักทรัพยม ข้อกา้หน ของ

ต์า ห์ักทรัพยม หรือกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับธุรกิำของบริษัทฯ 
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
(ำ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการท่ีอาำมีความข ัแยง้ทางผ์าระโยชนม 
(ฉ) ำ้านวนการาระชมุคณะกรรมการตรวำสอบ แ์ะการเข้ารว่มาระชมุของกรรมการตรวำสอบแต่์ะ

ท่าน 

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโ ยรวมที่คณะกรรมการตรวำสอบไ ้รับำากการาฏิบัติหน้าทีต่ามกฎบัตร 
มCharter) 

(ซ) รายการอื่นที่เห็นวา่ผู้ถือหุ้นแ์ะผู้์งทุนทั่วไาควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่แ์ะความรับผิ ชอบ
ทีไ่ ้รับมอบหมายำากคณะกรรมการบริษัทฯ 

ม7) ก้าหน นโยบายแ์ะเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเส่ียงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ ้าเนินธุรกิำของ
บริษัทฯ อย่างเหมาะสมแ์ะมีาระสิทธิภาพ 

ม8) ก้าหน แผนำั การความเส่ียงแ์ะกระบวนการบริหารความเส่ียงทั่วทั งองคมกร 
ม9)  ติ ตามแ์ะาระเมินผ์การาฏิบัติตามกรอบการบริหารความเส่ียงทั่วทั งองคมกร 
ม10) พิำารณาแต่งตั ง เา์่ียนแา์ง บุคค์ในคณะท้างานบริหารความเส่ียง 
ม11)  าฏิบัติการอื่นใ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย ้วยความเห็นชอบำากคณะกรรมการ

ตรวำสอบแ์ะบริหารความเส่ียง 

วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการตรวำสอบแ์ะบริหารความเส่ียงมีวาระการ ้ารงต้าแหน่งคราว์ะ 2 าี โ ยกรรมการ
ตรวำสอบที่พ้นต้าแหน่งตามวาระ อาำไ ้รับแต่งตั งำากคณะกรรมการบริษัทฯ อีกไ ้ 

 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการแ์ะผู้บริหารตระหนักถึงความส้าคัญของการบริหารความเส่ียง แ์ะหน้าที่ความรับผิ ชอบใน
การาฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเส่ียง ำึงไ ้น้าห์ักเกณฑม  The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Tread way Commission-Enterprise Risk Management (COSO-ERM) ใช้เา็น
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แนวทางบริหารำั การความเส่ียงที่อาำำะเกิ ขึ นภายใต้ความไม่แน่นอนในสภาวะต่างๆ ของบริษัทฯ พร้อม
ทั งก้าหน นโยบายบริหารความเส่ียงทั่วทั งองคมกร  ังนี   
1)   ก้าหน ให้การบริหารความเส่ียงเา็นความรับผิ ชอบของกรรมการ ผู้บริหาร แ์ะพนักงานทุกคน ที่ำะ

บริหารำั การความเส่ียงให้อยู่ในระ ับที่ยอมรับไ ้ โ ยให้การ ้าเนินการบริหารความเส่ียงเา็นส่วน
หน่ึงของการาฏิบัติงานากติ 

2)  ก้าหน ให้มีคู่มือการำั ท้าระบบการบริหารความเส่ียง เพื่อใช้เา็นแนวทางาฏิบัติให้เา็นมาตรฐาน
เ ียวกันทั งองคมกร 

3)  ก้าหน ให้มีการบริหารความเส่ียงทั่วทั งองคมกรแบบบูรณาการ โ ยมีการำั การ  ้าเนินการอย่างเา็น
ระบบแ์ะต่อเนื่อง สอ ค์้องกับการบรร์ุวัตถุาระสงคมตามเา้าหมายขององคมกร 

4)  ก้าหน ให้มีการติ ตาม าระเมิน แ์ะรายงานผ์การบริหารความเส่ียง รวมทั งมีการทบทวนแ์ะ
ารับารุงแนวทางการาฏิบัติอย่างสม่้าเสมอ 

5)  ส่งเสริมแ์ะพัฒนาการน้าระบบเทคโนโ์ยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการบริหารความเส่ียง
ของบริษัทฯ 

3) คณะกรรมการบริหาร าระกอบ ้วย 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1 นายถก์   ถวิ์เตมิทรัพยม าระธานกรรมการบริหาร 

2 นายชศูัก ิ ์  ารัชญางคมารีชา กรรมการบริหาร 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
ม1) มีอ้านาำ หน้าที่ ตามที่ไ ้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ไ ้รับมอบหมายำากคณะกรรมการ  
ม2) พิำารณาแ์ะำั ท้านโยบาย ก์ยุทธมทางธุรกิำ เา้าหมายแ์ะแผนการ ้าเนินงาน เา้าหมายทาง

การเงิน แ์ะงบาระมาณของบริษัทฯ โ ยพิำารณาถึงาัำำัยทางธุรกิำต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อ
น้าเสนอแ์ะขออนุมัติต่อคณะกรรมการ แ์ะก้ากับ ูแ์ ตรวำสอบ แ์ะติ ตามการ ้าเนินธุรกิำของ
บริษัทฯ ให้เา็นไาตามที่ก้าหน ไว้  อย่างมีาระสิทธิภาพแ์ะาระสิทธิผ์ 

ม3) ำั ให้มีแผนสืบทอ งาน (Succession Plan) ส้าหรับการ ้ารงต้าแหน่งที่ส้าคัญของผู้บริหารระ ับสูง
หรือบุคค์ที่อยู่ในเกณฑมที่ำะไ ้รับพิำารณา ้ารงต้าแหน่งผู้บริหารระ ับสูง พร้อมกับทบทวนแผน
 ังก์่าวอย่างสม่้าเสมอ 

ม4) ก้าหน แนวทางในการาระเมินผ์าฏิบัติงานของ าระธานเำ้าหน้าที่บริหาร รองาระธานเำ้าหน้าที่
บริหาร Chief Financial Officer แ์ะ ผู้บริหารระ ับสูงเา็นาระำ้าทุกาี โ ยค้านึงถึงหน้าที่ความ
รับผิ ชอบแ์ะความเส่ียงที่เกิ ขึ น 

ม5) พิำารณาแต่งตั งพนักงานระ ับต้าแหน่ง ผู้ำั การอาวุโส ำนถึง พนักงานระ ับต้าแหน่งผู้อ้านวยการ ที่
เสนอโ ยาระธานเำ้าหน้าที่บริหาร 

ม6) พิำารณาอนมุัติการารับเงินเ ือนแ์ะโบนัสาระำ้าาีของพนักงานบริษัทฯ ที่เสนอโ ยาระธานเำ้าหน้าที่
บริหาร แ์้วรายงานให้คณะกรรมการสรรหาแ์ะกา้หน ค่าตอบแทนเพื่อทราบ 
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ม7) ก้าหน โครงสร้างองคมกรแ์ะนโยบายเกี่ยวกับการบริหารำั การบริษัทฯ รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับการ
คั เ์ือก การฝึกอบรม การว่าำ้าง แ์ะการเ์ิกำ้างพนักงานของบริษัทฯ โ ยมอบหมายให้าระธาน
เำ้าหน้าที่บริหาร ผู้อ้านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคค์ เา็นผู้มีอ้านาำแทนบริษัทฯ ในการ์งนามใน
สัญญาำ้างแรงงาน 

ม8) พิำารณาแ์ะให้ข้อเสนอหรือความเห็นต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับโครงการ ข้อเสนอ หรือการเข้าท้า
ธุรกรรมใ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ ้าเนินธุรกิำของบริษัทฯ ที่เกินกว่าวงเงินที่ไ ้ก้าหน ไว้ แ์ะ/หรือที่
กฎหมายแ์ะกฎเกณฑมที่เกี่ยวข้อง หรือข้อบังคับบริษัทฯ ก้าหน ให้ท่ีาระชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการ
เา็นผู้พิำารณาอนุมัติ 

ม9) มอบอ้านาำให้ าระธานเำ้าหน้าที่บริหาร  ้าเนินกิำการของบริษัทฯ ตามขอบเขตอ้านาำ หน้าที่ แ์ะ
ความรับผิ ชอบ ตามที่ก้าหน ในคู่มืออ้านาำ ้าเนินการ ภายใต้การก้ากับ ูแ์ของคณะกรรมการ
บริหาร  

ม10) พิำารณาแ์ะอนุมัติคู่มืออ้านาำ ้าเนินการ เพื่อให้ผู้ที่ไ ้รับแต่งตั ง แ์ะ/หรือผู้ที่ไ ้รับมอบอ้านาำ
ทราบถึงขอบเขตความรับผิ ชอบแ์ะอ้านาำของตนเอง แ์ะเพื่อใช้เา็นคู่มือในการาฏิบัติงาน โ ยมี
ห์ักฐานอ้างอิง แ์ะเา็นไาตามขั นตอนอย่างมีระบบ 

ม11) พิำารณาทบทวนแ์ะรับรองการำั ซื อทัว่ไา  ซึ่งไม่ใช่เา็นการำั ซื อวัตถุ ิบ ที่มีวงเงินตั งแต่ 10 ์้าน
บาทขึ นไา ที่อนุมัติโ ยาระธานเำ้าหน้าที่บริหาร หรือคณะกรรมการเาิ ซองาระกว ราคา 

ม12) ศึกษาความเา็นไาไ ้ในการ์งทุนในโครงการใหม่ๆ แ์ะมีอ้านาำในการพิำารณาแ์ะอนุมัติให้  
บริษัทฯ ์งทุนหรือเข้าร่วม์งทุนกับบุคค์ นิติบุคค์ องคมกรทางธุรกิำอื่นใ  หรือพิำารณาอนุมัติำั ตั ง
บริษัทย่อย ในรูาแบบที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร เพื่อ ้าเนินกิำการตามวัตถุาระสงคมของ
บริษัทฯ ต์อ ำนถึงการพิำารณาแ์ะอนุมัติการใช้ำ่ายเงินเพื่อการ์งทุน ังก์่าว การเข้าท้านิติกรรม
สัญญา การเพิ่มทุนในบริษัทย่อยที่ำั ตั ง แ์ะ/หรือการ ้าเนินการใ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง ังก์่าวำน
เสร็ำการในวงเงินไม่เกิน 100 ์้านบาท  

ม13) พิำารณาแ์ะอนุมัติการเข้าท้าธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเาิ บัญชี กู้ยืม ขอสินเชื่อ 
ำ้าน้า ำ้านอง ค ้าาระกันแ์ะการอื่น รวมถึงการซื อขายแ์ะำ ทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ ินใ ๆ ตาม
วัตถุาระสงคมเพื่อาระโยชนมในการ ้าเนินกิำการของบริษัทฯ ต์อ ำนถึงการเข้าท้านิติกรรมสัญญา 
ยื่นค้าขอ/ค้าเสนอ ติ ต่อ ท้านิติกรรมกับส่วนราชการ เพื่อให้ไ ้มาซึ่งสิทธิต่างๆของบริษัทฯ แ์ะ/หรือ
การ ้าเนินการใ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง ังก์่าวำนเสร็ำการในำ้านวนเงินไม่เกิน 200 ์้านบาท 

ม14) พิำารณาแ์ะอนุมัติการให้กู้ยืมเงินระหว่างบริษัทฯ กับ บริษัทย่อย ในวงเงินไม่เกิน 200 ์้านบาท  
ม15) ก้าหน เงื่อนไขทางการค้า เช่น วงเงินเคร ิต ระยะเว์าการช้าระเงิน การท้าสัญญาซื อขาย ก าร

เา์่ียนแา์งเงื่อนไขทางการค้า เา็นต้น  
ม16) อ้านาำหนา้ที่นอกำากนี  ให้เา็นไาตามที่ระบุไวใ้นคู่มอือ้านาำ า้เนินการของบรษิัทฯ 
ขอบเขตอ้านาำ หน้าที่ แ์ะความรับผิ ของคณะกรรมการบริหารข้างต้น อยู่ภายใต้ห์ักเกณฑมของกฎหมาย
แ์ะกฎเกณฑมที่เกี่ยวข้อง ต์อ ำนข้อบังคับของบริษัทฯ แ์ะในกรณีท่ีการเข้า ้าเนินการหรือท้าธุรกรรมใ ๆ 
ที่มีหรืออาำมีความขั แย้งทางผ์าระโยชนม แ์ะ/หรือเา็นการเข้าท้ารายการกับบุคค์ที่เกี่ยวโยงกัน ตามที่
กฎหมายแ์ะกฎเกณฑมที่เกี่ยวข้อง หรือข้อบังคับบริษัทฯ ก้าหน ให้ท่ีาระชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการเา็น
ผู้พิำารณาอนุมัติ แ์ะให้คณะกรรมการบริหารให้ความเห็นแ์ะน้าเสนอเรื่อง ังก์่าวต่อคณะกรรมการ



บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันาา ม์ม ำ้ากั  มมหาชน)  
      แบบ 56-1 าี 2562 

 

 
  หน้า 56  
  

บริษัทฯ เพื่อพิำารณาแ์ะ ้าเนินการตามที่กฎหมายแ์ะกฎเกณฑมที่เกี่ยวข้อง หรือข้อบังคับของบริษัทฯ 
ก้าหน ต่อไา 

4) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน าระกอบ ้วย 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1 นายบรรพต  หงษมทอง    าระธานกรรมการสรรหาแ์ะกา้หน ค่าตอบแทน 

2 นายนพพร  พิชา กรรมการสรรหาแ์ะก้าหน ค่าตอบแทน 

3 นายชศูัก ิ ์  ารัชญางคมารีชา กรรมการสรรหาแ์ะก้าหน ค่าตอบแทน 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ม1) พิำารณาห์ักเกณฑมแ์ะกระบวนการในการสรรหาบุคค์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อ ้ารงต้าแหน่ง

กรรมการบริษัทฯ เพื่อพิำารณาแต่งตั งหรือเพื่อน้าเสนอต่อที่าระชุมผู้ถือหุ้นพิำารณาแต่งตั ง แ์้วแต่
กรณี ทั งนี  ในกระบวนการพิำารณาคั เ์ือกบุคค์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมข้างต้นนั น ให้รวมถึงการเาิ 
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคค์เพื่อเข้ารับการพิำารณาคั เ์ือกไ ้ ้วย 

ม2) ก้าหน ห์ักเกณฑมการพิำารณาค่าตอบแทนส้าหรับกรรมการ 
ม3) พิำารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แ์้วน้าเสนอต่อที่าระชุมผู้ถือหุ้น

พิำารณาอนุมัติ 
(4) เสนอชื่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ Chief Financial Officer ต่อ

คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 
(5) พิจารณาการปรับเงินเดือนและโบนัสประจ าปีของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร และ Chief Financial Officer โดยรับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหาร และน าเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ม6) ก้าหน แนวทางในการาระเมินผ์าฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทฯ แ์ะคณะกรรมการบริหาร โ ย
ค้านึงถึงหน้าที่ความรับผิ ชอบแ์ะความเส่ียงที่เกิ ขึ น 

(7) าฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ไ ้รับมอบหมายำากคณะกรรมการบรษิัทฯ 

วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาแ์ะก้าหน ค่าตอบแทนมีวาระการ ้ารงต้าแหน่งคราว์ะ 2 าี โ ยกรรมการสรรหา
แ์ะก้าหน ค่าตอบแทนที่พ้นต้าแหน่งตามวาระ อาำไ ้รับแต่งตั งำากคณะกรรมการบริษัทฯ อีกไ ้ 

5) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล าระกอบ ้วย 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1 นายการุญ   นันทิ์ีพงศม าระธานกรรมการบรรษัทภิบา์ 

2 นายทรงฤทธิ ์ นิวัติศยัวงศม กรรมการบรรษัทภิบา์ 
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คณะกรรมการบรรษัทภิบา์ แต่งตั งโ ยคณะกรรมการบริษัทฯ  เพื่อให้การ ้าเนินงานของบริษัทฯ เา็นไา
ตามกฎเกณฑมแ์ะตามนโยบายก้ากับ ูแ์กิำการท่ี ี  

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
ม1) เสนอแนวาฏิบัติ ้านการก้ากับ ูแ์กิำการท่ี ี ต่อคณะกรรมการบริษัท 
ม2)  ูแ์การาฏิบัติงานของคณะกรรมการ แ์ะฝ่ายำั การ เพื่อเา็นไาตามห์ักการก้ากับ ูแ์กิำการท่ี ี 
ม3) ทบทวนแ์ะารับารุงนโยบายการก้ากับ ูแ์กิำการอย่างสม่้า เสมอ อย่างน้อยาี์ะ 1 ครั ง  เพื่อให้

สอ ค์้องกับแนวาฏิบัติตามมาตรฐานสาก์ แ์ะเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท 
ม4) มอบนโยบายแ์ะแนวาฏิบัติในการ ้าเนินงาน ้านการบริหารำั การความยั่งยืน (Sustainability 

Management : SM) ซึ่งรวมถึงการ ้าเนินงาน ้านการ ูแ์สังคมชุมชนแ์ะส่ิงแว ์้อม (Corporate 
Social Responsibility : CSR) 

ม5) ติ ตามการ ้าเนินงาน ้าน SM แ์ะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
ม6) วางกรอบแนวทางการก้ากับ แู์การ า้เนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุำริตของบริษัทฯ (CAC) 
ม7) าฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ไ ้รับมอบหมายำากคณะกรรมการบริษัทฯ 

วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
คณะกรรมการบรรษัทภิบา์มวีาระการ า้รงตา้แหน่งคราว์ะ 2 าี เมื่อครบกา้หน ตามวาระอาำไ ร้ับการ
แต่งตั งำากคณะกรรมการบริษัทฯ อีกไ ้ 

 นโยบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการบริษัท ไ ้ส่งเสริมสนับสนุนการก้ากับ ูแ์กิำการที่ ีในทุกระ ับขององคมกร แ์ะไ ้มีการ
ารับารุงส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรร์ุเา้าหมายอย่างมีาระสิทธิผ์ ถูกต้องตามกฎหมาย  ้วยความ
ซื่อสัตยมสุำรติ แ์ะมีความโาร่งใส   คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นแ์ะเชื่อมั่นว่าการก้ากับ ูแ์กิำการที่
 ี มีความโาร่งใส มีาระสิทธิผ์ำะส่งผ์ให้ผ์การาฏิบัติงานของบริษัทฯ  ีขึ นแ์ะเา็นาระโยชนมสูงสุ กับ 
ผู้ถือหุ้น ผู้์งทุน แ์ะผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในระยะยาวโ ยทั่วกัน  ำึงไ ้ก้าหน นโยบายเกี่ยวกับการก้ากับ ูแ์
กิำการของบริษัทฯ  ังนี  
1)   ้าเนินธุรกิำตามห์ักบรรษัทภิบา์ท่ี ี มGood Corporate Governance)  โาร่งใสตรวำสอบไ ้ 
2)  ก้ากับ ูแ์ให้คณะกรรมการบริษัทาฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทแ์ะความรับผิ ชอบที่ไ ้รับมอบหมาย

อย่างมีาระสิทธิภาพ 
3)  าฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นแ์ะผู้มีส่วนไ ้เสียอย่างเท่าเทียมกันแ์ะเา็นธรรมต่อทุกฝ่าย อีกทั งมีการเาิ เผย

ข้อมู์อย่างเพียงพอแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
4)  ำั ให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ   ูแ์ให้มีมาตรการบริหารความเส่ียงที่เหมาะสมแ์ะ

ติ ตามอย่างสม่้าเสมอ 
5)  ก้าหน ให้มีวิสัยทัศนม ภารกิำ ก์ยุทธม เา้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิำ งบาระมาณของบริษัทฯ แ์ะมี

การติ ตามผ์อย่างสม่้าเสมอ 
6)  ำั ให้มีคู่มืออ้านาำ ้าเนินการ เพื่อกระำายความรับผิ ชอบ อ้านาำในการตั สินใำแ์ะส่ังการตาม

หน้าที่ท่ีไ ้รับมอบหมาย 
7)  ำั ให้มีคู่มือำรรยาบรรณบริษัทฯ พร้อมทั งมีการแำ้งให้กรรมการ ผู้บริหารแ์ะพนักงานทุกคนถือาฏิบัติ 



บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันาา ม์ม ำ้ากั  มมหาชน)  
      แบบ 56-1 าี 2562 

 

 
  หน้า 58  
  

6) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1 นายกฤษฏมพงศม  ตากวิริยะนันทม าระธานเำา้หน้าที่บริหาร 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
(1) มีอ้านาำ หน้าที่แ์ะความรับผิ ชอบใ ๆ ตามที่ไ ้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ไ ้รับมอบหมาย

ำากคณะกรรมการบริษัทฯ แ์ะ/หรือคณะกรรมการบริหาร  
ม2) มีหน้าที่ก้ากับ ูแ์ ำั การ แ์ะบริหารงานของบริษัทฯ เพื่อให้เา็นไาตามนโยบาย ก์ยุทธมทางธุรกิำ 

เา้าหมายแ์ะแผนการ ้าเนินงาน เา้าหมายทางการเงินแ์ะงบาระมาณของบริษัทฯ ที่ไ ้รับอนุมัติ
ำากคณะกรรมการบริหาร  

ม3) พิำารณาำ้าง แต่งตั ง โยกย้าย เ์ิกำ้าง ก้าหน ขอบเขตหน้าที่อ้านาำ าระเมินผ์ แ์ะผ์าระโยชนม
ตอบแทนที่เหมาะสมของพนักงาน แนวนโยบายที่ก้าหน โ ยคณะกรรมการบริหาร  

 ม4) แต่งตั งที่ารึกษา ้านต่างๆ ที่ำ้าเา็นต่อการ ้าเนินกิำการ  แ์ะ/หรือ การบริหารงานาระำ้าวันของ 
บริษัทฯ 

ม5) แต่งตั ง แ์ะ/หรือมอบหมายให้บุคค์ใ บุคค์หนึ่งหรือห์ายคน กระท้าการใ ๆ ที่อยู่ภายในขอบเขต
อ้านาำของาระธานเำ้าหน้าที่บริหาร ตามที่าระธานเำ้าหน้าที่บริหาร เห็นสมควร โ ยที่าระธาน
เำ้าหน้าที่บริหาร อาำยกเ์ิก เพิกถอน หรือแก้ไขเา์่ียนแา์งอ้านาำ ังก์่าวไ ้  

ม6) พิำารณาแ์ะอนุมัติการเข้าท้าสัญญาตราสารทางการเงิน เช่น สัญญาสิทธิที่ำะซื อหรือขายสินค้า
์่วงหน้า สัญญาซื อขายเงินตราต่างาระเทศ์่วงหน้า ฯ์ฯ เพื่อา้องกันความเส่ียงทางการเงินของ  
บริษัทฯ  

ม7) ก้าหน เงื่อนไขทางการค้า เช่น วงเงินเคร ิต ระยะเว์าการช้าระเงิน การท้าสัญญาซื อขาย การ
เา์่ียนแา์งเงื่อนไขทางการค้า เา็นต้น ในวงเงินำ้านวนเงินไม่เกิน 25 ์้านบาท  

ม8) พิำารณาเำรำาต่อรอง อนุมัติการเข้าท้านิติกรรมสัญญา หรือการ ้าเนินการใ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ำั ซื อวัตถุ ิบแ์ะขายสินค้าำ้านวนาริมาณซื อขายต่อครั งไม่เกิน 1,000 ตัน ในกรณีที่มีการซื อขายต่อ
ครั งเกินกว่า 1,000 ตัน ต้องไ ้รับอนุมัติำากคณะอนุกรรมการซื อขายก่อน โ ยยอ าริมาณรวมซื อขาย
สุทธิำะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริหารทราบในการาระชุมครั งถั ไา 

ม9) พิำารณาเำรำาต่อรอง อนุมัติการเข้าท้านิติกรรมสัญญา ซึ่งไม่ใช่การำั ซื อวัตถุ ิบแ์ะขายสินค้า ใน
ำ้านวนเงินต่อครั งไม่เกิน 10 ์้านบาท 

ม10) อ้านาำหน้าที่นอกเหนือำากนี  ให้เา็นไาตามที่ระบุไว้ในคู่มืออ้านาำ ้าเนินการของบริษัทฯ  

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
1) กรรมการอิสระ 

คุณสมบัตขิองกรรมการอิสระของบริษทัฯ  
มก) ถือหุ้นไม่เกินร้อย์ะหนึ่งของำ้านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั งหม ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม หรือนิติบุคค์ท่ีอาำมีความขั แย้ง ทั งนี  ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการ
อิสระรายนั นๆ  ้วย 
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มข) ไม่เา็นหรือเคยเา็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ์ูกำ้าง พนักงาน ที่ารึกษา ที่ไ ้เงินเ ือนาระำ้า 
หรือผู้มีอ้านาำควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย์้า ับเ ียวกัน หรือ
นิติบุคค์ที่อาำมีความขั แยง้ เว้นแต่ำะไ ้พ้นำากการมี์ักษณะ ังก์่าวมาแ์้วไม่น้อยกว่าสองาีก่อน
วันท่ียื่นค้าขออนุญาตต่อส้านักงาน 

มค) ไม่เา็นบุคค์ที่มีความสัมพันธมทางสายโ์หิต หรือโ ยการำ ทะเบียนตามกฎหมาย ใน์ักษณะที่เา็น 
บิ ามาร า คู่สมรส พ่ีน้อง แ์ะบุตร รวมทั งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ้านาำ
ควบคุม หรือบุคค์ที่ำะไ ้รับการเสนอให้เา็นผู้บริหารหรือผู้มีอ้านาำควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัท
ย่อย  

มง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธมทางธุรกิำกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคค์ที่
อาำมีความขั แย้ง ใน์ักษณะที่อาำเา็นการขั ขวางการใช้วิำารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั งไม่
เา็นหรือเคยเา็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธม
ทางธุรกิำกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคค์ที่อาำมีความขั แย้ง เว้นแต่ำะ
ไ ้พ้นำากการมี์ักษณะ ังก์่าวมาแ์้วไม่น้อยกว่าสองาีก่อนวันท่ียื่นค้าขออนุญาตต่อส้านักงาน 

ความสัมพันธมทางธุรกิำตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท้ารายการทางการค้าที่กระท้าเา็นากติเพื่อาระกอบ
กิำการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพยม รายการเกี่ยวกับสินทรัพยมหรือบริการหรือการให้หรือรับความ
ช่วยเห์ือทางการเงิน  ้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค ้าาระกัน การให้สินทรัพยมเา็นห์ัการะกันหนี สิน รวมถึง
พฤติการณมอื่นท้านองเ ียวกัน ซึ่งเา็นผ์ให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี ที่ต้องช้าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 
ตั งแต่ร้อย์ะสามของสินทรัพยมที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั งแต่ยี่สิบ์้านบาทขึ นไา แ์้วแต่ำ้านวน
ใ ำะต่้ากว่า ทั งนี  การค้านวณภาระหนี  ังก์่าวให้เา็นไาตามวิธีการค้านวณมู์ค่าของรายการที่เกี่ยวโยง
กันตามาระกาศคณะกรรมการก้ากับต์า ทุน ว่า ้วยการเาิ เผยข้อมู์แ์ะการาฏิบัติการของบริษัทำ 
ทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน โ ยอนุโ์มแต่ในการพิำารณาภาระหนี  ังก์่าว ให้นับรวมภาระหนี ที่
เกิ ขึ นในระหว่างหน่ึงาีก่อนวันที่มีความสัมพันธมทางธุรกิำกับบุคค์เ ียวกัน 
มำ) ไม่เา็นหรือเคยเา็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคค์ที่อาำมี

ความขั แย้ง แ์ะไม่เา็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วน
ผู้ำั การของส้านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  หรือ
นิติบุคค์ที่อาำมีความขั แย้งสังกั อยู่ เว้นแต่ำะไ ้พ้นำากการมี์ักษณะ ังก์่าวมาแ์้วไม่น้อยกว่า
สองาีก่อนวันท่ียื่นค้าขออนุญาตต่อส้านักงาน 

 มฉ) ไม่เา็นหรือเคยเา็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใ ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเา็นที่ารึกษากฎหมายหรือที่
ารึกษาทางการเงิน ซึ่งไ ้รับค่าบริการเกินกว่าสอง์้านบาทต่อาีำากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม หรือนิติบุคค์ที่อาำมีความขั แย้ง ทั งนี  ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเา็นนิติบุคค์ ให้
รวมถึงการเา็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้ำั การ ของผู้
ให้บริการทางวิชาชีพนั น ้วย เว้นแต่ำะไ ้พ้นำากการมี์ักษณะ ังก์่าวมาแ์้วไม่น้อยกว่าสองาีก่อน
วันท่ียื่นค้าขออนุญาตต่อส้านักงาน 

มช) ไม่เา็นกรรมการท่ีไ ้รับการแต่งตั งขึ นเพื่อเา็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
ถือหุ้นซึ่งเา็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 
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มซ) ไม่มี์ักษณะอื่นใ ที่ท้าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเา็นอิสระเกี่ยวกับการ ้าเนินงานของ  
บริษัทฯ 

2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
คณะกรรมการสรรหาแ์ะก้าหน ค่าตอบแทน  มีหน้าที่สรรหาบุคค์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อ ้ารง

ต้าแหน่งกรรมการบริษัทฯ โ ยน้าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่าระชุมผู้ถือหุ้นพิำารณาแต่งตั งแ์้วแต่กรณี ซึ่งำะ
พิำารณา ้านทักษะวิชาชีพ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ ้าน มBoard Skill Matrix) าระสบการณมการ
ท้างาน โ ยไม่เำาะำงเพศ อายุ หรือ เชื อชาติ ทั งนี การพิำารณาคุณสมบัติของบุคค์ำะขึ นอยู่กับสถานการณมแ์ะก์ยุทธม
การ ้าเนินงานของบริษัทฯ ในช่วงเว์านั นๆ อีกทั งในกระบวนการพิำารณาคั เ์ือกบุคค์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมข้างต้น
นั น ไ ้รวมถึงการเาิ โอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคค์เพื่อเข้ารับการพิำารณาคั เ์ือกไ ้ ้วย ซึ่งบริษัทฯ 
ไ ้เาิ โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรำุเา็นวาระการาระชุมแ์ะเสนอชื่อบุคค์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการ
พิำารณาเ์ือกตั งเา็นกรรมการบริษัทฯ ์่วงหน้า โ ยระหว่างวันท่ี 1 กันยายน 2561 ถึงวันท่ี 30 พฤศำิกายน 2561 ส้าหรับ
การาระชุมสามัญาระำ้าาี 2562 แ์ะระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศำิกายน 2562 ส้าหรับการาระชุม
สามัญาระำ้าาี 2563 โ ยแำ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของต์า ห์ักทรัพยมแห่งาระเทศไทยแ์ะเว็บไซตมของ 
บริษัทฯ รวมถึงการใช้ฐานข้อมู์กรรมการแ์ะผู้บริหาร มDirector Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่ ้วย 

แ์ะคณะกรรมการสรรหาแ์ะก้าหน ค่าตอบแทน มีหน้าที่สรรหาบุคค์พร้อมเสนอชื่อาระธานเำ้าหน้าที่
บริหาร รองาระธานเำ้าหน้าที่บริหาร แ์ะ Chief Financial Officer ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิำารณาแต่งตั ง  

อ้างถึงหัวข้อที่  9. การก้ากับ ูแ์กิำการ ว่า ้วยขอบเขตอ้านาำหน้าที่แ์ะความรับผิ ชอบของ
คณะกรรมการสรรหาแ์ะก้าหน ค่าตอบแทน 

องคมาระกอบความรู้ความช้านาญของกรรมการ (Board Skill Matrix) 
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หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการมีวิธีการดังต่อไปนี้ 
1) การเสนอชื่อบุคค์ให้ที่าระชุมผู้ถือหุ้นเ์ือกตั งเา็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบก้าหน ออกตามวาระ 

โ ยคณะกรรมการสรรหาแ์ะก้าหน ค่าตอบแทนำะเา็นผู้สรรหาเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ 
พิำารณาก่อนเสนอที่าระชุมผู้ถือหุ้น 

2) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหน่ึงเสียง 
3) ผู้ถือหุ้นแต่์ะคนำะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั งหม เ์ือกตั งบุคค์คนเ ียวหรือห์ายคนเา็นกรรมการ

ก็ไ ้ แต่ำะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใ มากน้อยเพียงใ ไม่ไ ้ 
4) บุคค์ซึ่งไ ้รับคะแนนเสียงสูงสุ ตาม์้า ับ์งมา เา็นผู้ไ ้รับการเ์ือกตั งเา็นกรรมการเท่าำ้านวน

กรรมการท่ีำะพึงมีหรือำะพึงเ์ือกตั งในครั งนั น ในกรณีที่บุคค์ซึ่งไ ้รับการเ์ือกตั งใน์้า ับถั ์งมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินำ้านวนกรรมการที่ำะพึงมีหรือำะพึงเ์ือกตั งในครั งนั น ให้ผู้เา็นาระธานเา็นผู้
ออกเสียงชี ขา  

นอกำากนี ยังเาิ โอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยไ ้ใช้สิทธิเสนอชื่อบุคค์เพื่อเข้ารับการคั เ์ือกเา็นกรรมการ
์่วงหน้าในการแต่งตั งกรรมการ โ ยถือตามเสียงข้างมากในการออกเสียง ำะไม่มีระบบ Cumulative Voting 

9.4 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัย่อย 
บริษัทย่อย บริหารำั การแ์ะ ้าเนินธุรกิำ ภายใต้กรอบนโยบายแ์ะรูาแบบบริหารการำั การในแบบอย่าง

เ ียวกันกับของบริษัทฯ โ ยกระบวนการ ้าเนินการ อ้านาำการตั สินใำ ต์อ ำนการพิำารณาอนุมตัิเรื่องต่างๆ ำะเา็นไา
ตามขอบเขตอ้านาำหน้าที่แ์ะความรับผิ ชอบ ตามคู่มืออ้านาำ ้าเนินการของบริษัทฯ อีกทั งกรรมการแ์ะผู้บริหารของ
บริษัทฯ บางท่านไ ้ ้ารงต้าแหน่งกรรมการของบริษัทย่อย ้วย ำึงท้าให้กระบวนการบริหารอยู่ในขอบเขตตามแบบของ
บริษัทฯ อย่างแน่นอน รวมถึงข้อมู์ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ำะแส งข้อมู์ฐานะทางการเงินของบริษัทย่อยรวมอยู่
 ้วย 

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมลูภายใน 
บริษัทฯ มีการ ูแ์เรื่องการใช้ข้อมู์ภายในตามห์ักการก้ากับ ูแ์กิำการที่ ี โ ยไ ้ก้าหน ไว้เา็น์าย์ักษณม

อักษรในำรรยาบรรณบริษัทฯ แ์ะคู่มือบทบาทหน้าที่แ์ะความรับผิ ชอบของกรรมการ ผู้บริหารแ์ะพนักงาน ซึ่งำะมอบ
ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร แ์ะพนักงานเมื่อแรกเข้าท้างาน โ ยสรุานโยบายส้าคัญ ังนี  

1.  บริษัทฯ ไ ้ก้าหน ให้กรรมการแ์ะผู้บริหาร ์งนามรับทราบถึงาระกาศที่เกี่ยวข้องของส้านักงาน
คณะกรรมการ ก.์.ต. ที่ก้าหน ให้กรรมการ แ์ะผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการเา์่ียนแา์งการถือครองห์ักทรัพยม ต่อ
ส้านักงานคณะกรรมการ ก.์.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติห์ักทรัพยมแ์ะต์า ห์ักทรัพยม พ.ศ. 2535 ภายใน 3 
วัน นับำากวันที่มีการเา์่ียนแา์งการถือครองห์ักทรัพยม แ์ะให้แำ้งให้เ์ขานุการบริษัทรับทราบเพื่อำั ท้าบันทึกการ
เา์่ียนแา์งแ์ะสรุาำ้านวนห์ักทรัพยมของกรรมการแ์ะผู้บริหารเา็นรายบุคค์ เพื่อน้าเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัท
ทราบในการาระชุมครั งถั ไา นอกำากนั น ยังไ ้แำ้งบท์งโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่าฏิบัติตามข้อก้าหน  ังก์่าว ้วย 

2. บริษัทฯ มีข้อก้าหน ห้ามน้าข้อมู์งบการเงิน หรือข้อมู์อื่นที่มีผ์กระทบต่อราคาห์ักทรัพยมของบริษัทที่
ทราบ เาิ เผยแก่บุคค์ภายนอกหรือผู้ที่มิไ ้มีส่วนเกี่ยวข้อง แ์ะห้ามท้าการซื อขายห์ักทรัพยมในช่วง 1 เ ือน ก่อนที่ข้อมู์
งบการเงินหรือข้อมู์อื่นที่มีผ์กระทบต่อราคาห์ักทรัพยมของบริษัท/ก์ุ่มบริษัทำะเผยแพร่ต่อสาธารณชน แ์ะต้องไม่ซื อ
ขายห์ักทรัพยมของบริษัทำนกว่าำะพ้นระยะเว์า 24 ชั่วโมง นับแต่ไ ้มีการเาิ เผยข้อมู์นั นสู่สาธารณะทั งหม แ์้ว การ
ไม่าฏิบัติตามข้อก้าหน  ังก์่าวถอืเา็นการกระท้าผิ วินัยของบริษัท หากกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงาน ที่ไ ้์่วงรู้ข้อมู์
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ภายในท่ีส้าคัญ คนใ กระท้าผิ วินัยำะไ ้รับโทษตั งแต่ การตักเตือน การตั ค่าำ้าง การพักงานโ ยไม่ไ ้รับค่าำ้าง ำนถึง
การเ์ิกำ้าง นอกำากนี บริษัทฯ ก้าหน นโยบายให้กรรมการแ์ะผู้บริหารระ ับสูงแำ้งต่อคณะกรรมการตรวำสอบเกี่ยวกับ
การซื อขายหุ้นของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 วัน์่วงหน้าก่อนท้าการซื อขาย โ ยน้าส่งราย์ะเอีย ความาระสงคมที่ำะซื อขายหุ้น
ของบริษัทฯ ผ่านเ์ขานุการบริษัท แ์ะเ์ขานุการบริษัทำะน้าส่งให้คณะกรรมการตรวำสอบเพื่อพิำารณาถึงความ
เหมาะสมของการซื อขายนั นๆ ว่าเา็นไาตามนโยบายที่ก้าหน ไว้หรือไม่ 

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี
ในการาระชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั งที่ 1/2562 มีมติแต่งตั ง นายโสภณ เพิ่มศิริวั์์ภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเ์ขที่ 

3182 หรือ นางสาวรุ้งนภา เ์ิศสุวรรณกุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเ์ขที่ 3516 หรือ นายชยพ์ ศุภเศรษฐนนทม ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเ์ขที่ 3972 หรือ นางสาวสุมนา พันธมพงษมสานนทม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเ์ขที่ 5872 หรือ นางสาวพิมพมใำ 
มานิตขำรกิำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเ์ขที่ 4521 หรือ หรือ นางสาวรสพร เ ชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เ์ขที่ 5659 
หรือ นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเ์ขที่ 4807 บริษัท ส้านักงาน อีวาย ำ้ากั  เา็นผู้สอบบัญชี
ส้าหรับาีบัญชี 2562 โ ยก้าหน ค่าตอบแทนาระำ้าาี 2562 เา็นเงินำ้านวน 1,500,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ นำากาีก่อนำ้านวน 
100,000 บาท ค่าธรรมเนียมการตรวำสอบบัตรส่งเสริมการ์งทุน (BOI) ฉบับ์ะ 100,000 บาท ซึ่งเทียบเท่ากับาีก่อน 
แ์ะไม่มีค่าบริการอื่นใ นอกเหนือำากนี  อีกทั งบริษัทย่อยไ ้ใช้ผู้ตรวำสอบบัญชีส้านักงานเ ียวกันเา็นผู้สอบบัญชีส้าหรับ
าีบัญชี 2562 

9.7 การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ มีดังนี้ 
1)  บริษัทฯ ควรเาิ เผยวัตถุาระสงคม/เา้าหมายระยะยาวไว้ในรายงานาระำ้าาี 
2)  บริษัทฯ ควรเาิ เผยตัวชีวั ผ์การ ้าเนินงานของบริษัทฯ ที่ไม่ใช่การเงิน เช่น ส่วนแบ่งการต์า  ระ ับ

ความพึงพอใำของ์ูกค้า เา็นต้น ไว้ในรายงานาระำ้าาี 
3)  บริษัทฯ ควรส่ือสารข้อมู์ผ่านการำั ให้มีการพบาะกับนักวิเคราะหม 
4) บริษัทฯ ควรส่ือสารข้อมู์ผ่านการำั ให้มีแถ์งข่าวต่อส่ือมว์ชน/การำั ท้าำ หมายข่าวที่น้าเสนอถึง

ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ 
5) บริษัทฯ ควรเาิ เผยราย์ะเอีย ค่าตอบแทนของ Chief Executive Officer 
6) คณะกรรมการบริษัทฯ ควรพิำารณาก้าหน ำ้านวนบริษัทำ ทะเบียนที่กรรมการแต่์ะคนำะไา ้ารง

ต้าแหน่งไม่เกิน 5 แห่ง โ ยไม่มีข้อยกเว้น 
7)  คณะกรรมการควรก้าหน นโยบายในการไา ้ารงต้าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของ Chief Executive 

Officer  
8) คณะกรรมการควรระบุวาระการ ้ารงต้าแหน่งของกรรมการอิสระไว้อย่างชั เำนในนโยบายก้ากับ ูแ์

กิำการของบริษัทฯ โ ยควรก้าหน ไม่เกิน 9 าี โ ยไม่มีข้อยกเว้น 
9) คณะกรรมการควรก้าหน แ์ะเาิ เผยถึงนโยบายความห์ากห์ายในโครงสร้างของคณะกรรมการ  
10) บริษัทฯ ควรก้าหน นโยบายเกี่ยวกับำ้านวนองคมาระชุมขั นต่้า ณ ขณะที่คณะกรรมการำะ์งมติในที่

าระชุมคณะกรรมการว่า ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของำ้านวนกรรมการทั งหม  
11) คณะกรรมการควรำั ให้มีการาระชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เา็นผู้บริหาร โ ยไม่มีฝ่ายำั การเข้าร่วม

าระชุมในรอบาีที่ผ่านมา 
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12) คณะกรรมการควรเาิ เผยห์ักเกณฑมการาระเมินผ์งานกรรมการเา็นรายบุคค์ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไ ้มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบา์ คณะกรรมการสรรหาแ์ะก้าหน 
ค่าตอบแทน แ์ะคณะำั การ ศึกษาหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้บริษัทฯ น้าไาาฏิบัติต่อไา 

10. ความรับผิดชอบตอ่สังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) 
บริษัทฯ ไ ้ ้าเนินงานโครงการ CSR มCorporate Social Responsibility) มาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การพัฒนาธุรกิำ

ให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่การ ูแ์เอาใำใส่ต่อส่ิงแว ์้อมแ์ะความา์อ ภัยของชุมชน พร้อมทั งให้ความช่วยเห์ือ
สังคม ้วยความำริงใำ รวมทั งสามารถ ้าเนินกิำการร่วมกับชุมชนแ์ะไ ้รับการยอมรับอย่างยั่งยืน 

การ ้าเนินงานของบริษัทฯ ครอบค์ุมทั งการ ้าเนินงานทั งในกระบวนการทางธุรกิำ แ์ะนอกเหนือกระบวนการ
 ้าเนินงานทางธุรกิำ เพื่อสร้าง ุ์ยภาพระหว่างเศรษฐกิำ ส่ิงแว ์้อม แ์ะสังคม โ ยเริ่มต้นำากภายในองคมกรขยายออก
สู่ชุมชนใก์้เคียง ซึ่งพนักงานในบริษัทฯ ต่างไ ้มีส่วนช่วยเห์ือ ร่วมมือร่วมใำช่วยกันส่งเสริมแ์ะำั ท้ากิำกรรมต่างๆ ให้
โครงการ ังก์่าวขับเค์่ือนไาไ ้  

ทั งนี  บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพโรงงานอุตสาหกรรม มุ่งสู่การพัฒนา ้านส่ิงแว ์้อมแ์ะ
รับผิ ชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน ำั ขึ นโ ยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ไ ้ำั ท้ามาตรฐานว่า ้วยการแส งความรับผิ ชอบต่อ
สังคม มCorporate Responsibility, Department of Industrial Works : CSR-DIW) ที่าระกอบ ้วยมาตรฐานหัวข้อห์ัก 
7 หัวข้อ คือ 
 1) การกา้กับ ูแ์องคมกร มCorporate Governance) 
 2) สิทธิมนุษยชน  มHuman Rights)  
 3) การาฏิบัติ า้นแรงงาน มLabor Practice)  
 4) ส่ิงแว ์้อม มEnvironment) 
 5) การาฏิบัติที่เา็นธรรม มFair Operating Practice) 
 6) ผู้บริโภค มConsumers Issue) 
 7) การมีส่วนร่วมต่อสังคมแ์ะชุมชน มCommunity involvement and Development) 

โครงการภายในองค์กร 

1) โครงการเทคโนโลยีผลิตก๊าซชวีภาพจดัการน้ าเสีย เพื่ออนุรักษ์พลงังานและสิ่งแวดลอ้ม 
บริษัทฯ ไ ้ ้าเนินการธุรกิำโรงสกั น ้ามันาา์มม ิบ แ์ะโรงก์่ันน ้ามันบริสุทธิ์ เา็นโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรที่

ครบวงำรโ ย ้าเนินธุรกิำมากวา่ 39 าี าัญหาที่ส้าคัญในการ ้าเนินธุรกิำคือการำั การน ้าเสียที่เกิ ำากกระบวนการผ์ิต 
โ ยอาำก่อให้เกิ าัญหา ้านส่ิงแว ์้อม ม์ภาวะ ้านสุขอนามัย ก์่ินแ์ะแม์งรบกวน ซึ่งมีผ์กระทบโ ยตรงต่อชุมชน
แ์ะการผ์ิตของบริษัทฯ รวมทั งาัญหาภาวะโ์กร้อนำากการา์่อยก๊าซเรือนกระำก  

บริษัทฯ ไ ้มีความตระหนักถึงส่ิงแว ์้อม แ์ะการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เา็นาระโยชนมสูงสุ  โ ยมุ่งอนุรักษม
ส่ิงแว ์้อมให้คงอยู่ในสภาพ ีต์อ ไา แ์ะเพื่อให้สอ ค์้องกับแนวนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม ำึงำั ตั งโครงการ 
Biogas หรือกระบวนการผ์ิตก๊าซชีวภาพ เา็นการก้าำั น ้าเสียโ ยใช้ระบบาิ  (Anaerobic) เพื่ออนุรักษมพ์ังงาน แ์ะ
ส่ิงแว ์้อม โ ยน้าก๊าซชีวภาพที่ไ ้ำากกระบวนการบ้าบั น ้าเสียของโรงงานก์ับมาใช้ใหม่เา็นพ์ังงานท แทนใน
กระบวนการผ์ิตของโรงงาน ซึ่ง ้าเนินการก่อสร้างระบบเมื่อาี พ.ศ. 2549 แ์ะขยายระบบการผ์ิต Biogas ระยะที่ 2 
แ์้วเสร็ำเมื่อาี 2557 เพื่อรองรับการำั การน ้าเสีย แ์ะของเสียที่เกิ ขึ นำากกระบวนการผ์ิตในาัำำุบันให้มีาระสิทธิผ์
สูงสุ  
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วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ  
เพื่อาระยุกตมใช้เทคโนโ์ยีก๊าซชีวภาพถังหมักแบบ A+CSTRth (Appropriate  + Completely Stirred Tank 

Reactor, Thailand) แ์ะระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการำั การน ้าเสียำากกระบวนการผ์ิตน ้ามันาา ม์ม เพื่อผ์ิตก๊าซ
ชีวภาพเา็นพ์ังงานท แทน ต์อ ำนการ์ ม์ภาวะที่เกิ ำากน ้าเสีย แ์ะบ้าบั น ้าเสียของโรงงาน โ ยมีเา้าหมายงาน
โครงการาระยุกตมใช้เทคโนโ์ยีก๊าซชีวภาพำั การน ้าเสียเพื่อนุรักษมพ์ังงานแ์ะส่ิงแว ์้อม ังนี  

1. สร้างระบบก๊าซชวีภาพ ถังหมกแบบ A+CSTRth, A+HCSRth แ์ะระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รองรับน ้าเสียำาก
กระบวนการผ์ิตผ์าา์มมส สูงสุ ที่ 2,160 ตัน/วัน 

2. ผ์ิตแ์ะใช้าระโยชนมำากก๊าซชวีภาพท่ีผ์ิตไ ้ ำ้านวนาระมาณ 40,000 ์บ.ม./วัน ค่ามีเทน 60% เา็น
พ์ังงานท แทนเชื อเพ์ิงชวีมว์ 

3.  ผ์ิตพ์ังงานไฟฟ้าเพื่อำา้หน่ายาระมาณ 3.36 Mkh. 
4. ผ์ิตาุย๋อินทรียมแห้งคุณภาพ ี าระมาณ 35 ตัน/วัน มีความชื น 70%-80%rh เพื่อน้าก์ับไาใชเ้าน็แห์่งธาตุ

อาหาร แ์ะารับารุง ินในสวนาา ม์มของบรษิัทฯ 
5.  ผ์ิตาุ๋ยน ้าที่ผ่านการบ้าบั แ์ว้าระมาณ 600-700 ์บ.ม./วัน เพื่อน้าก์ับไาใช้าระโยชนมเา็นาุ๋ยน า้เพื่อ

การเกษตร 
6. ส่งน ้าที่ผ่านกระบวนการบ้าบั แ์้ว ไายังสถานีพัฒนาอาหารสัตวมเพื่อใช้าระโยชนมต่อไา 
7. ์ าัญหาม์ภาวะเรื่องก์่ิน แม์งรบกวน แ์ะการอนุรกัษมส่ิงแว ์้อม 

 เทคโนโลยทีี่ใช้ในการผลิตก๊าซชีวภาพ  
 เทคโนโ์ยีก๊าซชีวภาพท่ีน้ามาาระยุกตมใช้ในการำั การน ้าเสียโรงงานผ์ิตน ้ามันาา์มม ใช้เทคโนโ์ยีถังหมักก๊าซ

ชีวภาพแบบ A+CSTRth (Appropriate + Completely Stirred Tank Reactor, Thailand) แ์ะ A+UASBth มUpflow 
Anaerobic Sludge Blanket, Thailand), A+HCSRth (Appropriate + High Concentration Sludge Reactor, 
Thailand)  ซึ่งเา็นเทคโนโ์ยีบ้าบั น ้าเสีบแบบไม่ใช้อากาศ เา็นองคมาระกอบห์ักเพื่อใช้ในการหมักย่อยส์ายสารอินทรียม
ที่านเาื้อนอยู่ในน ้าเสีย ซึ่งมีความเข้มข้นของสารแขวน์อย แ์ะ COD สูง โ ยก์ุ่มแบคทีเรียที่ไม่ใช้อากาศ ำะย่อย
สารอินทรียมให้ส์ายแ์ะเา์่ียนรูาก์ายเา็นก๊าซชีวภาพ ซึ่งก๊าซชีภาพที่ผ์ิตไ ้ำะถูกรวบรวมแ์ะน้าไาใช้าระโยชนมเา็น
พ์ังงานท แทนเพื่อใช้ในโรงงานต่อไา  

น ้าเสียที่ผ่านการหมักย่อยส์ายำากถังหมัก A+CSTRth, A+UASBth แ์ะ A+HCSRth สามารถ์ ค่าความสการกใน
รูา COD าระมาณร้อย์ะ 90 แ์ะส่วนของกากตะกอนที่ออกำากถังหมัก ำะถูกส่งเข้าระบบแยกของแข็งใน์านกรอง
ของแข็งกากอินทรียม แ์ะสามารถน้าไาใช้เา็นาุ๋ยอินทรียม ส่วนของน ้าที่ผ่าน์านกรองของแข็งำะถูกส่งไาบ้าบั ในระบบ
บ้าบั ขั นห์ัง ซึ่งเา็นระบบบ่อเาิ  เพื่อให้ไ ้น ้าที่มีคุณภาพเหมาะสมที่ำะสามารถน้าไาใช้าระโยชนมเา็นาุ๋ยน ้าเพื่อการ
เพาะา์ูกต่อไา 

 ประโยชน์ต่อโรงงาน 
 1. ์ ต้นทุนการผ์ิต ำากการใช้ก๊าซชีวภาพท แทนน ้ามันเตาแ์ะเชื อเพ์ิงชวีมว์ 
 2. ์ ต้นทุนการใช้าุ๋ยเคมี ำากการใช้าุ๋ยอินทรียมน ้า แ์ะาุ๋ยแห้งท แทน 
 3. พนักงานมีคุณภาพชีวิตแ์ะมีสุขภาพอนามัย ีขึ น 
 4. ์ าัญหาม์ภาวะ เรื่องก์ิ่นแ์ะแม์งรบกวนท่ีอาำเา็นพาหะนา้โรค 
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 ประโยชน์ต่อชุมชนใกลเ้คียง  
 1. ์ าัญหาเรื่องก์ิ่นแ์ะแม์งรบกวนระหวา่งชุมชนกับโรงงาน 
 2. คุณภาพชวีิตแ์ะสุขภาพำติของชุมชน ขีึ น 
 3. ์ าัญหาการานเาื้อนสู่แห์่งน ้าธรรมชาต ิ

 ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม  
 1. รักษาคุณภาพส่ิงแว ์้อม ำากการ์ ม์พิษทางอากาศทาง ิน ทางน ้าแ์ะ์ าัญหาการานเาื้อนสู่

แห์่งน ้าธรรมชาต ิ
 2. ์ การา์่อยกา๊ซมีเทนสู่บรรยากาศ ซึง่เา็นต้นเหตุของการเกิ ภาวะโ์กร้อน โ ยน้ามาใช้เา็นพ์ังงาน

ท แทน 

2. โครงการเดนิท่อน้ าเสียที่ผ่านกระบวนการบ าบัดแลว้ไปสถานีพัฒนาอาหารสัตว์และเกษตรกรหมู่ 2  
บ้านคนัธทรัพย์ ต าบลสลุย อ าเภอท่าแซะ จังหวดัชุมพร และเกษตรกรที่อยู่รอบบริเวณสถาน
ประกอบการ โ ยมวีัตถุาระสงคมเพื่อ 

1. ส่งน ้าเสียที่ไ ้ผ่านกระบวนการบ้าบั น ้าเสียขั นสุ ท้ายซึ่งมีแร่ธาตุอาหารสูงไาใช้ส้าหรับร หญ้าเนเาียรมใน
สถานีพัฒนาอาหารสัตวมชุมพร ส้าหรับเา็นอาหารสัตวมแ์ะเา็นพืชพ์ังงานท แทน 

2. ส่งน ้าเสียที่ไ ้ผ่านกระบวนการบ้าบั น ้าเสียขั นสุ ท้ายไายังสวนาา ม์มของเกษตรกรที่อยู่รอบบริเวณสถาน
าระกอบการ ซึ่งำะสามารถ์ ต้นทุนำากการใช้าุ๋ยเคมีแ์ะาัญหาาา์มมขา แค์นน ้าไ ้ 

การ า้เนินงานโครงการนี  เา็นความรว่มมือระหวา่ง 3 หน่วยงาน คือ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันาา ม์ม 
ำ้าก ั มมหาชน), สถานีพัฒนาอาหารสัตวมำงัหว ัชุมพร แ์ะ เกษตรกรสวนรอบบริเวณสถานาระกอบการ 

เส้นทางการวางท่อน ้าที่ผ่านกระบวนการบ้าบั แ์้ว  ้าเนินการโ ยการวางท่อน ้าที่ผ่านกระบวนการบ้าบั แ์้ว
ำากบ่อสุ ท้ายห์ังผ่านระบบการผ์ิตก๊าซชีวภาพไายังสถานีพัฒนาอาหารสัตวม มีระยะทาง 2.8 กม. มีำุ า์่อยน ้า
 ังก์่าวเข้าสวนาา ม์มของเกษตรกรรอบข้าง เพื่อให้เกษตรกรน้าไาร ต้นาา ม์มท แทนาุ๋ย แ์ะไาสิ นสุ ที่สถานีพัฒนา
อาหารสัตวม โ ยำั เก็บในถังขนา บรรำุ 25 ์บ.ม. ำ้านวน 2 ถัง  ซึ่งทางสถานีพัฒนาอาหารสัตวม ใช้น ้า ังก์่าวส้าหรับร 
ต้นหญ้าเนเาียรมซึ่งเา็นพืชอาหารสัตวมที่มีศักยภาพสูงทั งในแง่การให้ผ์ผ์ิตแ์ะมีคุณค่าทางอาหารที่ ีตามที่สัตวมต้องการ 
อีกทั งหญ้าเนเาียรมสามารถน้ามาผ์ิตเา็นพ์ังงานไ ้ ซึ่งถือว่าเา็นชีวมว์าระเภทหนึ่ง เนื่องำากเา็นหญ้าที่มีเยื่อใยแ์ะมี
ความชื นสูง สามารถน้ามาผ์ิตเา็นพ์ังงานไ ้ทั งการน้าไาเผาตรงห์ังำากผ่านกระบวนการ์ ความชื นแ์้ว แ์ะการ
น้าไาหมักเา็นก๊าซชีวภาพหรือมีเทน 

นอกำากนี  ยังน้าน ้าที่ผ่านกระบวนการบ้าบั แ์้วไาา์่อย์งในแา์งา์ูกหญ้าแพงโก์่า ในสถานีพัฒนาอาหาร
สัตวม ซึ่งหญ้าแพงโก์่านี  คืออาหารห์ักส้าหรับโค กระบือ ซึ่งาัำำุบันค่อนข้างหายากแ์ะราคาค่อนข้างสูง เนื่องำากยังไม่
มีการส่งเสริมให้เกษตรกรา์ูกอย่างต่อเนื่อง 

าัำำุบัน ยังคงมีการส่งน ้าที่ผ่านกระบวนการบ้าบั แ์้วไายังสถานีพัฒนาอาหารสัตวมแ์ะมีำุ กระำายน ้าเข้า
สวนาา ม์มของเกษตรกรบ้านคันธทรัพยม หมู่ที่ 2 ต้าบ์ส์ุย อ้าเภอท่าแซะ แ์ะเกษตรกรรอบข้างอย่างต่อเนื่อง ไ ้รับการ
ตอบรับที่ ีำากชุมชนใน ้านการบริหารำั การน ้าที่ผ่านกระบวนการบ้าบั แ์้วให้เกิ าระโยชนมโ ยไม่ส่งผ์กระทบต่อ
สภาวะแว ์้อมที่เา็นผ์ต่อการ ้ารงชีวิตาระำ้าวันของชุมชน 

บริษัทฯ ยังคงมีความมุ่งมั่นที่ำะ ้าเนินธุรกิำควบคู่ไากับการให้ความส้าคัญต่อส่ิงแว ์้อม รับผิ ชอบต่อสังคม
เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเอื ออาทรแ์ะอย่างยั่งยืนต์อ ไา 
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3.  โครงการศูนย์การเรียนรู้ปาล์มน้ ามัน ซพีีไอ  (CPI Learning Center ) 
การที่ำะาระสบความส้าเร็ำในการท้าสวนาา ม์ม เรื่องการำั การถือว่ามีความส้าคัญ  ไม่น้อยไากว่าการเ์ือก

สายพันธุมท่ี ี บริษัทฯ ำึงมุ่งหวังให้เกษตรกรสามารถำั การสวนาา ม์มให้ไ ้อย่างมีาระสิทธิภาพ ในาี 2556 ำึงมีโครงการ
ก่อสร้าง “ศูนยมการเรียนรู้าา ม์มน ้ามันซีพีไอ มCPI Learning Center)” ขึ น เพื่อเา็นศูนยมก์างส้าหรับให้ความรู้เกี่ยวกับ
าา ม์มน ้ามันอย่างครบวงำร โ ยรวบรวมองคมความรู้ต่างๆ ทั งำากเอกสารทางวิชาการ งานวิำัยของบริษัทฯ แ์ะ
าระสบการณมำากการท้าสวนาา ม์มมากว่า 40 าี ในพื นที่สวนาา ม์มกว่า 20,000 ไร่ โ ยศูนยมการเรียนรู้ ังก์่าวตั งอยู่ใน 
อ้าเภอท่าแซะ ำังหวั ชุมพร าระกอบ ้วยอาคารศูนยมการเรียนรู้ ทางเ ินส้าหรับการชมาา ม์มน ้ามันสายพันธุมต่างๆ แ์ะ
ก์ุ่มอาคารำั แส งนกแสก แ์ะำะเาิ ให้ผู้สนใำเข้าชมไ ้ฟรี โ ยเริ่มให้บริการตั งแต่าี 2557 เา็นต้นมา 

4.  โครงการศึกษาการใช้ประโยชน์จากนกแสกเพื่อก าจัดหนูในสวนปาล์ม 
 บริษัทฯ ให้ความส้าคัญต่อส่ิงแว ์้อม โ ยำั ให้มีโครงการศึกษาการใช้าระโยชนมำากนกแสกเพื่อก้าำั หนูใน

สวนาา ม์ม โ ยมีวัตถุาระสงคมเพื่อ์ ความเสียหายของผ์ผ์ิตทะ์ายาา ม์มส   ้วยการควบคุมาระชากรหนูโ ยไม่ใช้
สารเคมี ซึ่งำะส่งผ์กระทบต่อระบบนิเวศนม ทั งนี โครงการ ังก์่าวำะช่วย์ ต้นทุนในการใช้สารเคมีแ์ะน้าไาสู่โครงการ
ต้นแบบให้เกษตรกรหันมาใส่ใำแ์ะห่วงใยต่อธรรมชาติมากยิ่งขึ น แ์ะเาิ อบรมให้ผู้สนใำเข้ารับฟังตั งแต่าี 2557 เา็นต้น
มา 

นกแสก เา็นนการะำ้าถิ่นของไทย ซึ่งมีอยู่ทั่วทุกภาคของาระเทศ เา็นนกก์างคืนที่อาศัยอยู่ใก์้ชุมชน ากติใช้
โพรงไม้ ซอกอาคาร หรือช่องใต้ห์ังคาเา็นรังวางไข่ กินหนูเา็นอาหาร มีพฤติกรรม์่าเหยื่อในท่ีโ์่ง ทุ่งหญ้า ไร่นา แ์ะสวน
าา์มมน ้ามัน มีการผสมพันธุมวางไข่ แ์ะเ์ี ยง์ูกในช่วงเ ือนกันยายน-กุมภาพันธม เ์ี ยง์ูก 2 ครอกติ ต่อกัน ำ้านวนไข่รัง
์ะ 5-7 ฟอง เพศเมียำะฟักไข่าระมาณ 30 วัน ใช้เว์าฟักใข่ 18 ชั่วโมง/วัน ระยะแม่นกฟักไข่แ์ะช่วงที่์ูกยังเ์็ก พ่อนกำะ
ออก์่าเหยื่อน้ามาา้อนให้แม่แ์ะ์ูกนกทุกวัน 

ำากการศึกษาส่วนาระกอบของเศษอาหารที่นกแสกส้ารอกออกมาในบริเวณรังนก พบว่านกแสกในสวนาา ม์ม
น ้ามันกินหนูา่ามาเ์ยมเา็นอาหารเกือบ 100% โ ยนกแสกกินหนูเฉ์่ียวัน์ะ 1-2 ตัน หรือาระมาณ 350-700 ตัว/าี ซึ่งหนู
ำ้านวนนี ถ้าา์่อยให้กั กินผ์าา์มมน ้ามันำะท้าความเสียหายต่อผ์ผ์ิตาี์ะ 1.1-2.5 ตัน/ไร่ คิ เา็นมู์ค่าความสูญเสีย
าระมาณ 5,500-12,500 บาท/ไร่/าี มราคาทะ์ายาา ม์มส  5 บาท/กิโ์กรัม) ขณะเ ียวกันเกษตรกรยังต้องเสียเงินค่าซื อ
สารเคมีแ์ะำ้างแรงงานวางยาก้าำั หนูท้าให้มีต้นทุนสูงขึ นอีก 700-1,400 บาท/ไร่/าี  

กิจกรรมการมีส่วนร่วมต่อชุมชนและสังคมของส านกังานชมุพร ในปี 2562 
โครงการ : ชุมชนสัมพันธ ์งบาระมาณ าี 2562 ใช้ไาทั งสิ น 618,230 บาท 

 การาระชุมหมู่บ้านในพื นท่ีบริเวณใก์้เคียงทุกเ ือน เพื่อรับฟังความคิ เห็นแ์ะาัญหาที่เกิ ขึ น เพื่อบริษัทฯ ำะ
ไ ้น้ามาพัฒนาารับารุงกระบวนการบริหารำั การเพื่อไม่ให้ส่งผ์กระทบกับชุมชนต่อไา 

 กิำกรรมงานวันเ ็กในพื นที่บริเวณใก์้เคียง อาทิ บ้านห้วยสัก, บ้านใหม่สมบูรณม, บ้านคันทรัพยม, บ้านไชยราช, 
บ้านทรายทอง, บ้านก้ามะเสน, บ้านทรายแก้ว, อบต.ส์ุย, อบต.เขาไชยราช 

 เก็บขยะชายหา  ขยะทะเ์ที่ตกค้างในระบบนิเวศ ณ บ้านแห์มแท่น อ้าเภอาะทิว ำังหวั ชุมพร 
 ร่วมงานต์า นาบุญ เา็นการร่วมท้าบุญใหญ่ในชุมชน ้วยการำั อาหารเ์ี ยงรับรองพุทธศาสนิกชนที่มาแสวง

บุญ ณ วั พรุตะเคียน ต้าบ์ส์ุย อ้าเภอท่าแซะ ำังหวั ชุมพร 
 ร่วมงานวันกตัญญู สืบทอ าระเพณีสงกรานตม 2562 ณ อบต.หงษมเำริญ อ้าเภอท่าแซะ ำงัหวั ชุมพร 
 ร่วมงานวันผู้สูงอายุโครงการ์ูกห์านห่วงใยสุขภาพผู้สูงวัย 2562 ร่วมกับ อบต.ทรายทอง ำงัหว ั

าระำวบคีรีขันธม 
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 ร่วมกำิกรรมวันผู้สูงอายุ ตา้บ์พรุตะเคียน ต้าบ์ส์ุย ต้าบ์หงษมเำริญ อ้าเภอท่าแซะ ำงัหวั ชุมพร 
 ร่วมกิำกรรมในวันแรงงานแห่งชาติ “รวมพ์ังสร้างผืนา่า ห่างไก์ยาเสพติ ” อ้าเภอท่าแซะ ำังหวั ชุมพร 
 ร่วมกิำกรรม Run for Kids 2019 วิ่ง ้วยใำ ให้ความรักเพื่อผู้า่วยเ ็กแ์ะครอบครัว โ ยมู์นิธิ RMHC ณ สวน

์ุมพินี ำังหวั กรุงเทพฯ 
 กิำกรรมส่งเสริมแ์ะท้านุบ้ารุงศาสนา อิ่มบุญ อิ่มใำ ร่วมถวายเทียนพรรษา แ์ะารับารุงที่พักสงฆมทุ่งค้อ  

อ้าเภอท่าแซะ ำังหวั ชุมพร 
 า์่อยพันธุมา์า “สร้างคุณค่า คืนสู่ ค์องท่าแซะ” ครั งที่ 1 ณ วั เนินทอง อ้าเภอท่าแซะ ำังหวั ชุมพร 
 โครงการผ์ิตาุ๋ยอินทรียมเพื่อเพิ่มรายไ ้ให้กับเกษตรกร 
 ร่วมกิำกรรมท้าบุญในวันแม่แห่งชาติ  ณ บริเวณที่ว่าการอ้าเภอบางสะพานน้อย ำังหวั าระำวบคีรีขันธม 
 สนับสนุนการศึกษามอบโต๊ะ เก้าอี  พร้อมารับารุงทาสี ให้กับโรงเรียนบ้านทรายแก้ว อ้าเภอาะทิว ำังหวั ชุมพร 
 ารับารุงกันสา โรงเรียนบ้านสวนทรัพยม ต้าบ์ส์ุย อ้าเภอท่าแซะ ำังหวั ชุมพร 
 ารับารุงระบบน ้า ื่มเพื่อสุขภาพท่ี ีของชุมชน อ้าเภอท่าแซะ ำังหวั ชุมพร 
 สนับสนุนอุากรณมกีฬา เพื่อชมรมกีฬาฟุตบอ์เยาวชน ณ อบต.าากค์อง ำังหวั าระำวบคีรีขันธม  
 า์่อยพันธุมา์า “สร้างคุณค่า คืนสู่ ค์องท่าแซะ” ครั งที่ 2 ณ วั หงษมาิยาราม อ้าเภอท่าแซะ ำังหวั ชุมพร 
 ร่วมกิำกรรมวิ่งเพื่อการกุศ์ ชุมพรหนองใหญ่ฮา ม์ฟมาราธอน ครั งที่ 6 เพื่อสมทบทุนซื อเครื่องตรวำวั สายตาให้

โรงพยาบา์ชุมพรเขตรอุ มศัก ิ์ พร้อมสนับสนุนน ้า ื่ม “์ี์า” ออกบูธร่วมกิำกรรม ณ บริเวณโครงการพัฒนา
พื นที่หนองใหญ่ ตามพระราช ้าริ ำังหวั ชุมพร 

 ร่วมกิำกรรมวิ่งเ ินการกุศ์ Run for Lanta ครั งที่ 2 เพื่อหารายไ ้สมทบทุนำั ซื ออุากรณมการแพทยม แก่
โรงพยาบา์เกาะ์ันตา พร้อมสนับสนุนน ้า ื่ม “์ี์า” ออกบูธร่วมกิำกรรม ที่ เกาะ์ันตา  ำังหวั กระบี่ 

การด าเนินการในด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น 
ในาี 2557 บริษัทฯ ไ ้ร่วม์งนามแส งเำตนารมณมเา็นแนวร่วมาฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุำริต 

โ ยาระธานกรรมการบริษัทฯ ไ ้ร่วมให้สัตยาบันเพื่อรับทราบข้อตก์งค้าาระกาศเำตนารณมแนวร่วมาฏิบัติ มCollective 
Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุำริตทุกรูาแบบ โ ยคณะกรรมการบริษัทฯ ไ ้พิำารณาอนุมัติ
นโยบายต่อต้านคอรมรัาชั่น นโยบายการคุ้มครองแ์ะให้ความเา็นธรรมแก่พนักงานท่ีแำ้งข้อมู์หรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการ
ทุำริตคอรมรัาชั่น หรือไม่าฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการท้างาน แ์ะำรรยาบรรณบริษัท (Whistle 
Blower Policy) แ์ะนโยบายว่า ้วยการรับ การให้ของขวัญ ทรัพยมสิน หรือผ์าระโยชนมอื่นใ  เพื่อาระกาศแ์ะแำ้งให้ทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั งภายในแ์ะภายนอกองครมกรไ ้รับทราบแ์ะาฏิบัติโ ยทั่วกัน  

ในาี 2558 ไ ้ ้าเนินการแำ้งพนักงานในองคมกร หน่วยงานภายนอก คู่ค้าของบริษัทฯ ให้รับทราบถึงนโยบาย ังก์่าว
ข้างต้น แ์ะไ ้าระกาศไว้บนเว็บไซตมของบริษัทฯ www.cpi-th.com พร้อมไ ้ ้าเนินการำั อบรมให้กับพนักงานในองคมกร
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใำเกี่ยวกับการต่อต้านคอรมรัาชั่นมากขึ น แ์ะ ้าเนินการาฏิบัติตามข้อก้าหน เกี่ยวกับมาตรการ
ต่อต้านการคอรมรัาชั่น ซึ่งคา ว่าำะขอยื่นเพื่อขอรับาระกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมาฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุำริตในาี 2559 

ระหว่างาี 2558 บริษัทฯ แ์ะบริษัทย่อยไ ้ำั าระชุมเชิงาฏิบัติการ (Workshop) เพื่อาระเมินความเส่ียงต่างๆ ใน
การาฏิบัติงานาัำำุบันแ์ะอนาคต ทั งโอกาสที่ำะเกิ  แ์ะผ์กระทบเพื่อก้าหน มาตรการ์  หรือแก้ไขเพื่อบรรเทาความ
เส่ียง ้วยตนเอง รวมถึงความเส่ียง ้านการต่อต้านคอรมรัาชั่น ้วย  แ์ะส้านักตรวำสอบภายในมีการาระเมิน แ์ะติ ตาม
การก้ากับ ูแ์ที่ ี การาฏิบัติตามำรรยาบรรณแ์ะนโยบายต่อต้านคอรมรัาชั่นทุกครั งเมื่อมีการเข้าตรวำสอบาระำ้างว  
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เพื่อให้การน้านโยบายฯ ไาาฏิบัติใช้อย่างำริงำัง บรษิัทฯ แ์ะบริษัทย่อยมีการส่ือสารแ์ะาระชาสัมพันธมในเรื่องการ
าฏิบัติตนตามำรรยาบรรณ แ์ะนโยบายต่อตา้นคอรมรัาชันในห์ักสูตร/ช่องทางตา่งๆ  ังนี   

- ห์ักสูตราฐมนิเทศพนกังานใหม ่ 
- ห์ักสูตรกฎระเบียบของบรษิัทฯ ห์ักสูตรำรรยาบรรณบริษัทฯ แ์ะห์ักสูตรการต่อต้านคอรมรัาชั่น 
- นโยบายตา่งๆ ผ่านช่องทาง Intranet มช่องทางการส่ือสารภายในของบริษัทฯ) แ์ะ Website ของบริษัทฯ 

ในาี 2559 บริษัทฯ ไ ้รับใบาระกาศรับรองการเา็นสมาชิกแนวร่วมาฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุำริต 
(CAC – Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) ซึ่งใบรับรอง ังก์่าวมีอายุ 3 าี  

ในาี 2560 - าี 2562 ส้านักตรวำสอบภายในมีการก้าหน แผนงานการตรวำสอบการาฏิบัติงาน ้านการต่อต้าน
คอรมรัาชั่นแ์ะการาฏิบัติตามำรรยาบรรณ พร้อมทั งมีการตรวำาระเมินแ์ะติ ตามการก้ากับ ูแ์ที่ ี แ์ะสรุาผ์การ
ตรวำสอบให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ 

ในาี 2562 บริษัทฯ ไ ้รับการใบาระกาศรับรองการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมาฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
ทุำริต (CAC – Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) เมื่อวันท่ี 18 ตุ์าคม 2562 
ที่ผ่านมา ซึ่งใบรับรองการอายุสมาชิก ังก์่าวมีอายุ 3 าี แ์ะส้านักตรวำสอบภายในมีการาระเมินแ์ะติ ตามการก้ากับ
 ูแ์ท่ี ี การาฏิบัติตามำรรยาบรรณแ์ะนโยบายต่อต้านคอรมรัาชั่นทุกครั งเมื่อมีการเข้าตรวำสอบาระำ้างว  

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกบัระบบการควบคุมภายใน 
ในการาระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศำิกายน 2562 โ ยมีคณะกรรมการ

ตรวำสอบแ์ะบริหารความเส่ียงเข้าร่วมาระชุม ้วย คณะกรรมการบริษัทฯ ไ ้าระเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท
โ ยการซักถามข้อมู์ำากฝ่ายบริหาร แ์ะไ ้พิำารณาาระเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโ ยอ้างอิง 
“แบบการาระเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของส้านักงานคณะกรรมการก้ากับห์ักทรัพยมแ์ะต์า 
ห์ักทรัพยม แ์ะ์งความเห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ ซึ่งครอบค์ุมใน ้านต่างๆ ทั ง 5 องคมาระกอบคือ 
การควบคุมภายในองคมกร การาระเมินความเส่ียง การควบคุมการาฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศแ์ะการส่ือสารข้อมู์ แ์ะ
ระบบการติ ตาม 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอแ์ะเหมาะสม โ ย
บริษัทฯ ไ ้ำั ให้มีบุค์ากรอย่างเพียงพอที่ำะ ้าเนินการตามระบบไ ้อย่างมีาระสิทธิภาพ รวมทั งมีระบบการควบคุม
ภายในในเรื่องการติ ตามควบคุม ูแ์การ ้าเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถา้องกันทรัพยมสินของบริษัทฯ แ์ะบริษัท
ย่อยำากการที่กรรมการหรือผู้บริหารน้าไาใช้โ ยมิชอบหรือไม่มีอ้านาำรวมถึงการท้าธุรกรรมกับบุคค์ที่อาำมีความ
ขั แย้งทางผ์าระโยชนมแ์ะบุคค์ที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแ์้ว ส้าหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการ
เห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอแ์้วเช่นกัน 

นอกำากนี ไ ้มีการทบทวนแ์ะำั ท้าคู่มืออ้านาำ ้าเนินการใหม่ คู่มืออ้านาำ ้าเนินการเา็นการกระำาย
อ้านาำให้ผู้บังคับบัญชาในแต่์ะระ ับเา็นการช่วยให้การ ้าเนินธุรกิำมีความค์่องตัวมากขึ น โ ยบริษัทฯ ใช้คู่มืออ้านาำ
 ้าเนินการเา็นเอกสารอ้างอิงถึงอ้านาำของผู้บังคับบัญชาในแต่์ะระ ับท่ีำะตั สินใำในการาฏิบัติงาน  

บริษัทฯ ไ ้สร้างระบบการรับข้อร้องเรียน มWhistle Blower) เพื่อให้พนักงานแ์ะผู้มีส่วนไ ้เสียสามารถแำ้ง
เบาะแสการาฏิบัติที่ไม่เา็นไาตามำรรยาบรรณ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการท้างาน กฎหมาย หรือการทุำริต ซึ่งระบบ
 ังก์่าวช่วยส่งเสริมการ ้าเนินธุรกิำอย่างมีคุณธรรมแ์ะพัฒนาอย่างยั่งยืนมากขึ น โ ยสามารถแำ้งเบาะแสผ่านตู้ าณ. 
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68 ค์องเตย กรุงเทพฯ 10111 หรือ ผ่านเว็บไซตม https://cpi-th.com หรือ แำ้งผ่านทาง E-mail ของ าระธานกรรมการ
ตรวำสอบแ์ะบริหารความเส่ียง noppornpicha@hotmail.com  

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง 
 ในาี 2562 คณะกรรมการตรวำสอบแ์ะบริหารความเส่ียง ไ ้รายงานผ์การตรวำสอบพร้อมทั งข้อเสนอแนะ

การตรวำสอบ ซึ่งมุ่งเน้นการตรวำสอบเชิงาฏิบัติการให้พัฒนาอย่างมีาระสิทธิภาพมีาระสิทธิผ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งไ ้มีการ
ติ ตามการแก้ไขตามรายงานผ์การตรวำสอบแ์ะรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกไตรมาส  ้านการ ูแ์
ทรัพยมสิน บริษัทฯ มีระบบา้องกันท่ี ีไม่พบรายการทุำริตหรือการน้าทรัพยมสินของบริษัทฯ แ์ะบริษัทย่อย ไาใช้โ ยมิชอบ 
ผ์การสอบทานพบว่ามีการาฏิบัติตามขั นตอนที่ก้าหน ไว้ สอ ค์้องกับข้อก้าหน กฎหมายของภาครัฐแ์ะนโยบายการ
ก้ากับ ูแ์กิำการ  

นอกำากนี  ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ นางสาวสุมนา พันธมพงษมสานนทม แ์ะ นางสาวรุ้งนภา เ์ิศสุวรรณกุ์ แห่ง
บริษัท ส้านักงาน อีวาย ำ้ากั  ซึ่งเา็นผู้ตรวำสอบงบการเงินรายไตรมาส าระำ้าาี 2562 ไ ้ให้ความเห็นในรายงานการ
สอบบัญชีว่าบริษัทำั ท้างบการเงินเา็นไาตามมาตรฐานการบัญชี แ์ะมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมกับ
สภาพธุรกิำแ์ะไม่พบำุ อ่อนที่เา็นสาระส้าคัญ  

 คณะกรรมการตรวำสอบแ์ะบริหารความเส่ียงก้ากับ ูแ์ให้การาฏิบัติงานของส้านักตรวำสอบภายในมี
ความเา็นอิสระ เที่ยงธรรม มีำรรยาบรรณ แ์ะมีความเชี่ยวชาญเยี่ยงมืออาชีพ โ ยมีการก้าหน กฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวำสอบแ์ะกฎบัตรของส้านักตรวำสอบภายในไว้อย่างชั เำน 

ส้านักตรวำสอบภายในของบริษัทฯ ไ ้ำั ท้าแผนการตรวำสอบ โ ยพิำารณาถึงาัำำัยความเส่ียงที่อาำเกิ ขึ น 
ซึ่งในที่าระชุมคณะกรรมการตรวำสอบแ์ะบริหารความเส่ียง ครั งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 5 พฤศำิกายน 2562 ไ ้อนุมัติ
แผนการตรวำสอบส้าหรับาี 2563 

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 นายวงศมวริศ  อัสรานิโรำนม  ้ารงต้าแหน่งผู้ำั การส้านักตรวำสอบภายในของบริษัทฯ  ้วยมีาระสบการณมใน

การาฏิบัติงาน ้านการตรวำสอบแ์ะมีความเข้าใำในกิำกรรมแ์ะการ ้าเนินงานของบริษัทฯ ำึงเห็นว่ามีความเหมาะสม
ที่ำะาฏิบัติหน้าที่ ังก์่าวไ ้อย่างเหมาะสมเพียงพอ ทั งนี  การพิำารณาแ์ะอนุมัติ แต่งตั ง ถอ ถอน โยกย้ายผู้ ้ารง
ต้าแหน่งหัวหน้างานตรวำสอบภายในของบริษัทฯ ำะต้องผ่านการอนุมัติำากคณะกรรมการตรวำสอบแ์ะบริหารความ
เส่ียง  

ข้อมูลและรายละเอียดของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน   
โาร  ูราย์ะเอยี ตามเอกสารแนบ 3 
 
 
 
 
 
 
 

https://cpi-th.com/
mailto:noppornpicha@hotmail.com


บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันาา ม์ม ำ้ากั  มมหาชน)  
      แบบ 56-1 าี 2562 

 

 
  หน้า 70  
  

12. รายการระหว่างกนั 
บริษัทฯ ไ ้ก้าหน นโยบายการท้ารายการระหว่างกนั โ ยำะต้องผ่านการพิำารณาอนุมัติตามอ้านาำ ้าเนินการท่ีไ ้

ก้าหน ไว้ ทั งนี รายการท่ีเกิ ขึ นท่ีเกินกว่าอ้านาำของคณะำั การ หรือ คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติไ ้ ำะน้าเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิำารณาอนุมัติรายการนั นๆ ต่อไา โ ยรายการ ังก์่าวทั งหม ำะกระท้าอย่างยุติธรรมตาม
ราคาต์า  แ์ะเา็นไาตามากติธุรกิำการค้า ทั งนี ในาี 2562 บริษัทฯ มีการท้ารายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย ซึ่งารากฏ
ราย์ะเอีย  ความสัมพันธม ์ักษณะของรายการ เงื่อนไข แ์ะมู์ค่าของรายการ ในหมายเหตุาระกอบงบการเงิน ส้าหรับาี
สิ นสุ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ข้อ 7. 

นโยบายเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
การท้ารายการหรือธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับบุคค์ที่เกี่ยวโยงกัน ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือบุคค์ที่อาำมีความขั แย้ง 

ำะต้องเา็นไาตามเงื่อนไขการค้าโ ยทั่วไา รายการทั งหม ำะกระท้าอย่างยุติธรรมตามราคาต์า แ์ะเา็นไาตามากติ
ธุรกิำการค้า หรือเา็นธุรกรรมที่เา็นข้อตก์งทางการค้าใน์ักษณะเ ียวกับที่วิญญูชนำะพึงกระท้ากับคู่สัญญาทั่วไาใน
สถานการณมเ ียวกัน  ้วยอ้านาำต่อรองทางการค้าที่าราศำากอิทธิพ์ำากการมีสถานะเา็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคค์
ที่มีความเกี่ยวข้อง มแ์้วแต่กรณี) ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผ์ สามารถตรวำสอบไ ้ ไม่ก่อให้เกิ การถ่ายเทผ์าระโยชนม 

1)  รายการท่ีเกี่ยวโยงกันที่เา็นธุรกรรมากติทางการค้าแ์ะธุรกรรมสนับสนุนธุรกิำากติทางการค้า  เช่น รายการซื อ
ขายสินค้า วัตถุ ิบ หรือให้บริการ ที่บริษัทฯ ท้าเา็นากติเพื่อาระกอบธุรกิำ หรือรายการสนับสนุนธุรกิำากติทาง
การค้า การว่าำ้างขนส่งสินค้า การว่าำ้างตัวแทนนายหน้าเพื่อำั ำ้าหน่ายสินค้า การว่าำ้างท้าการต์า หรือ
โฆษณา สัญญาว่าำ้างบริหาร เา็นต้น บริษัทฯ สามารถท้ารายการหรือธุรกรรม ังก์่าวกับบุคค์ที่อาำมีความ
ขั แย้งไ ้โ ยไม่ำ้ากั ขนา รายการ หากธุรกรรม ังก์่าวนั นมีข้อตก์งทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโ ยทั่วไาใน
์ักษณะที่วิญญูชนำะพึงกระท้ากับคู่สัญญาทั่วไาในสถานการณมเ ียวกัน  ้วยอ้านาำต่อรองทางการค้าที่
าราศำากอิทธิพ์ในการที่ตนมีสถานะเา็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคค์ที่มีความเกี่ยวข้อง แ์ะค่าตอบแทน
สามารถค้านวณไ ้ำากทรัพยมสินหรือมู์ค่าอ้างอิง โ ยบริษัทฯ ำะำั ท้าสรุารายการ ังก์่าวให้คณะกรรมการ
ตรวำสอบแ์ะคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบอย่างน้อยรายไตรมาส 

2) รายการที่เกี่ยวโยงกันอื่นๆ ที่นอกเหนือำากข้อ  1) บริษัทฯ ก้าหน ใหค้ณะกรรมการตรวำสอบเา็นผู้พิำารณาแ์ะ
ให้ความเห็นเกี่ยวกับความำ้าเา็นในการเข้าท้ารายการแ์ะความเหมาะสม ้านราคาของรายการนั น โ ย
พิำารณาเงื่อนไขต่างๆ ว่าเา็นไาตาม์ักษณะการ ้าเนินการค้าากติในต์า  ซึ่งสามารถเารียบเทียบไ ้กับราคา
ที่เกิ ขึ นกับบุคค์ภายนอกแ์ะเา็นไาตามราคายุติธรรม มีความสมเหตุสมผ์ แ์ะสามารถตรวำสอบไ ้หรือไม่ 
ในกรณีที่กรรมการตรวำสอบไม่มีความช้านาญในการพิำารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกันท่ีอาำเกิ ขึ น บริษัทฯ ำะให้
ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เา็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน ังก์่าว เพื่ อ
น้าไาใช้าระกอบการตั สินใำของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั งนี การเข้าท้ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน
ของบริษัทฯ กับบุคค์ที่อาำมีความขั แย้งทางผ์าระโยชนม ำะต้องผ่านการพิำารณาำากคณะกรรมการ
ตรวำสอบ แ์ะำะต้องไ ้รับการอนุมัติำากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งำะต้องมีกรรมการตรวำสอบเข้าร่วมาระชุม
 ้วย โ ยการออกเสียงในที่าระชุมนั นๆ กรรมการซึ่งมีส่วนไ ้เสียำะไม่มีสิทธิออกเสียง์งคะแนน 

 ทั งนี  คณะกรรมการบริษัทฯ ำะต้อง ูแ์ให้บริษัทฯ ำะต้องาฏิบัติตามกฎหมายว่า ้วยห์ักทรัพยมแ์ะ
ต์า ห์ักทรัพยม ข้อบังคับ าระกาศ ค้าส่ัง หรือ ข้อก้าหน ของต์า ห์ักทรัพยมแห่งาระเทศไทย หรือของ
ส้านักงานคณะกรรมการก้ากับห์ักทรัพยมแ์ะต์า ห์ักทรัพยม หรือของคณะกรรมการก้ากับห์ักทรัพยมแ์ะ
ต์า ห์ักทรัพยม หรือของคณะกรรมการก้ากับต์า ทุน รวมถึงการาฏิบัติตามข้อก้าหน เกี่ยวกับกับการ
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เาิ เผยข้อมู์การท้ารายการท่ีเกี่ยวโยงกันแ์ะการไ ้มาหรือำ้าหน่ายทรัพยมสินที่ส้าคัญของบริษัทฯ นอกำากนี  
บริษัทฯ ำะมีการเาิ เผยรายการระหว่างกัน ังก์่าวไว้ในหมายเหตุาระกอบงบการเงินที่ไ ้รับการตรวำสอบ
ำากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แบบรายงาน 56-1 แ์ะแบบรายงานาระำ้าาี หรือสารสนเทศต่างๆ ตามข้อก้าหน 
ต์า ห์ักทรัพยมแห่งาระเทศไทย แ์ะของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 

รายชื่อบริษัท / บริษัท
ย่อย / บริษัทร่วม ที่
เข้าท ารายการ 

ลักษณะรายการ รายชื่อบริษัทที่เข้า
ท ารายการ 

ความสัมพนัธ ์ มูลค่ารายการ 

ปี 2562 

นโยบายการ
คิดราคา 

- บริษัท ซีพีไอ เทร  ิ ง 
ำ้าก ั โ ยบริษัทฯ ถือ
หุ้นร้อย์ะ 99.99 

ซื อน ้าตา์ บมำ. น ้าตา์ครบุรี นายถก์ ถวิ์เตมิทรัพยม 

-  กรรมการแ์ะถือหุ้น
ำ้านวน 1 หุ้น ใน 

บริษัท ซีพีไอ เทร  ิ ง 
ำ้าก ั 

- กรรมการแ์ะถือหุ้น 
ร้อย์ะ 0.655  ใน 
บมำ.น ้าตา์ครบุรี 

1.02 ์้านบาท ราคาต์า 
เทียบเทา่กับ
ราคาที่ท้ากับ
บุคค์ภายนอก 
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ส่วนที่ 3 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
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งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 (หนว่ย: บาท)

2562 % 2561 % 2560 % 2562 % 2561 % 2560 %

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 71,163,423 1.77      129,095,278 2.84      96,318,632 2.13      53,044,879 1.54      97,581,910 2.53      62,697,136 1.71      

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 296,200,973 7.36      354,648,375 7.80      485,192,220 10.75   314,764,484 9.13      413,385,046 10.70   464,906,687 12.70   

เงินใหกู้้ยืมระยะสั้นแก่กิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน -                      -        -                   -        -                      -        398,500,000     11.56   294,000,000 7.61      237,600,000 6.49      

สินค้าคงเหลือ 309,294,035     7.69      589,791,703 12.97   596,940,432 13.23   281,413,232     8.16      576,721,396 14.93   589,936,823 16.11   

สินทรัพย์ชีวภาพ 41,601,095        1.03      54,326,335 1.19      58,196,034 1.29      22,303,234        0.65      27,064,287 0.70      27,163,340 0.74      

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหนา้ 21,347,612        0.53      12,811,789 0.28      6,819,404 0.15      21,347,612        0.62      12,781,236 0.33      6,760,157 0.18      

สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 29,459,287        0.73      25,928,221 0.57      23,152,948 0.51      23,133,602        0.67      12,695,857 0.33      11,154,674 0.30      

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 769,066,425 19.12   1,166,601,701 25.65   1,266,619,670 28.07   1,114,507,043 32.32   1,434,229,732 37.14   1,400,218,817 38.24   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทนุในการร่วมค้า 461,789             0.01      -                   -        -                      -        490,000             0.01      -                      -                      

เงินลงทนุในบริษทัย่อย -                      -        -                   -        -                      -        214,799,938     6.23      219,049,950 5.67      213,062,442 5.82      

ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 2,732,090,798  67.92   2,848,679,075 62.63   2,722,563,672 60.35   1,600,553,735  46.42   1,680,081,186 43.51   1,530,813,323 41.81   

พืชเพ่ือการใหผ้ลิตผล 392,547,361     9.76      403,358,818 8.87      391,839,878 8.69      390,008,600     11.31   399,517,431 10.35   387,753,938 10.59   

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 3,896,399          0.10      5,072,889 0.11      5,980,777 0.13      3,577,520          0.10      4,691,119 0.12      5,530,423 0.15      

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือทีด่ิน 124,007,750     3.08      124,007,750 2.73      124,007,750 2.75      124,007,750     3.60      124,007,750 3.21      124,007,750 3.39      

เงินมัดจ า 684,688             0.02      684,688 0.02      626,170 0.01      206,688 0.01      206,688 0.01      148,170 0.00      

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,253,688,785 80.88   3,381,803,220 74.35   3,245,018,247 71.93   2,333,644,231 67.68   2,427,554,124 62.86   2,261,316,046 61.76   

รวมสินทรัพย์ 4,022,755,210 100.00 4,548,404,921 100.00 4,511,637,917 100.00 3,448,151,274 100.00 3,861,783,856 100.00 3,661,534,863 100.00 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนที่ 3 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

13.  ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 

 13.1  ข้อมูลงบการเงนิของบริษัทฯ 
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 (หนว่ย: บาท)

2562 % 2561 % 2560 % 2562 % 2561 % 2560 %

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

หน้ีสินหมุนเวียน                                            

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร 1,199,000,000 29.81    1,448,000,000     31.84    1,253,000,000     27.77    1,090,000,000 31.61    1,340,000,000     34.70    1,200,000,000     32.77    

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 128,791,088 3.20      229,973,029         5.06      151,430,323         3.36      102,069,699 2.96      188,742,948         4.89      95,940,840           2.62      

เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนทีถ่ึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 270,600,000         6.73      282,150,000         6.20      282,150,000         6.25      136,600,000         3.96      148,150,000         3.84      148,150,000         4.05      

ภาษมูีลค่าเพ่ิมค้างจ่าย 12,221,762           0.30      18,643,864           0.41      14,412,329           0.32      10,887,297           0.32      11,304,917           0.29      13,978,974           0.38      

หนีส้ินหมุนเวยีนอ่ืน  2,237,252             0.06      3,821,307             0.08      3,916,710             0.09      1,809,828             0.05      3,428,735             0.09      2,890,268             0.08      

รวมหน้ีสินหมุนเวียน  1,612,850,102     40.09    1,982,588,200     43.59    1,704,909,362     37.79    1,341,366,824     38.90    1,691,626,600     43.80    1,460,960,082     39.90    

หน้ีสินไม่หมุนเวียน  

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถ่ึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 364,720,000         9.07      625,770,000         13.76    898,370,000         19.91    100,720,000         2.92      227,770,000         5.90      366,370,000         10.01    

หนีส้ินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 132,248,647         3.29      130,621,458         2.87      89,025,812           1.97      130,938,194         3.80      128,022,413         3.32      85,492,502           2.33      

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 59,017,767           1.47      42,892,327           0.94      50,417,630           1.12      51,869,751           1.50      38,351,245           0.99      46,757,304           1.28      

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 555,986,414         13.82    799,283,785         17.57    1,037,813,442     23.00    283,527,945         8.22      394,143,658         10.21    498,619,806         13.62    

รวมหน้ีสิน 2,168,836,516     53.91    2,781,871,985     61.16    2,742,722,804     60.79    1,624,894,769     47.12    2,085,770,258     54.01    1,959,579,888     53.52    

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุน้

  ทนุจดทะเบียน 

   หุน้สามัญ 775,424,053 หุน้  มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 775,424,053         775,424,053         775,424,053         775,424,053         775,424,053         775,424,053         

  ทนุทีอ่อกและช าระแล้ว

   หุน้สามัญ 632,752,650 หุน้  มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 632,752,650         15.73    632,752,650         13.91    632,752,650         14.02    632,752,650         18.35    632,752,650         16.38    632,752,650         17.28    

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามัญ 412,309,890         10.25    412,309,890         9.06      412,309,890         9.14      412,309,890         11.96    412,309,890         10.68    412,309,890         11.26    

ส่วนทนุจากการจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์ 12,656,762           0.31      12,656,762           0.28      12,437,309           0.28      12,656,762           0.37      12,656,762           0.33      12,437,309           0.34      

ก าไรสะสม -        

  จัดสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย   32,345,939           0.80      32,345,939           0.71      32,345,939           0.72      32,345,939           0.94      32,345,939           0.84      32,345,939           0.88      

  ยังไม่ได้จัดสรร                                 118,481,811         2.95      31,096,053           0.68      195,824,003         4.34      89,133,622           2.58      41,890,715           1.08      130,177,865         3.56      

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุน้ 645,371,642         16.04    645,371,642         14.19    483,245,322         10.71    644,057,642         18.68    644,057,642         16.68    481,931,322         13.16    

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,853,918,694     46.09    1,766,532,936     38.84    1,768,915,113     39.21    1,823,256,505     52.88    1,776,013,598     45.99    1,701,954,975     46.48    

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,022,755,210     100.00  4,548,404,921     100.00  4,511,637,917     100.00  3,448,151,274     100.00  3,861,783,856     100.00  3,661,534,863     100.00  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 (หนว่ย: บาท)

                        2562 2561 2560 2562 2561 2560

ก าไรขาดทุน:

รายได้

รายได้จากการขาย 3,313,348,667     4,112,338,150 4,955,816,544 3,272,684,703     4,115,628,275 5,050,881,601

รายได้จากการใหบ้ริการ -                             8,300,553 18,554,301 -                        8,300,553 18,554,301

ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 16,434                  -                        2,192,578 -                        -                        101,050

ก าไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ -                        -                        624,646 -                        -                        -                        

เงินปันผลรับ -                        -                        -                        49,659,992          212,009,967 -                        

รายได้อ่ืน 22,888,900          10,935,838          9,303,699 35,187,855          22,387,206 20,599,730

รวมรายได้ 3,336,254,001 4,131,574,541 4,986,491,768 3,357,532,550 4,358,326,001 5,090,136,682

ค่าใช้จ่าย

ต้นทนุขาย 2,814,701,865     3,760,080,273 4,507,092,304 2,934,181,708 3,986,390,032 4,775,548,373

ต้นทนุการใหบ้ริการ -                        4,830,147 11,589,848 -                        4,830,147 11,589,849

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ าหนา่ย 131,681,725        156,743,864 150,851,974 128,659,225 149,946,633 143,877,177

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 219,018,590        226,562,421 248,446,145 185,393,605 186,797,549 210,459,018

ขาดทนุจากสัญญาซ้ือขายน้ ามันปาล์มล่วงหนา้ -                        46,985,304 -                        -                        46,985,304 -                        

ขาดทนุจากการด้อยค่าเงินลงทนุในบริษทัย่อย -                        -                        -                        5,000,000 -                        -                        

ขาดทนุจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ 10,530,482          4,770,381 -                        4,761,052 99,053 174,771

ขาดทนุจากอัตราแลกเปลี่ยน 1,373,880            97,510 1,737,560            1,373,880 97,511 -                        

รวมค่าใช้จ่าย            3,177,306,542 4,200,069,900 4,919,717,831 3,259,369,470 4,375,146,229 5,141,649,188

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 158,947,459 (68,495,359) 66,773,937 98,163,080 (16,820,228) (51,512,506)

ส่วนแบ่งขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม (28,211)                 -                        -                        -                        -                        -                        

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 158,919,248        (68,495,359)         66,773,937          98,163,080          (16,820,228)         (51,512,506)         

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (66,468,850)         (69,858,419) (70,514,350) (45,240,475) (44,158,485) (50,714,565)

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 92,450,398          (138,353,778)       (3,740,413)           52,922,605          (60,978,713)         (102,227,071)       

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษเีงินได้ (2,314,679)           (1,064,066) 19,935,959 (3,468,565) (1,998,331) 20,095,842

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 90,135,719          (139,417,844)       16,195,546          49,454,040          (62,977,044)         (82,131,229)         

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการทีจ่ะไม่ถูกบันทกึในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง

ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (3,437,451)           -                        (1,679,936) (2,763,916)           -                        (1,586,583)

หกั: ผลกระทบของภาษเีงินได้ 687,490                -                        335,986 552,783                -                        317,316

(2,749,961)           -                        (1,343,950) (2,211,133)           -                        (1,269,267)

การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทนุจากการตีราคาสินทรัพย์ -                        202,657,900 -                        -                        202,657,900 -                        

หกั: ผลกระทบของภาษเีงินได้ -                        (40,531,580) -                        -                        (40,531,580) -                        

-                        162,126,320 -                        -                        162,126,320 -                        

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี (2,749,961)           162,126,320 (1,343,950) (2,211,133)           162,126,320 (1,269,267)

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 87,385,758 22,708,476 14,851,596 47,242,907 99,149,276 (83,400,496)

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ขัน้พ้ืนฐาน

   ก าไร (ขาดทนุ) ส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุน้ของบริษทัฯ 0.142 (0.220) 0.026 0.078 (0.100) (0.130)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 (หนว่ย: บาท)

ก าไรขาดทนุ

ทนุเรือนหุน้ ส่วนทนุจาก จัดสรรแล้ว - เบ็ดเสร็จอ่ืน - รวมองค์ประกอบ

ทีอ่อก ส่วนเกินมูลค่า การจ่ายโดยใช้ ส ารอง ส่วนเกินทนุจากการ อ่ืนของ

และช าระแล้ว หุน้สามัญ หุน้เป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร ตีราคาทีด่ิน ส่วนของผู้ถือหุน้ รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560 632,752,650          412,309,890          11,061,243             32,345,939             199,954,987          483,245,322          483,245,322          1,771,670,031

ก าไรส าหรับปี -                           -                           -                           -                           16,195,546 -                           -                           16,195,546

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                           -                           -                           -                           (1,343,950) -                           -                           (1,343,950)

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                           -                           -                           -                           14,851,596 -                           -                           14,851,596

เงินปันผลจ่าย -                           -                           -                           -                           (18,982,580) -                           -                           (18,982,580)

รายการจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์ -                           -                           1,376,066               -                           -                           -                           -                           1,376,066

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 632,752,650          412,309,890          12,437,309             32,345,939             195,824,003          483,245,322          483,245,322          1,768,915,113

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561 632,752,650          412,309,890          12,437,309             32,345,939             195,824,003          483,245,322          483,245,322          1,768,915,113

ขาดทนุส าหรับปี -                           -                           -                           -                           (139,417,844) -                           -                           (139,417,844)

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                           -                           -                           -                           -                           162,126,320          162,126,320          162,126,320

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                           -                           -                           -                           (139,417,844) 162,126,320          162,126,320          22,708,476

เงินปันผลจ่าย -                           -                           -                           -                           (25,310,106) -                           -                           (25,310,106)

รายการจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์ -                           -                           219,453                  -                           -                           -                           -                           219,453

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 632,752,650          412,309,890          12,656,762             32,345,939             31,096,053             645,371,642          645,371,642          1,766,532,936

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562 632,752,650          412,309,890          12,656,762             32,345,939             31,096,053             645,371,642          645,371,642          1,766,532,936

ก าไรส าหรับปี -                           -                           -                           -                           90,135,719 -                           -                           90,135,719

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                           -                           -                           -                           (2,749,961)              -                           -                           (2,749,961)

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                           -                           -                           -                           87,385,758 -                           -                           87,385,758

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 632,752,650          412,309,890          12,656,762             32,345,939             118,481,811          645,371,642          645,371,642          1,853,918,694

งบการเงินรวม

ก าไรสะสม

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุน้
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งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562

(หนว่ย: บาท)

ก าไรขาดทนุ

ทนุเรือนหุน้ ส่วนทนุจาก จัดสรรแล้ว - เบ็ดเสร็จอ่ืน - รวมองค์ประกอบ

ทีอ่อก ส่วนเกินมูลค่า การจ่ายโดยใช้ ส ารอง ส่วนเกินทนุจากการ อ่ืนของ

และช าระแล้ว หุน้สามัญ หุน้เป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร ตีราคาทีด่ิน ส่วนของผู้ถือหุน้ รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560 632,752,650           412,309,890           11,061,243             32,345,939             232,560,941           481,931,322           481,931,322           1,802,961,985

ขาดทนุส าหรับปี -                           -                           -                           -                           (82,131,229) -                           -                           (82,131,229)

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                           -                           -                           -                           (1,269,267) -                           -                           (1,269,267)

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                           -                           -                           -                           (83,400,496) -                           -                           (83,400,496)

เงินปันผลจ่าย -                           -                           -                           -                           (18,982,580) -                           -                           (18,982,580)

รายการจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์ -                           -                           1,376,066               -                           -                           -                           -                           1,376,066

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 632,752,650           412,309,890           12,437,309             32,345,939             130,177,865           481,931,322           481,931,322           1,701,954,975

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561 632,752,650           412,309,890           12,437,309             32,345,939             130,177,865           481,931,322           481,931,322           1,701,954,975

ขาดทนุส าหรับปี -                           -                           -                           -                           (62,977,044) -                           -                           (62,977,044)

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                           -                           -                           -                           -                           162,126,320           162,126,320           162,126,320

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                           -                           -                           -                           (62,977,044) 162,126,320           162,126,320           99,149,276

เงินปันผลจ่าย -                           -                           -                           -                           (25,310,106) -                           -                           (25,310,106)

รายการจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์ -                           -                           219,453                  -                           -                           -                           -                           219,453

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 632,752,650           412,309,890           12,656,762             32,345,939             41,890,715             644,057,642           644,057,642           1,776,013,598

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562 632,752,650           412,309,890           12,656,762             32,345,939             41,890,715             644,057,642           644,057,642           1,776,013,598

ก าไรส าหรับปี -                           -                           -                           -                           49,454,040 -                           -                           49,454,040

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                           -                           -                           -                           (2,211,133)              -                           -                           (2,211,133)

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                           -                           -                           -                           47,242,907 -                           -                           47,242,907

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 632,752,650           412,309,890           12,656,762             32,345,939             89,133,622             644,057,642           644,057,642           1,823,256,505

งบการเงินเฉพาะกิจการ

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุน้

ก าไรสะสม
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งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2562
(หนว่ย: บาท)

2562 2561 2560 2562 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษี 92,450,398 (138,353,778) (3,740,413) 52,922,605 (60,978,713) (102,227,071)

รายการปรับกระทบยอดก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษี

   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนนิงาน  

   ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหนา่ย 202,252,942 210,193,177 208,389,096 151,948,102 162,084,008 172,715,775

   ก าไรจากการจ าหนา่ยอุปกรณ์ (160,588) (500,044) (685,229) (166,759) (3,562,462) (623,618)

   โอนกลับค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ (44,000) (83,700) (44,000) (44,000) (48,000) (44,000)

   โอนกลับการปรับลดราคาทนุของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิทีจ่ะได้รับ (58,465) (1,961,784) 2,020,249 (58,465) (1,961,784) 2,020,249

   ส่วนแบ่งขาดทนุจากเงินลงทนุในการร่วมค้า 28,211 -                      -                      -                      -                      -                      

   การด้อยค่าเงินลงทนุในบริษทัย่อย -                      -                      -                      5,000,000 -                      -                      

   ค่าใช้จ่ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 16,787,674 5,611,787 4,490,823 14,854,275 4,731,031 3,286,079

   ขาดทนุ (ก าไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ 10,530,482 4,770,381 (624,646) 4,761,052 99,053 174,771

   ขาดทนุ (ก าไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนทีย่ังไม่เกิดขึน้จริง 1,770,099 261,840 (15,072) 1,770,099 261,840 (15,072)

   ค่าใช้จ่ายทีเ่กิดจากการจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์ -                      219,453 1,376,066 -                      219,453 1,376,066

   เงินปันผลรับ -                      -                      -                      (49,659,992) (212,009,967) -                      

   ดอกเบี้ยรับ (411,562) (1,191,576) (437,757) (13,678,706) (9,653,767) (11,930,184)

   ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 66,468,850 69,858,419 70,514,349 45,240,475 44,158,485 50,714,564

ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนนิงานก่อนการเปลี่ยนแปลง

   ในสินทรัพย์และหนีส้ินด าเนนิงาน 389,614,041 148,824,175 281,243,466 212,888,686 (76,660,823) 115,447,559

สินทรัพย์ด าเนนิงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง

   ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 58,491,386 130,408,115 56,526,017 101,294,013 114,878,635 33,985,755

   ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหนา้ (8,535,822) (5,992,385) (1,170,351) (8,566,375) (6,021,079) (1,144,934)

   สินค้าคงเหลือ 280,556,134 9,110,512 298,823,953 295,366,629 15,177,211 279,054,867

   สินทรัพย์ชีวภาพ 2,194,758 (900,682) (1,495,035) -                      -                      -                      

   สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน (3,995,540) (378,934) (8,874,320) (11,089,060) 384,108 (1,828,737)

   เงินมัดจ า -                      (58,518) 1,012,000 -                      (58,518) 200,000

   เงินปันผลค้างรับ -                      -                      -                      (61,119,990) -                      -                      

หนีส้ินด าเนนิงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)

   เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น (99,440,784) 76,612,506 60,853,551 (85,359,483) 90,423,504 5,312,671

   ภาษมูีลค่าเพ่ิมค้างจ่าย (6,422,102) 4,231,535 (9,743,210) (417,620) (2,674,057) (10,176,564)

   หนีส้ินหมุนเวยีนอ่ืน (1,584,055) 67,600 (1,371,016) (1,618,907) 701,470 760,067

   จ่ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (4,099,686) (13,137,090) (1,631,180) (4,099,685) (13,137,090) (1,631,180)

เงินสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน 606,778,330 348,786,834 674,173,875 437,278,208 123,013,361 419,979,504

   จ่ายภาษเีงินได้ (1,305,587) (2,610,139) (3,236,591) (1,118,769) (2,139,091) (2,800,471)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 605,472,743 346,176,695 670,937,284 436,159,439 120,874,270 417,179,033

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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งบกระแสเงินสด ( ต่อ )

ส าหรับปีส้ินสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

(หนว่ย: บาท)

2562 2561 2560 2562 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ดอกเบี้ยรับ 411,562 1,191,576 437,756 11,049,239 7,245,331 15,806,860

เงินใหกู้้ยืมระยะสั้นแก่กิจการทีเ่กี่ยวข้องกันเพ่ิมขึน้ -                        -                        -                        (104,500,000) (56,400,000) (40,300,000)

เงินสดจ่ายเพ่ือลงทนุในการร่วมค้า (490,000) -                        -                        (490,000) -                        -                        

เงินลงทนุในบริษทัย่อยเพ่ิมขึน้ -                        -                        -                        (749,988) (5,987,508) (549,967)

ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (68,143,441) (117,848,863) (229,386,206) (55,041,966) (93,305,640) (56,629,660)

เงินสดรับจากการจ าหนา่ยอุปกรณ์ 453,588 545,852 1,625,328 188,054 3,608,273 1,481,028

พืชเพ่ือการใหผ้ลิตผลเพ่ิมขึน้ (6,359,463) (23,242,718) (26,302,965) (7,319,190) (23,144,372) (25,990,365)

ซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (146,981) (216,000) (1,245,393) (138,526) (214,000) (994,243)

เงินสดรับเงินปันผล -                        -                        -                        110,779,982 150,889,977 -                        

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน   (74,274,735) (139,570,153) (254,871,480) (46,222,395) (17,307,939) (107,176,347)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพ่ิมขึน้ (ลดลง) (249,000,000) 195,000,000 (335,398,003) (250,000,000) 140,000,000 (380,398,004)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว -                        -                        278,206,000 -                        -                        250,000,000

ช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (272,600,000) (272,600,000) (235,100,000) (138,600,000) (138,600,000) (101,100,000)

เงินปันผลจ่าย                                  -                        (25,310,106) (18,982,580) -                        (25,310,106) (18,982,580)

จ่ายดอกเบี้ย (67,529,863) (70,919,790) (82,075,225) (45,874,075) (44,771,451) (50,740,969)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (589,129,863) (173,829,896) (393,349,808) (434,474,075) (68,681,557) (301,221,553)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ข้ึน (ลดลง) สุทธิ (57,931,855) 32,776,646 22,715,996 (44,537,031) 34,884,774 8,781,133

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดต้นปี           129,095,278 96,318,632 73,602,636 97,581,910 62,697,136 53,916,003

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี      71,163,423 129,095,278 96,318,632 53,044,879 97,581,910 62,697,136

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม 

รายการทีไ่ม่ใช่เงินสด 

   ทีด่ินเพ่ิมขึน้จากการตีราคา -                        202,657,900 -                        -                        202,657,900 -                        

   ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 3,437,451 -                        1,679,936 2,763,916 -                        1,586,583

   ดอกเบี้ยจ่ายส่วนทีบ่ันทกึเป็นอาคารและอุปกรณ์ -                        11,076,512 -                        -                        -                        

   รายการซ้ืออุปกรณ์ทีย่ังไม่ได้จ่ายช าระเพ่ิมขึน้ (ลดลง) (680,167) 2,999,959 (16,638,435) (680,167) 2,999,959 291,040

   โอนสินทรัพย์ระหวา่งติดตัง้ไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 238,511 403,212 -                        238,511 403,212 -                        

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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 13.2  อัตราส่วนทางการเงนิ 

  
งบการเงินรวม 

  
งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  

2562 
 

2561 
 

2560 
  

2562 
 

2561 
 

2560 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO) 
             อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 
 

0.48  
 

0.59  
 

0.74  
  

0.83  
 

0.85  
 

0.96  

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็ (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  

อัตราส่วนหมุนเวยีนลูกหนี การคา้ (เท่า ) 
 

10.18 
 

    9.82  
 

  10.27  
  

7.81  
 

10.37  
 

10.70  

ระยะเวลาเก็บหนี เฉล่ีย (วัน) 
 

35.36 
 

36.67  
 

35.05  
  

46.07  
 

34.72  
 

33.65  

อัตราส่วนหมุนเวยีนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 
 

6.26  
 

6.34  
 

6.03  
  

6.84  
 

6.83  
 

6.54  

ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย (วัน) 
 

57.50  
 

56.81  
 

59.69  
  

52.64  
 

52.68  
 

55.07  

อัตราส่วนหมุนเวยีนเจา้หนี  (เท่า) 
 

15.69  
 

19.72  
 

34.78  
  

20.18  
 

28.01  
 

51.26  

ระยะเวลาชา้ระหนี  (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  

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก้าไร (PROFITABILITY RATIO) 
         อัตรากา้ไรขั นต้น  (%) 

 
15.05  

 
8.63  

 
9.16  

  
10.34  

 
3.22  

 
5.57  

อัตรากา้ไรจากผลการดา้เนินงาน (%) 
 

4.80  
 

(1.67) 
 

1.35  
  

3.00  
 

(0.41) 
 

(1.02) 

อัตรากา้ไรสุทธิ  (%) 
 

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) 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดา้เนินงาน (EFFICIENCY RATIO) 
         อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ (%) 

 
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) 

อัตราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า) 
 

0.82  
 

  0.90  
 

1.10  
  

   0.95  
 

    1.07  
 

    1.38  

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO) 
         อัตราส่วนหนี สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 

 
1.17  

 
 1.57  

 
1.55  

  
  0.89  

 
    1.17  

 
    1.15  

อัตราส่วนความสามารถช้าระดอกเบี ย (เท่า) 
 

2.39 
 

(0.98) 
 

    0.95  
  

2.17 
 

(0.38) 
 

(1.02) 

อัตราส่วนความสามารถช้าระภาระผูกพัน (เท่า) 0.07 
 

(0.02) 
 

  0.023  
  

0.061  
 

(0.008) 
 

(0.025) 

อัตราการจ่ายเงินปันผล(ตามปีทีจ่่าย) (%) 
 

 NA  
 

 NA  
 

 NA  
  

 NA  
 

 NA  
 

 NA  

ข้อมูลต่อหุ้น*** 
             มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 
 

     2.93  
 

    2.79  
 

    2.80  
  

2.88 
 

    2.81  
 

    2.69  

ก้าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั นพื นฐาน (บาท) 
 

0.142  
 

(0.220) 
 

0.026  
  

0.078 
 

(0.100) 
 

(0.130) 

NA  อยู่ระหวา่งการขออนุมตัิจา่ยเงินปันผลจากที่ประชมุผู้ถือหุ้น ซึ่งจะประชุมในวันที่ 23 เมษายน 2563 
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14.  การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

 14.1  วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

  1) รายได้จากการขายและการใหบ้ริการ 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายและการให้บริการ ในปี 2562 จ้านวน 3,313.35  

ล้านบาท โดยรวมลดลงจากปีก่อน 807.29 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.59 ซึ่งเป็นผลมาจากราคาขายโดย
เฉล่ียของผลิตภัณฑ์หลักลดลงร้อยละ 7.14 และปริมาณขายโดยเฉล่ียของผลิตภัณฑ์หลักในปี 2562 
ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 10.86 บริษัทฯ ยังมีรายได้จากการจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพให้แก่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 158.33 ล้านบาท ซึ่งได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีอากรจากคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 

ส้าหรับบริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ้ากัด นั น มีรายได้จากการขายต้นกล้าปาล์มและเมล็ดพันธุ์ปาล์ม 
จ้านวน 21.22 ล้านบาท (ปี 2561 : 35.36 ล้านบาท) ลดลง 14.14 ล้านบาท หรือร้อยละ 39.99 

  2) ต้นทุนขายและการให้บริการ 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีต้นทุนขายและการให้บริการ จ้านวน 2,814.70 ล้านบาท ลดลงจาก 

ปีก่อน 950.21 ล้านบาท หรือร้อยละ 25.24 โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาวัตถุดิบโดยเฉล่ียลดลงจาก 
ปีก่อน  

  3) ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ าหน่าย 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ้าหน่าย จ้านวน 131.68 ล้านบาท ลดลง

จากปีก่อน 25.06 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.99 โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าขนส่งขายของผลิตภัณฑ์หลัก
ในปี 2562 ที่ลดลงตามปริมาณการขายที่ลดลง 

  4) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร จ้านวน 219.02 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 7.54 

ล้านบาท หรือร้อยละ 3.33 สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานท่ีลดลง 

  5) อัตราส่วนทางการเงิน (RATIO) 
   อตัราส่วนสภาพคล่อง 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอัตราส่วนสภาพคล่องลดลงจาก 0.59 เท่าในปี 2561 เป็น 0.48 

เท่าในปี 2562 เนื่องจากในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์หมุนเวียนลดลงในอัตรา
ร้อยละ 34.08 โดยส่วนใหญ่เป็นส่วนของลูกหนี การค้าและลูกหนี อื่น สินค้าคงเหลือ และสินทรัพย์
ชีวภาพที่ลดลง และหนี สินหมุนเวียนลดลงในอัตราร้อยละ 18.65 โดยส่วนใหญ่เป็นส่วนของเงิน
กู้ยืมระยะสั นจากธนาคาร เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อื่น และภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่ายที่ลดลง 
ระยะเวลาเก็บหนี เฉล่ีย (วัน) 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระยะเวลาเก็บหนี เฉล่ียเร็วขึ นจาก 36.67 วันในปี 2561 เป็น 35.36 
วันในปี 2562  
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ระยะเวลาช้าระหนี  (วัน) 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระยะเวลาช้าระหนี ยาวขึ นจาก 18.26 วัน ในปี 2561 เป็น 22.94 วัน 

ในปี 2562 เนื่องจากเจ้าหนี คงค้างส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี การค้ากลุ่มพัสดุและอุปกรณ์ 

   ความสามารถในการหาก าไร 
อัตราก้าไรขั นต้น (%) 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราก้าไรขั นต้นเพิ่มขึ นจากร้อยละ 8.63 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 
15.05 ในปี 2562 สาเหตุจากต้นทุนของวัตถุดิบโดยเฉล่ียที่ลดลงในสัดส่วนที่มากกว่ารายได้ที่
ลดลง จึงเป็นผลให้อัตราก้าไรขั นต้นเพิ่มขึ น 
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราผลตอบแทนต่อสว่นของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ น จากร้อยละ (7.89) ใน
ปี 2561 เป็นร้อยละ 4.86 ในปี 2562 เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลก้าไรสุทธิท่ีเพิ่มขึ นจาก
ปี 2561 จ้านวน 229.57 ล้านบาท หรือร้อยละ 164.66  

   อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) (%) 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เพิ่มขึ น จากร้อยละ (3.07) ในปี 
2561 เป็นร้อยละ 2.24 ในปี 2562 ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลก้าไรสุทธิที่
เพิ่มขึ นจากปี 2561 จ้านวน 229.57 ล้านบาท หรือร้อยละ 164.66 

   อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 
อัตราส่วนหนี สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)  

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจาก 1.57 เท่า ในปี 2561 
เป็น 1.17 เท่าในปี 2562 เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี สินรวมลดลงจากปีก่อนร้อยละ 
22.04 สาเหตุจากเจ้าหนี การค้ากลุ่มวัตถุดิบที่ลดลง ในขณะที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ นร้อยละ 
4.95 
อัตราส่วนความสามารถในการช้าระดอกเบี ย (เท่า)  

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราส่วนความสามารถในการชา้ระดอกเบี ยเพิ่มขึ นจาก (0.98) เทา่
ในปี 2561เป็น 2.39 เท่าในปี 2562 เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลก้าไรก่อนค่าใช้จ่าย
ทางการเงินและภาษีเงินได้ที่เพิ่มขึ นจากปีก่อน  
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 14.2  วิเคราะหฐ์านะการเงิน 
  1) สินทรัพย ์
   1.1) ส่วนประกอบของสนิทรัพย ์

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ้านวน 4,022.77 ล้าน
บาท โดยแบ่งเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จ้านวน 2,732.09 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
67.92 ของสินทรัพย์รวม  รองลงมาได้แก่ พืชเพื่อการให้ผลิตผล จ้านวน 392.55 ล้านบาท สินค้า
คงเหลือ จ้านวน 309.29 ล้านบาท ลูกหนี การค้าและลูกหนี อื่น จ้านวน 296.20 ล้านบาท 
ตามล้าดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.76, 7.69 และ 7.36 ของสินทรัพย์รวมตามล้าดับ ส่วนที่
เหลือได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สินทรัพย์ชีวภาพ ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า เงินจ่าย
ล่วงหน้าค่าซื อที่ดิน  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน รวมเป็นจ้านวนทั งสิ น 
292.64 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.27 ของสินทรัพย์รวม 

   1.2)  การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย ์
สินทรัพย์รวม ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ลดลงจากปี 2561 

จ้านวน 525.64 ล้านบาทหรือร้อยละ 11.56 เนื่องจากสาเหตุหลักดังนี  
- สินค้าคงเหลือลดลง 280.50 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากราคาวัตถุดิบลดลงในช่วง 

ไตรมาส 4 ปี 2562 
-  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลง 116.59 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากการค่าเส่ือมราคา

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
- ลูกหนี การค้าและลูกหนี อื่นลดลง 58.45 ล้านบาท เนื่องจากราคาขายที่ลดลงในเดือน

ธันวาคม 2562 
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 57.93 ล้านบาท 
- พืชเพื่อการให้ผลิตผลลดลง 10.81 ล้านบาท  

2) สภาพคลอ่งทางการเงนิ 
  2.1) กระแสเงินสด 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
จ้านวนเงิน 71.16 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว 57.93 ล้านบาท   

- กระแสเงินสดจากกิจกรรมด้าเนินงาน : เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด้าเนินงาน 605.47 ล้าน
บาท มีสาเหตุหลักมาจาก ลูกหนี การค้าและลูกหนี อื่นลดลง 58.49 ล้านบาท สินค้า
คงเหลือลดลง 280.56 ล้านบาท เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อื่นลดลง 99.44 ล้านบาท และ
มีภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่ายที่ลดลง 6.42 ล้านบาท 

- กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน : เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จ้านวน 74.27 ล้าน
บาท ส้าหรับใช้ไปในกิจกรรมลงทุน เป็นการใช้ไปในการซื ออุปกรณ์ เครื่องจักรเป็นจ้านวน
เงิน 68.14 ล้านบาท การปลูกปาล์มทดแทน เป็นจ้านวนเงิน 6.36 ล้านบาท  

- กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน : เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน จ้านวน 589.13 
ล้านบาท เนื่องจากการการคืนเงินกู้ระยะสั น จ้านวน 249 ล้านบาท การจ่ายช้าระคืนเงิน
กู้ยืมระยะยาวจ้านวน 272.60 ล้านบาท  และการจ่ายดอกเบี ยจ้านวน 67.53 ล้านบาท  
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3) แหล่งที่มาของเงินทนุ 
 3.1)  ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31ธันวาคม 2562 จ้านวน 1,853.93 
ล้านบาท เพิ่มขึ นจ้านวน 87.40 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.95 เมื่อเปรียบเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จ้านวน 1,766.53 ล้านบาท เนื่องจาก บริษัทฯและบริษัทย่อยมีก้าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส้าหรับปี 2562 จ้านวน 87.40 ล้านบาท 

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 2.93 บาท ส่วนปี 2561 เท่ากับ 
2.79 บาท 

 3.2) หนี้สนิ 
  3.2.1) ส่วนประกอบของหนี้สนิ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ้านวน 2,168.84 
ล้านบาท โดยเป็นส่วนของเงินกู้ยืมระยะสั นจากธนาคาร จ้านวน 1,199 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 55.28 เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ถึงก้าหนดช้าระภายในหนึ่งปี จ้านวน 
364.72 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.82  เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงก้าหนดช้าระภายใน 
หน่ึงปี จ้านวน 270.60 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.47 เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อื่น จ้านวน 
128.79 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.94 หนี สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จ้านวน 132.25 
ล้านบาท หรือร้อยละ 3.29 ส้ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน จ้านวน 6.1 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 2.72 

  3.2.2) การเปลี่ยนแปลงในหนีส้ิน 
ยอดหนี สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลดลงจากปี 2561 จ้านวน 613.04 ล้าน

บาท หรือร้อยละ 22.04 เนื่องจากสาเหตุหลักดังนี  
- เงินกู้ยืมระยะสั นจากธนาคารลดลงจ้านวน 249 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.20 

เนื่องจากเนื่องจากมีการคืนเงินกู้ระยะสั น 
- เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อื่นลดลง 101.18 ล้านบาท หรือร้อยละ 44 จากการซื อ

วัตถุดิบ น ้ามันปาล์มดิบ ในช่วงเดือนธันวาคม 2562 ลดลงจากเดือนธันวาคม 
2561 

- เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ถึงก้าหนดช้าระภายในหนึ่งปีลดลงจ้านวน 
261.05 ล้านบาท หรือร้อยละ 41.72  เนื่องจากมีการผ่อนช้าระตามงวด 

- หนี สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ นจ้านวน 1.63 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.25 
- ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่ายลดลงจ้านวน 6.42 ล้านบาท หรือร้อยละ 34.45 
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14.3  โครงการลงทุนที่อยู่ในระหว่างการด าเนินการของบริษัทฯ ไดม้ีการลงทุนในโครงการท่ีส้าคัญ ดังนี  
- โครงการล้มตน้ปาล์ม (Replant) และปลูกปาล์มทดแทน จ านวน 460 ล้านบาท  

บริษัทฯ มีโครงการล้มต้นปาล์มที่มีอายุเกิน 25 ปี และปลูกปาล์มทดแทน โดยบริษัทฯ ได้มีการ
วางแผนล้มต้นปาล์ม เพื่อไม่ให้กระทบต่อผลผลิตผลปาล์มสดที่ได้ ซึ่งโครงการดังกล่าวเริ่มด้าเนินการ
ตั งแต่ต้นปี 2552 และคาดว่าจะแล้วเสร็จสิ นปี 2566 โดยเงินลงทุนการล้มต้นปาล์มและปลูกปาล์ม
ทดแทนต้องใช้เงินลงทุนทั งสิ น 460 ล้านบาท  

บริษัทฯ คาดว่าผลผลิตของปาล์มที่ได้จากการปลูกทดแทนรุ่นสุดท้ายจะเริ่มทะยอยให้ผลผลิต 
ในปี 2566 จะท้าให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ดีขึ นมีความมั่นคงในระยะยาว ซึ่งเงินลงทุนที่ใช้ล้มต้น
ปาล์มและปลูกปาล์มทดแทนใน ปี 2561 ประมาณ 23 ล้านบาท และในปี 2562 ประมาณ 7.3 ล้านบาท 
บริษัทฯ ได้ใช้เงินลงทุนจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

“บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ้าปีฉบับนี แล้ว ด้วยความระมัดระวังบริษัทฯ ขอ
รับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท้าให้ผู้อื่นส้าคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส้าคัญ 
นอกจากนี  บริษัทฯ ขอรับรองว่า 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ้าปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระส้าคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด้าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว 

(2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็น
สาระส้าคัญทั งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกตอ้งครบถ้วนแล้ว รวมทั งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และ
บริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปล่ียนแปลงที่ส้าคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั ง
การกระท้าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดท้ารายงานทางการเงินของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ในการนี  เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว 
บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางรัศมี พงศ์จินดานนท์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อก้ากับเอกสารนี ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มี
ลายมือชื่อของ นางรัศมี พงศ์จินดานนท์ ก้ากับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูล
แล้วดังกล่าวข้างต้น” 
 ชื่อ ต้าแหน่ง ลายมือชื่อ 

 1. นายชศูักดิ ์ ปรัชญางค์ปรีชา กรรมการ ................................................ 

 2. นายถกล ถวิลเตมิทรัพย ์ กรรมการ …………………………………. 

 3. นายรชฎ ถวิลเตมิทรัพย ์ กรรมการ ................................................ 

 4. นายทรงฤทธิ ์ นิวัติศยัวงศ ์ กรรมการ ................................................ 

 5. นายกติต ิ ฉัตรเลขวนิช กรรมการ ................................................ 

ผู้รับมอบอ้านาจ 

 นางรัศมี  พงศ์จินดานนท์  Chief Financial Officer   ................................................ 
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เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

1. ข้อมูลและรายละเอียดของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท  

ชื่อ : นายบรรพต หงษท์อง   

ต้าแหน่ง : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและก้าหนดค่าตอบแทน 
วันท่ีได้รับการแตง่ตั งเป็นกรรมการ  :  26 เมษายน 2561 
อาย ุ : 72 ปี   
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี B.A. (Economics), Northeastern University, USA 
 : ปริญญาโท M.A. (Economics Development), Northeastern University, USA  
การอบรม : หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP ปี 2556)  
การเขา้รับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา :  ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะในบรษิัทฯ และ บริษัทย่อย :  ไม่มี 
การเปล่ียนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา :  ไม่มี 
การเปล่ียนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา :  ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหว่างผู้บริหาร :  ไม่มี  
การดา้รงตา้แหน่งในกจิการอื่นทีอ่าจท้าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ  :   ไม่มี 
ประวัติการท้างาน:  
บริษัทจดทะเบียน 
2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)   
 ประธานกรรมการสรรหาและกา้หนดค่าตอบแทน 
2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ  บริษัท เอ็กโซตดิ ฟู้ด จ้ากัด (มหาชน) 
2556 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา  บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ้ากัด (มหาชน) 
2556 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา  บริษัท ยูนิคอร์ด จา้กัด (มหาชน) 
2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  บริษัท ทิพยประกันชวีิต จา้กัด (มหาชน) 
2553 - 2561 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ้ากัด (มหาชน) 
 และ ประธานกรรมการสรรหาและก้าหนดค่าตอบแทน  
บริษัทจ้ากัด/หน่วยงาน 
2559 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา  บริษัท พีมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์ จา้กัด  
2556 - 2560 ที่ปรึกษา  บริษัท ช็อป โกลบอล (ประเทศไทย) จา้กัด 
2552 - 2559 กรรมการ  บริษัท เอเวอร์กรีน พลัส จ้ากัด  
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ชื่อ :  นายไพบูลย์ คจุารีวณิช  

ต้าแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 
วันท่ีได้รับการแตง่ตั งเป็นกรรมการ  :  9 พฤศจกิายน 2559 
อาย ุ : 63 ปี 
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 : ปริญญาโท XMBA มหาวิทยาธรรมศาสตร ์
การอบรม : ประกาศนียบตัรหลักสูตร DAP รุ่น 113/2014 
การเขา้รับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา :  ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะในบรษิัทฯ และ บริษัทย่อย :  ไม่มี 
การเปล่ียนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา :  ไม่มี 
การเปล่ียนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา :  ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหว่างผู้บริหาร :  ไม่มี  
การดา้รงตา้แหน่งในกจิการอื่นทีอ่าจท้าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ  :   ไม่มี 
ประวัติการท้างาน: 
บริษัทจดทะเบียน 
2562 - ปัจจุบัน   กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)   
2560 - 2561   ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)   
2559 - 2561   กรรมการตรวจสอบ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)   
2559 - ปัจจุบัน   กรรมการอิสระ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)   
2557 - 2560   รองกรรมการผู้จัดการ  บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ้ากัด (มหาชน) 
2557 - 2560   กรรมการบริหาร  บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ้ากัด (มหาชน) 
2557 - 2560   กรรมการบริหารความเส่ียง  บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ้ากัด (มหาชน) 
2557 - 2558   กรรมการ  บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ้ากัด (มหาชน) 
2554 - 2556   กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเส่ียง   บริษัท โออิชิกรุ๊ป จ้ากัด (มหาชน) 
2549 - 2556   รองกรรมการผู้จัดการ  บริษัท โออิชิกรุ๊ป จ้ากดั (มหาชน) 
บริษัทจ้ากัด/หน่วยงาน 
2561 - ปัจจุบัน   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จ้ากัด (มหาชน)   
2561 - 2562   ประธานเจา้หน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน บริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป จ้ากัด   
2557 - 2558 กรรมการ บริษัท คาราบาวแดง จ้ากดั 
2557 - 2558 กรรมการ บริษัท ตะวันแดงดซีีเอม็ จ้ากัด 
2557 - 2558 กรรมการ บริษัท เอเชยีแปซิฟกิกลาส จา้กัด 
 
 



บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)  
      แบบ 56-1 ปี 2562 

 

 
   เอกสารแนบ 1 - หน้า 3  
  

ชื่อ   : นายนพพร  พิชา 

ต้าแหน่ง   :  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง /  
กรรมการสรรหาและก้าหนดค่าตอบแทน  

วันท่ีได้รับการแตง่ตั งเป็นกรรมการ  :  31 มกราคม 2561 
อาย ุ : 72 ปี 
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 : ปริญญาโท พัฒนาบริหารศาสตรด์้านพัฒนาเศรษฐกิจ สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
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 
การเขา้รับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา :  ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะในบรษิัทฯ และ บริษัทย่อย :  ไม่มี 
การเปล่ียนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา :  ไม่มี 
การเปล่ียนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา :  ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหว่างผู้บริหาร :  ไม่มี  
การดา้รงตา้แหน่งในกจิการอื่นทีอ่าจท้าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ  :   ไม่มี 
ประวัติการท้างาน: 
บริษัทจดทะเบียน 
2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)    
2561 - 2562 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)    
2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)    
  และกรรมการสรรหาและก้าหนดค่าตอบแทน 
2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ   บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จ้ากดั (มหาชน)  
2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จ้ากดั (มหาชน)  
2547 - 2550 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ้ากดั (มหาชน)  
2541 - 2549 กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ  บริษัท ไทยอกริฟู้ดส์ จ้ากดั (มหาชน)  
บริษัทจ้ากัด/หน่วยงาน 
2558 - 2561 กรรมการ  บริษัท สยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จ้ากดั  
2553 - 2559 กรรมการ  บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จ้ากดั  
2550 - 2558  ประธานกรรมการ  Viet World Company Limited 
2543 - 2548 ประธานกรรมการ  บริษัท เอื อวิทยาเครื่องอุปกรณ์ จา้กัด  
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  เอกสารแนบ 1 - หน้า 4  
  

ชื่อ : นายศราวุธ เมนะเศวต  

ต้าแหน่ง   :  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง  
วันท่ีได้รับการแตง่ตั งเป็นกรรมการ  :  26 เมษายน 2561 
อาย ุ : 72 ปี   
วุฒิการศึกษา  : ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
การอบรม : หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 119/2015)  
 : หลักสูตร Advance Aduit Committee Program (AACP 34/2019) 
 : หลักสูตรนักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 23 ส้านักงาน ก.พ. 
 : หลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารการเงินการบัญชี รุ่นที่ 35 กรมบัญชกีลาง  
การเขา้รับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา :  หลักสูตร Advance Aduit Committee Program (AACP 34/2019) 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะในบรษิัทฯ และ บริษัทย่อย :  ไม่มี 
การเปล่ียนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา :  ไม่มี 
การเปล่ียนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา :  ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหว่างผู้บริหาร :  ไม่มี  
การดา้รงตา้แหน่งในกจิการอื่นทีอ่าจท้าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ  :   ไม่มี 
ประวัติการท้างาน 
บริษัทจดทะเบียน 
2562 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง  บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)  
2561 - 2562 กรรมการตรวจสอบ  บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)  
2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)  
2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ  บริษัท เอ็กโซตดิ ฟู้ด จ้ากัด (มหาชน) 
2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ  บริษัท ทิพยประกันชวีิต จา้กัด (มหาชน) 
บริษัทจ้ากัด/หน่วยงาน 
2559 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา  บริษัท พีมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์ จา้กัด 
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   เอกสารแนบ 1 - หน้า 5  
  

ชื่อ : นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ 

ต้าแหน่ง : กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร / กรรมการผู้มีอ้านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 
วันท่ีได้รับการแตง่ตั งเป็นกรรมการ  :  14 ตุลาคม 2536 
อาย ุ : 65 ปี 
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วดัธาตุทอง 
การอบรม : ประกาศนียบตัรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 32/2003 
 : ประกาศนียบตัรหลักสูตร FND สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 5/2003 
การเขา้รับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา :  ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 1.05% 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : 1 หุ้น บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ้ากัด, 1 หุ้น บริษัท ซีพีไอ กรีน จ้ากดั,  

1 หุน้ บริษัท ซีพีไอ เทรดดิ ง จา้กดั 
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะในบรษิัทฯ และ บริษัทย่อย :  ไม่มี 
การเปล่ียนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา :  ไม่มี 
การเปล่ียนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา :  ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหว่างผู้บริหาร :  บิดาของนายรชฎ ถวิลเตมิทรัพย์  
   พี่เขยของนายการุญ นันทิลีพงศ์ และ นายโกศล นันทิลีพงศ ์
การดา้รงตา้แหน่งในกจิการอื่นทีอ่าจท้าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ  :   ไม่มี 
ประวัติการท้างาน: 
บริษัทจดทะเบียน 
2561 - ปัจจุบัน รักษาการตา้แหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท น ้าตาลครบุรี จ้ากดั (มหาชน) 
2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) 
2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) 
2517 - ปัจจุบัน กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท น ้าตาลครบุรี จ้ากดั (มหาชน)   
บริษัทจ้ากัด/หน่วยงาน 
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีไอ เทรดดิ ง จ้ากดั 
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีไอ กรีน จ้ากดั 
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีพี จ้ากัด 
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ้ากัด 
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ครบุรี แคปปิตอล จ้ากดั 
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคบีเอส เทรดดิ ง จา้กดั 
2551 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จ้ากดั 
2547 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ครบุรีไบโอเอ็นเนอร์ยี ่จ้ากดั 
2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชุมพรโฮลดิ ง จ้ากดั 
2531 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท บ้ารุงราษฎร์ เอ็ม.ซี. จ้ากัด 
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  เอกสารแนบ 1 - หน้า 6  
  

ชื่อ : นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา 

ต้าแหน่ง : กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกา้หนดคา่ตอบแทน /  
  กรรมการผู้มีอา้นาจลงนามผูกพนับริษัทฯ 
วันท่ีได้รับการแตง่ตั งเป็นกรรมการ  :  14 ตุลาคม 2536 
อาย ุ : 74 ปี 
วุฒิการศึกษา : BS.BA Husson University, Maine, U.S.A. 
การอบรม : ประกาศนียบตัรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 18/2002 
การเขา้รับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา :  ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 2.09% 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : 2 หุ้น บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ้ากัด, 1 หุ้น บริษัท ซีพีไอ กรีน จ้ากดั,  
  1 หุน้ บริษัท ซีพีไอ เทรดดิ ง จา้กดั, 1 หุ้น บริษัท ซีพีพี จ้ากดั 
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะในบรษิัทฯ และ บริษัทย่อย :  ไม่มี 
การเปล่ียนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา :  ไม่มี 
การเปล่ียนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา :  ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหว่างผู้บริหาร :  ไม่ม ี
การดา้รงตา้แหน่งในกจิการอื่นทีอ่าจท้าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ  :   ไม่มี 
ประวัติการท้างาน:  
บริษัทจดทะเบียน 
2556 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและก้าหนดค่าตอบแทน บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) 
2550 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) 
2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) 
บริษัทจ้ากัด/หน่วยงาน 
2560 - 2562 กรรมการ บริษัท ซีพีไอ โกลว์ จ้ากดั 
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีไอ เทรดดิ ง จ้ากดั 
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีไอ กรีน จ้ากดั 
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ   บริษัท ซีพีพี จ้ากัด 
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ   บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ้ากัด 
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ  กลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิค สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท ไทยอุตสาหกรรมเครื่องปัน้ดินเผา จา้กัด 
2536 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ชุมพรโฮลดิ ง จ้ากดั 
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   เอกสารแนบ 1 - หน้า 7  
  

ชื่อ : นายการุญ นนัทิลีพงศ ์

ต้าแหน่ง : กรรมการ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 
วันท่ีได้รับการแตง่ตั งเป็นกรรมการ  :  14 ตุลาคม 2536 
อาย ุ : 60 ปี 
วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
การอบรม : วุฒิบัตรและประกาศนยีบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD)  
  รุ่น 9/2554 
 : ประกาศนียบตัรหลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan รุ่น 11/2559 
 : ประกาศนียบตัรหลักสูตร Board Matters and Trends รุ่น 2/2560 
 : ประกาศนียบตัรหลักสูตร Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 25/2560  
การเขา้รับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา :  ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะในบรษิัทฯ และ บริษัทย่อย :  ไม่มี 
การเปล่ียนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา :  ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหว่างผู้บริหาร :  น้องภรรยาของนายถกล ถวิลเตมิทรัพย ์

น้าของนายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์, พี่ชายของนายโกศล นันทิลีพงศ์  
การดา้รงตา้แหน่งในกจิการอื่นทีอ่าจท้าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ  :   ไม่มี 
ประวัติการท้างาน: 
บริษัทจดทะเบียน 
2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) 
2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท สิงห์ เอสเตจ จ้ากดั (มหาชน) 
  และกรรมการสรรหาและก้าหนดค่าตอบแทน 
2550 - 2557 กรรมการผู้จดัการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) 
2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) 
2525 - 2549 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) 
บริษัทจ้ากัด/หน่วยงาน 
2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชุมพรโฮลดิ ง จ้ากดั 
2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เนเจอร์ ทัช จ้ากดั 
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ชื่อ :  นายกติติ   ฉัตรเลขวนิช 

ต้าแหน่ง : กรรมการ / กรรมการผู้มีอ้านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ  
วันท่ีได้รับการแตง่ตั งเป็นกรรมการ  :  23 เมษายน 2542 
อาย ุ : 50 ปี 
วุฒิการศึกษา : Sasin Graduate Institute of Administration, Chulalongkorn University 
การอบรม : วุฒิบัตรและประกาศนยีบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD)  

รุ่น 4/2000  
การเขา้รับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา :  ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 2.05% 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : 1 หุ้น บริษัท ซีพีไอ กรีน จ้ากัด, 1 หุ้น บริษัท ซีพีไอ เทรดดิ ง จ้ากัด 
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะในบรษิัทฯ และ บริษัทย่อย :  ไม่มี 
การเปล่ียนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา :  ซื อหุ้นเพิ่มจ้านวน 2,038,000 หุ้น  
การเปล่ียนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหว่างผู้บริหาร :  ไม่มี 
การดา้รงตา้แหน่งในกจิการอื่นทีอ่าจท้าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ  :   ไม่มี 
ประวัติการท้างาน: 
บริษัทจดทะเบียน 
2558 - 2561   กรรมการบริหารความเส่ียง บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) 
2542 - ปัจจุบัน   กรรมการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) 
บริษัทจ้ากัด/หน่วยงาน 
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีไอ เทรดดิ ง จ้ากดั 
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีไอ กรีน จ้ากดั 
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท ซีพีพี จ้ากัด 
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ้ากัด 
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ   บริษัท ชุมพรโฮลดิ ง จ้ากดั 
2537 - ปัจจุบัน กรรมการ   บริษัท โปลิเมอส์ มาร์เกต็ติ ง จ้ากดั 
2535 - ปัจจุบัน  กรรมการผู้จดัการ บริษัท เลียกเซ้ง เทรดดิ ง จ้ากัด 
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ชื่อ  : นายทรงฤทธิ์ นวิัติศัยวงศ ์

ต้าแหน่ง :  กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการผู้มีอ้านาจลงนามผกูพันบริษัทฯ 
วันท่ีได้รับการแตง่ตั งเป็นกรรมการ  :  14 ตุลาคม 2536 
อาย ุ : 67 ปี 
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต UNSW, Australia 
 : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
การอบรม : วุฒิบัตรและประกาศนยีบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) รุ่น 15/2002 
การเขา้รับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา :  ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 0.44% 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะในบรษิัทฯ และ บริษัทย่อย :  ไม่มี 
การเปล่ียนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา :  ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหว่างผู้บริหาร :  ไม่มี 
การดา้รงตา้แหน่งในกจิการอื่นทีอ่าจท้าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ  :   ไม่มี 
ประวัติการท้างาน: 
บริษัทจดทะเบียน 
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) 
2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) 
2533 - 2555 ผู้อ้านวยการงานโครงการศกึษาการลงทุน บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)   
บริษัทจ้ากัด/หน่วยงาน 
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาไทย จ้ากัด 
2536 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ชุมพรโฮลดิ ง จ้ากดั 
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ชื่อ :  นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์ 

ต้าแหน่ง : กรรมการ / กรรมการผู้มีอ้านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
วันท่ีได้รับการแตง่ตั งเป็นกรรมการ  :  24 กุมภาพันธ์ 2557 
อาย ุ : 33 ปี 
วุฒิการศึกษา : University of Essex, UK, LLB LAW 
 : MBA, Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn 

University 
การอบรม : ไม่มี 
การเขา้รับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา :  กฎหมายและข้อบังคับสากลเกีย่วกับบรรจุภัณฑ์และส่ิงแวดล้อมเพื่อ 

กลยุทธ์การแข่งขันส้าหรับธุรกจิ 
   : Invest Canabis  Asia : Palm Biodiesel Conference 
   : Asia Palm Oil Conference (APOC)2019 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 0.84% 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : 2 หุ้น บริษัท ซีพีไอ กรีน จ้ากัด, 2 หุ้น บริษัท ซีพีไอ เทรดดิ ง จ้ากัด 
  1 หุ้น บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ้ากัด, 1 หุ้น บริษัท ซีพีพี จ้ากัด 
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะในบรษิัทฯ และ บริษัทย่อย :  ไม่มี 
การเปล่ียนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา :  ไม่มี 
การเปล่ียนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหว่างผู้บริหาร :  บุตรชายของนายถกล ถวิลเตมิทรัพย์ 

หลานชายของนายการุญ นันทิลีพงศ์ และ นายโกศล นันทิลีพงศ์  
การดา้รงตา้แหน่งในกจิการอื่นทีอ่าจท้าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ  :   ไม่มี 
ประวัติการท้างาน: 
บริษัทจดทะเบียน 
2561 - ปัจจุบัน   รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) 
2557 - ปัจจุบัน   กรรมการ  บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) 
2557 - 2560   ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ  บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) 
2554 - 2557 เลขานุการส้านักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)  
บริษัทจ้ากัด/หน่วยงาน 
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี เค เทรดดิ ง (1965) จา้กดั 
2560 - 2562 กรรมการ บริษัท ซีพีไอ โกลว์ จ้ากดั 
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีไอ เทรดดิ ง จ้ากดั 
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีไอ กรีน จ้ากดั 
2559 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ  บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ้ากัด 
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท ซีพีพี จ้ากัด 
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ้ากัด 
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ   บริษัท ชุมพรโฮลดิ ง จ้ากดั 
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ชื่อ : นายกฤษฏพ์งศ์ ตากวิริยะนันท์  

ต้าแหน่ง : ประธานเจา้หน้าที่บริหาร 
อาย ุ : 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 
การเขา้รับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา :  ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะในบรษิัทฯ และ บริษัทย่อย :  ไม่มี 
การเปล่ียนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา :  ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหว่างผู้บริหาร :  ไม่มี 
การดา้รงตา้แหน่งในกจิการอื่นทีอ่าจท้าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ  :   ไม่มี 
ประวัติการท้างาน: 
บริษัทจดทะเบียน 
2561 - ปัจจุบัน ประธานเจา้หน้าที่บริหาร  บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) 
2560 - 2560 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) 
บริษัทจ้ากัด/หน่วยงาน 
2551 - 2557  กรรมการผู้จดัการ  บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จ้ากัด 
2549 - 2550  รองกรรมการผู้จัดการ  บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จ้ากัด 
2548 - 2549  ผู้อ้านวยการสายงานพัฒนาธุรกจิ  Praxair (China) Investment Co. Ltd. 
2544 - 2548  ผู้อ้านวยการสายงานขายและการตลาด  บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จ้ากัด 
2543 - 2544  ผู้อ้านวยการสายงานพัฒนาธุรกจิ  บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จ้ากัด 
2541 - 2543  ผู้อ้านวยการโรงงาน  บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จ้ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)  
แบบ 56-1 ปี 2562  

 

 
  เอกสารแนบ 1 - หน้า 12  
  

ชื่อ   : นางรัศมี พงศ์จินดานนท ์

ต้าแหน่ง   :  Chief Financial Officer  
อาย ุ   : 48 ปี 
วุฒิการศึกษา   : ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
  ประกาศนียบตัรชั นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
การอบรม   : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA)  
  Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 17 
การเขา้รับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา :  Asean Chartered Professional Accountant  
    : Strategic CFO in Capital Markets No.8 
    : Auditors of the future : Perspective of Stakeholders and Audit Data 

Analytics 
    : การรวมธุรกิจและการจดัท้างบการเงินรวมขั นสูง เชิงปฏิบัตกิาร 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะในบรษิัทฯ และ บริษัทย่อย :  ไม่มี 
การเปล่ียนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา :  ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหว่างผู้บริหาร :  ไม่มี 
การดา้รงตา้แหน่งในกจิการอื่นทีอ่าจท้าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ  :   ไม่มี 
ประวัติการท้างาน: 
บริษัทจดทะเบียน 
2561 - 2561 รักษาการผู้จดัการส้านักตรวจสอบภายใน    บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) 
2559 - ปัจจุบัน Chief Financial Officer  บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) 
2556 - 2559 ผู้อ้านวยการส้านักตรวจสอบภายใน บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) 
2555 - 2556 ผู้ช่วยผู้อ้านวยการสายงาน  บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) 

 การเงินและบัญช ี
2541 - 2554 ผู้จัดการส้านักตรวจสอบภายในอาวุโส บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) 
บริษัทจ้ากัด/หน่วยงาน 
2536 - 2540 ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโส บริษัท ส้านักงาน เอสจวีี ณ ถลาง จ้ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)  
      แบบ 56-1 ปี 2562 

 

 
   เอกสารแนบ 1 - หน้า 13  
  

ชื่อ    : นายธวชัชัย โฉมวรรณ ์

ต้าแหน่ง   :  ผู้อ้านวยการสายงานขายและการตลาด 
อาย ุ   : 52 ปี 
วุฒิการศึกษา   : ปริญญาโท การค้าระหว่างประเทศ, Sul Ross State University, Texas, USA 
การอบรม   : ไม่มี 
การเขา้รับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา :  ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะในบรษิัทฯ และ บริษัทย่อย :  ไม่มี 
การเปล่ียนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา :  ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหว่างผู้บริหาร :  ไม่มี 
การดา้รงตา้แหน่งในกจิการอื่นทีอ่าจท้าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ  :   ไม่มี 
ประวัติการท้างาน: 
บริษัทจดทะเบยีน 
2557 - ปัจจุบัน ผู้อ้านวยการสายงานขายและการตลาด   บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) 
2551 - 2556 ผู้จัดการฝ่ายการตลาดองคแ์ละโลจิสติกส ์ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) 
2542 - 2550 ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและสนับสนุนงานขาย บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) 
บริษัทจ้ากัด/หน่วยงาน 
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี เค เทรดดิ ง (1965) จา้กดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)  
แบบ 56-1 ปี 2562  

 

 
  เอกสารแนบ 1 - หน้า 14  
  

ชื่อ     : นายประวิทย์ เติมวิริยะกุล  

ต้าแหน่ง   :  ผู้อ้านวยการสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
อาย ุ   : 48 ปี 
วุฒิการศึกษา   : ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
  ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตร์ (การจดัการส่ิงแวดล้อม อาชวีอนามัยและ 

ความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
  ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
การอบรม   : ไม่มี 
การเขา้รับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา :  ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะในบรษิัทฯ และ บริษัทย่อย :  ไม่มี 
การเปล่ียนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา :  ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหว่างผู้บริหาร :  ไม่มี 
การดา้รงตา้แหน่งในกจิการอื่นทีอ่าจท้าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ  :   ไม่มี 
ประวัติการท้างาน: 
บริษัทจดทะเบียน 
2562 - ปัจจุบัน     ผู้อ้านวยการสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล   บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) 
2548 - 2562 ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและ บริษัท ซาบีน่า จ้ากัด (มหาชน) 
 ผู้จัดการส่วนทรัพยากรมนุษย์  
บริษัทจ้ากัด/หน่วยงาน 
2547 - 2548 Senior Application Instructor  บริษัท แอ็คแทรน ซิสเตม็ส์ จ้ากดั 
2546 - 2547   ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี  จ้ากัด 
2544 - 2546    หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์  บริษัท รอแยลแคน อินดัสตรีส์ จา้กัด 
2542 - 2544  อาจารย์ โปรแกรมวชิาคอมพิวเตอร์ศึกษา  สถาบันราชภัฎสวนดุสิต 
2540 - 2542  System Analyst  บริษัท ยูไนเต็ด ซอฟต์แวร์ จา้กดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)  
      แบบ 56-1 ปี 2562 

 

 
   เอกสารแนบ 1 - หน้า 15  
  

ชื่อ   : Mr.Jaroslaw Marian Kibilda  

ต้าแหน่ง   :  ผู้อ้านวยการสายงานพัฒนาธุรกจิ 
อาย ุ   : 33 ปี 
วุฒิการศึกษา   : Master Degree of Finance, Sasin Graduate Institute of Business Administration 
การอบรม   : ไม่มี 
การเขา้รับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา :  ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะในบรษิัทฯ และ บริษัทย่อย :  ไม่มี 
การเปล่ียนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา :  ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหว่างผู้บริหาร :  ไม่มี 
การดา้รงตา้แหน่งในกจิการอื่นทีอ่าจท้าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ  :   ไม่มี 
ประวัติการท้างาน: 
บริษัทจดทะเบียน 
2562 - ปัจจุบัน ผู้อ้านวยการสายงานพัฒนาธุรกจิ   บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)  
แบบ 56-1 ปี 2562  

 

 
  เอกสารแนบ 1 - หน้า 16  
  

ชื่อ   : นายอานนท์ ฤทธิ์ธาร  

ต้าแหน่ง   :  ผู้อ้านวยการสายงานปฏิบัตกิาร 
อาย ุ   : 57 ปี 
วุฒิการศึกษา   : อนุปริญญาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
การอบรม   : ไม่มี 
การเขา้รับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา :  ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะในบรษิัทฯ และ บริษัทย่อย :  ไม่มี 
การเปล่ียนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา :  ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหว่างผู้บริหาร :  ไม่มี 
การดา้รงตา้แหน่งในกจิการอื่นทีอ่าจท้าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ  :   ไม่มี 
ประวัติการท้างาน: 
บริษัทจดทะเบียน 
2562 - ปัจจุบัน ผู้อ้านวยการสายงานปฏิบัตกิาร   บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) 
2550 - 2551 ผู้อ้านวยการโรงงาน   บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) 
2548 - 2550 ผู้ช่วยผู้อ้านวยการโรงงาน   บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) 
2544 - 2548 ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) 
2537 - 2544 หัวหน้าส่วน  บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) 
บริษัทจ้ากัด/หน่วยงาน 
2560 - ปัจจุบัน ผู้อ้านวยการโรงงาน บริษัท ซีพีพ ีจ้ากัด 
2551 - 2559 Project Manager บริษัท เอสทีอาร์อาร์ เอ็นจิเนียริง่ จ้ากดั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)  
      แบบ 56-1 ปี 2562 

 

 
   เอกสารแนบ 1 - หน้า 17  
  

ชื่อ  : นายชุมพล  ไทยนกุูล  

ต้าแหน่ง  :  รักษาการผู้อ้านวยการโรงงาน 
อาย ุ :  43 ปี 
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี คณะศกึษาศาสตร์ สาขาเคมี (วทบ.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
การอบรม : ไม่มี 
การเขา้รับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา :  ไม่มี  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะในบรษิัทฯ และ บริษัทย่อย :  ไม่มี 
การเปล่ียนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา :  ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหว่างผู้บริหาร :  ไม่มี 
การดา้รงตา้แหน่งในกจิการอื่นทีอ่าจท้าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ  :   ไม่มี 
ประวัติการท้างาน: 
บริษัทจดทะเบียน 
2563 - ปัจจุบัน รักษาการผู้อ้านวยการโรงงาน  บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) 
2554 - 2559 ผู้จัดการฝ่ายผลิต 1 บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) 
2551 - 2554 หัวหนาแผนกวางแผนการผลิต  ฝ่ายผลิต2    บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) 
2544 - 2551 หัวหนาแผนกควบคมุคุณภาพฯ  ฝ่ายQA  บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) 
2542 - 2543 พนักงานวางแผนการผลิต แผนกวางแผนการผลิต บริษัท ชมุพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากดั (มหาชน) 
บริษัทจ้ากัด/หน่วยงาน 
2559 - 2562 ผู้ช่วยผู้อ้านวยการโรงงาน   บริษัท ซีพีพี จ้ากัด 
 
คุณสมบัตกิรรมการและผู้บริหาร 
 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจ้ากัด 
พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออก
ใหม่ และการอนุญาต ฉบับลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 2535 ทุกประการ และไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชี
ภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา 
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เลขานุการบริษทั 

ชื่อ : นายคมกฤษ  ทองอ่วม 

ต้าแหน่ง   :  เลขานุการบริษัท 
อาย ุ : 39 ปี  
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการจัดการท่ัวไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  

(วิทยาเขตจกัรพงษภูวนารถ) 
การอบรม   : Company Secretary Program (CSP) รุ่นที ่71/2016 
 : Company Reporting Program - CRP 15/2016 
 : Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 21/2016 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะในบรษิัทฯ และ บริษัทย่อย :  ไม่มี 
การเปล่ียนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา :  ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหว่างผู้บริหาร :  ไม่มี 
ประวัติการท้างาน:   
บริษัทจดทะเบียน 
2559 - ปัจจุบัน      เลขานุการบริษัท บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) 
2557 - 2558      เจ้าหน้าที่ธุรการเลขานกุาร บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) 
2554 - 2557 เลขานุการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) 
2544 - 2550 เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนธุรกจิส้านกักฎหมาย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารสัตว์ จ้ากดั (มหาชน) 
บริษัทจ้ากัด/หน่วยงาน 
2552 - 2554 Invoice & Costing Officer DER Asia Tours Co., Ltd.  

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานกุารบริษัท 
มาตรฐาน 89/15 เพื่อท้าหน้าที่ให้เป็นไปตาม พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นศูนย์กลางในการจัดท้า/เก็บรักษา
เอกสาร ทะเบียนกรรมการ จัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้ส่วนเสีย
ของกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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2.  ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร  
 

หมายเหตุ      :       / = กรรมการ      X = ประธานกรรมการ       // = กรรมการบริหาร 

3.  ข้อมูลประวตัิการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมในชว่ง 5 ปทีี่ผ่านมา 
ไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ้านาจควบคุมท่านใดของบริษัทฯ กระท้าความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งว่าด้วยเรื่อง
ความผิดดังต่อไปนี  

1.  การกระท้าการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจท้าให้ส้าคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้

แจ้งในสาระส้าคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
3. การกระท้าอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือมีหรือ

เคยมีสวนร่วมหรือสนับสนุนการกระท้าดังกล่าว 

 

 

 
 

                 บริษัท 
        รายชื่อ 

บริษัทฯ 
บริษัทย่อย 

ซีพีไอ  
อะโกรเทค 

ซีพีพี 
ซีพีไอ  
กรีน 

ซีพีไอ  
เทรดดิ้ง 

ซี เค เทรดดิ้ง 
(1965) 

นายบรรพต หงษ์ทอง X      

นายไพบูลย์  คุจารวีณิช /      

นายนพพร พิชา /      

นายศราวุธ  เมนะเศวต /      

นายถกล  ถวิลเตมิทรัพย ์ // / X / /  

นายชศูักดิ ์ ปรัชญางค์ปรีชา // X / / /  

นายรชฎ  ถวิลเตมิทรัพย ์ / / / / / / 

นายการุญ นันทิลีพงศ์  /      

นายทรงฤทธิ ์ นิวัติศยัวงศ ์ /      

นายกติติ  ฉัตรเลขวนิช / / / / /  

นายโกศล นันทิลีพงศ์  /     

นายธวชัชยั  โฉมวรรณ์        / 
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เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม บริษัทย่อย 

1. ข้อมูลและรายละเอียดของคณะกรรมการบริษัทย่อย 

บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ ากดั ประกอบด้วยกรรมการ จา้นวน 5 ท่าน ดังนี  
 1) นายชศูักดิ ์ ปรัชญางค์ปรีชา 
 2)  นายถกล ถวิลเตมิทรัพย ์
 3)  นายรชฎ  ถวิลเตมิทรัพย์  
 4) นายกติติ  ฉัตรเลขวนิช  
 5)  นายโกศล นันทิลีพงศ์ 

กรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทไดค้ือ นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์ หรือ นายโกศล นันทิลีพงศ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ  
นายชศูักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา หรือ นายกติติ ฉัตรเลขวนชิ รวมเป็นสองคนและประทับตราส้าคัญของบริษัท/ 

หมายเหตุ : กรรมการบรษิัทฯ ล้าดับที่ 1-4  โปรดดูรายละเอยีดตามเอกสารแนบ 1 หัวข้อ “ข้อมูลและรายละเอยีดของ
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบรษิัท” 

  กรรมการบรษิัทฯ ล้าดับที ่5  โปรดดูรายละเอยีดตามเอกสารแนบ 2 หัวข้อ “ข้อมูลและรายละเอยีด
ผู้บริหารของบริษัทย่อย” 

บริษัท ซพีีพี จ ากดั ประกอบดว้ยกรรมการ จ้านวน 4 ท่าน ดังนี  
 1) นายชศูักดิ์  ปรัชญางค์ปรีชา  
 2)  นายถกล  ถวิลเตมิทรัพย ์   
 3) นายรชฎ  ถวิลเตมิทรัพย์    
 4)  นายกติติ  ฉัตรเลขวนิช    

กรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทไดค้ือ นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรชีา หรือ 
นายกติติ ฉัตรเลขวนชิ รวมเป็นสองคนและประทับตราส้าคัญของบริษัท/ 

หมายเหตุ : กรรมการบรษิัทฯ ล้าดับที่ 1-4  โปรดดูรายละเอยีดตามเอกสารแนบ 1 หัวข้อ “ข้อมูลและรายละเอยีดของ
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบรษิัท” 

บริษัท ซพีไีอ กรีน จ ากัด ประกอบด้วยกรรมการ จ้านวน 4 ท่าน ดังนี  
 1)  นายชศูักดิ์  ปรัชญางค์ปรีชา  
 2)  นายถกล  ถวิลเตมิทรัพย ์   
 3)  นายรชฎ  ถวิลเตมิทรัพย์    
 4)  นายกติติ  ฉัตรเลขวนิช    

กรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทไดค้ือ นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ หรือ นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ  
นายชศูักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา หรือ นายกติติ ฉัตรเลขวนชิ รวมเป็นสองคนและประทับตราส้าคัญของบริษัท/ 
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หมายเหตุ : กรรมการบรษิัทฯ ล้าดับที่ 1-4  โปรดดูรายละเอยีดตามเอกสารแนบ 1 หัวข้อ “ข้อมูลและรายละเอยีดของ
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบรษิัท” 

บริษัท ซพีีไอ เทรดดิ้ง จ ากัด ประกอบด้วยกรรมการ จ้านวน 4 ท่าน ดังนี  
 1)  นายชศูักดิ์  ปรัชญางค์ปรีชา  
 2)  นายถกล  ถวิลเตมิทรัพย ์   
 3)  นายรชฎ  ถวิลเตมิทรัพย์    
 4)  นายกติติ  ฉัตรเลขวนิช    

กรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทไดค้ือ นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ หรือ นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ  
นายชศูักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา หรือ นายกติติ ฉัตรเลขวนชิ รวมเป็นสองคนและประทับตราส้าคัญของบริษัท/ 

หมายเหตุ : กรรมการบรษิัทฯ ล้าดับที่ 1-4  โปรดดูรายละเอยีดตามเอกสารแนบ 1 หัวข้อ “ข้อมูลและรายละเอยีดของ
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบรษิัท” 

 

2. ข้อมูลและรายละเอียดของผู้บริหารบริษัทย่อย 

บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ ากดั 

ชื่อ   : นายโกศล นันทิลีพงศ์ 

ต้าแหน่ง   :  กรรมการ / กรรมการผู้มีอ้านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ / กรรมการผู้จัดการ 
อาย ุ   : 58 ปี 
วุฒิการศึกษา   : ปริญญาตรี สถิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
การอบรม : ไม่มี 
การเขา้รับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา :  ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 1 หุ้น 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : 1 หุ้น - บริษัท ซีพีพี จ้ากัด 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทแม ่ : 0.91% 
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสในบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทแม่ :  ไม่มี 
การเปล่ียนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทแม่ในปีที่ผ่านมา :  ไม่มี  
การเปล่ียนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปีที่ผ่านมา :  ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหว่างผู้บริหาร :  น้องภรรยาของนายถกล ถวิลเตมิทรัพย ์
       น้องชายของนายการุญ นันทิลีพงศ์ และ 
     น้าของนายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์  
การดา้รงตา้แหน่งในกจิการอื่นทีอ่าจท้าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ  :   ไม่มี 
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ประวัติการท้างาน: 
บริษัทจดทะเบียน 
2551- 2557 ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาพันธุ์อ้อย บริษัท น ้าตาลครบุรี จ้ากดั (มหาชน) 
2547- 2554 ที่ปรึกษาทางด้านส่งเสริมการเกษตร บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) 
บริษัทจ้ากัด/หน่วยงาน 
2555 - 2557 กรรมการ บริษัท ซีพีพี จ้ากัด 
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ้ากัด 
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท ชุมพรโฮลดิ ง จ้ากดั 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันาา ม์ม ำ้ากั  มมหาชน)  
      แบบ 56-1 าี 2562 

 

 
   เอกสารแนบ 3 - หน้า 1  
  

เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

ชื่อ   : นายวงศ์วริศ  อัสรานิโรจน์      

ต้าแหน่ง   :  ผู้ำั การส้านักตรวำสอบภายใน  
อาย ุ   : 39 าี 
วุฒิการศึกษา   : าริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยา์ัยบูรพา 
การอบรม   : Certified Professional Internal Auditor of Thailand (CPIAT) รุ่นที่ 48  
สั ส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี 
สั ส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี 
สั ส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสแ์ะบุตรท่ียังไม่บรร์ุนิติภาวะในบรษิัทฯ แ์ะ บริษัทย่อย :  ไม่มี 
การเา์่ียนแา์งการถือครองหุ้นบริษัทฯ แ์ะ บริษัทย่อยในาีที่ผ่านมา :  ไม่มี 
ความสัมพันธมทางครอบครวัระหว่างผู้บริหาร :  ไม่มี 
การ า้รงตา้แหน่งในกำิการอื่นทีอ่าำท้าให้เกิ ความขั แย้งทางผ์าระโยชนมต่อบริษัทฯ  :   ไม่มี 
าระวัติการท้างาน: 
บริษัทำ ทะเบียน 
2562 - 2562 ผู้ำั การส้านักตรวำสอบภายใน บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันาา์มม ำ้ากั  มมหาชน) 
2559 - 2561 ผู้ำั การส้านักตรวำสอบภายใน บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันาา์มม ำ้ากั  มมหาชน) 
2555 - 2559 เำ้าหน้าที่ตรวำสอบภายในชา้นาญการ  บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันาา์มม ำ้ากั  มมหาชน) 
2550 - 2555 เำ้าหน้าที่ตรวำสอบภายใน บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันาา์มม ำ้ากั  มมหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันาา ม์ม ำ้ากั  มมหาชน)  
แบบ 56-1 าี 2562  

 

 
  เอกสารแนบ 3 - หน้า 2  
  

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี 

ชื่อ   : นางรัศมี พงศ์จินดานนท ์

ต้าแหน่ง   :  Chief Financial Officer  
อาย ุ   : 48 าี 
วุฒิการศึกษา   : าริญญาโท บัญชีมหาบัณฑติ มหาวิทยา์ัยธรรมศาสตรม 
  าระกาศนียบตัรชั นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยา์ัยธรรมศาสตรม 
การอบรม   : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งาระเทศไทย มCPA)  
  Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 17 
การเขา้รับการพัฒนาแ์ะฝึกอบรมในาีที่ผ่านมา :  Asean Chartered Professional Accountant  
    : Strategic CFO in Capital Markets No.8 
    : Auditors of the future : Perspective of Stakeholders and Audit 

Data Analytics 
    : การรวมธุรกิำแ์ะการำ ัท้างบการเงินรวมขั นสูง เชิงาฏิบัตกิาร 
สั ส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี 
สั ส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี 
สั ส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสแ์ะบุตรท่ียังไม่บรร์ุนิติภาวะในบรษิัทฯ แ์ะ บริษัทย่อย :  ไม่มี 
การเา์่ียนแา์งการถือครองหุ้นบริษัทฯ แ์ะ บริษัทย่อยในาีที่ผ่านมา :  ไม่มี 
ความสัมพันธมทางครอบครวัระหว่างผู้บริหาร :  ไม่มี 
การ า้รงตา้แหน่งในกำิการอื่นทีอ่าำท้าให้เกิ ความขั แย้งทางผ์าระโยชนมต่อบริษัทฯ  :   ไม่มี 
าระวัติการท้างาน: 
บริษัทำ ทะเบียน 
2561 - 2561 รักษาการผู้ำ ัการส้านักตรวำสอบภายใน    บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันาา์มม ำ้ากั  มมหาชน) 
2559 - าัำำุบัน Chief Financial Officer  บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันาา์มม ำ้ากั  มมหาชน) 
2556 - 2559 ผู้อ้านวยการส้านักตรวำสอบภายใน บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันาา์มม ำ้ากั  มมหาชน) 
2555 - 2556 ผู้ช่วยผู้อ้านวยการสายงาน  บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันาา์มม ำ้ากั  มมหาชน) 

 การเงินแ์ะบัญช ี
2541 - 2554 ผู้ำั การส้านักตรวำสอบภายในอาวุโส บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันาา์มม ำ้ากั  มมหาชน) 
บริษัทำ้ากั /หน่วยงาน 
2536 - 2540 ผู้ช่วยผู้ตรวำสอบบัญชีอาวุโส บริษัท ส้านักงาน เอสำวีี ณ ถ์าง ำ้ากั  
 
 
 
 
 



บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันาา ม์ม ำ้ากั  มมหาชน)  
      แบบ 56-1 าี 2562 

 

 
   เอกสารแนบ 3 - หน้า 3  
  

ชื่อ   : นางสาวสมศรี ฟองอนนัตรัตน ์ 

ต้าแหน่ง   :  ผู้ช่วยผู้ำ ัการฝ่ายบัญชีแ์ะการเงิน มฝ่ายบัญชี) 
อาย ุ   : 54 าี 
วุฒิการศึกษา   : าริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยา์ัยรามค้าแหง 
สั ส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี 
สั ส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี 
สั ส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสแ์ะบุตรท่ียังไม่บรร์ุนิติภาวะในบรษิัทฯ แ์ะ บริษัทย่อย :  ไม่มี 
การเา์่ียนแา์งการถือครองหุ้นบริษัทฯ แ์ะ บริษัทย่อยในาีที่ผ่านมา :  ไม่มี 
ความสัมพันธมทางครอบครวัระหว่างผู้บริหาร :  ไม่มี 
การ า้รงตา้แหน่งในกำิการอื่นทีอ่าำท้าให้เกิ ความขั แย้งทางผ์าระโยชนมต่อบริษัทฯ  :   ไม่มี 
าระวัติการท้างาน: 
บริษัทำ ทะเบียน 
2541 - าัำำุบัน ผู้ช่วยผู้ำ ัการฝ่ายบัญชีแ์ะการเงิน บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันาา์มม ำ้ากั  มมหาชน) 
2535 - 2541 เำ้าหน้าที่บัญช ี บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันาา์มม ำ้ากั  มมหาชน) 
 

 



บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)  
      แบบ 56-1 ปี 2562 

 
   เอกสารแนบ 4 - หน้า 1  
  

เอกสารแนบ 4 

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
-ไม่มี- 



บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)  
      แบบ 56-1 ปี 2562 

 
   เอกสารแนบ 5 - หน้า 1  
  

เอกสารแนบ 5 

เอกสารอื่น 
-ไม่มี- 


