แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
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สารบัญ
หน้า

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

8

3. ปัจจัยความเสี่ยง

17

4. ทรัพยสินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

22

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

25

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส้าคัญอื่นๆ

25

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

31

8. โครงสร้างการจัดการ

37

9. การก้ากับดูแลกิจการ

44

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

62

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

68

12. รายการระหว่างกัน

69

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13. ข้อมูลทางการเงินที่ส้าคัญ

70

14. การวิเคราะห์และค้าอธิบายของฝ่ายจัดการ
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ้านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ้านาจควบคุม บริษัทย่อย
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สนิ
เอกสารแนบ 5 เอกสารอื่น

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
แบบ 56-1 ปี 2560

ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
แบบ 56-1 ปี 2560

ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษั ท ชุ ม พรอุ ต สาหกรรมน้ า มั น ปาล์ ม จ้ า กั ด (มหาชน) และบริ ษั ท ย่ อ ย ประกอบธุ ร กิ จ ผลิ ต และจ้ า หน่ า ย
เมล็ดพันธุ์ปาล์ม ต้นกล้าปาล์ม ผลิตภัณฑ์น้ามันปาล์ม รวมถึงประกอบอุตสาหกรรมน้ามันพืชและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
โดยจดทะเบียนจัดตังเป็นบริษัทจ้ากัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2522 ด้วยเงินทุน
จดทะเบียนเริ่มแรก 20,000,000 บาท เพื่อด้าเนินธุรกิจโรงสกัดน้ามันปาล์มดิบ การเริ่มธุรกิจในช่วงแรกรับซือวัตถุดิบเป็น
ผลปาล์มสดจากกลุ่มบริษัทในเครือ อาทิ บริษัท รุ่งเรืองปาล์มออยล์ จ้ากัด และ บริษัท ปะทิวการเพาะปลูก จ้ากัด ซึ่งมี
พืนที่เพาะปลูกรวมกว่า 20,000 ไร่ รวมทังมีการรับซือผลปาล์มสดจากสวนปาล์มของเกษตรกร ทังรายใหญ่และรายย่อยใน
จั ง หวั ด ชุ ม พรและจั ง หวั ด ใกล้ เ คี ย ง เพื่ อ น้ า เข้ า สู่ ก ระบวนการผลิ ต โดยอาศั ย เครื่ อ งจั ก รที่ ทั น สมั ย มี เ ทคโน โลยี แ ละ
ประสิทธิภาพในการผลิตสูง เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล และในเวลา
ต่อมาได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ้ากัด เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2536 มีทุนจดทะเบียน 210,000,000 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญทังหมดจ้านวน 21,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ปัจจุบันทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ มีจ้านวน 775,424,053 บาท ทุนช้าระแล้วจ้านวน 632,752,650 บาท ทังหมด
เป็นหุ้นสามัญ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) ด้าเนินธุรกิจและจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ ดังนี
(1) ผลิตภัณฑ์น้ามันดิบ
- น้ามันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil : CPO)
- น้ามันเมล็ดในปาล์ม (Crude Palm Kernel Oil : KO)
(2) ผลิตภัณฑ์น้ามันบริสุทธิ์
- น้ามันปาล์มบริสุทธิ์ (RBD Palm Oil : RPO)
- น้ามันเมล็ดในปาล์มบริสุทธิ์ (RBD Palm Kernel Oil : RKO)
- น้ามันปาล์มโอเลอิน (RBD Palm Olein : ROL)
- น้ามันปาล์มโอเลอินผ่านกรรมวิธีบรรจุขวดตรา “ลีลา”
- น้ามันปาล์มโอเลอินผ่านกรรมวิธีบรรจุปี๊บตรา “ลีลา” และรับจ้างผลิตตรา “เอโร”
- น้ามันปาล์มโอเลอินผ่านกรรมวิธีบรรจุถุงตรา “ลีลา” และรับจ้างผลิตตรา “เอโร”
(3) ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้
- ไขปาล์มบริสุทธิ์ (RBD Palm Stearin : RHST)
- กรดไขมันปาล์ม (Palm Fatty Acid Distillate : PFAD)
- กรดไขมันเมล็ดในปาล์ม (Palm Kernel Fatty Acid Distillate : KFAD)
- กากเมล็ดในปาล์ม (Kernel Meal : KM)

หน้า 1

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
แบบ 56-1 ปี 2560

1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายของบริษทั ฯ
วิสัยทัศน์
เป็นผู้น้าอุตสาหกรรมน้ามันพืชและธุรกิจต่อเนื่องอย่างครบวงจรในประเทศ
พันธกิจ
1. เป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมน้ามันพืชและอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อรองรับความต้องการทัง
ในและต่างประเทศ เน้นการผลิต ผลิตภัณฑ์จากกระบวนการผลิตน้ามันปาล์มอย่างครบวงจร โดย
ค้านึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม
2. ค้นคว้าและวิจัยให้ได้มาซึ่งนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
3. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากร
4. สร้างความพึงพอใจที่มีคณ
ุ ค่าต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรม
นโยบายคุณภาพ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และการส่งมอบเพื่อตอบสนองความพึงพอใจ
ของลูกค้าและมีความปลอดภัยในการบริโภค มีการปรับปรุงกระบวนการภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อการลดต้นทุนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ควบคู่การปลูกฝังค่านิยมคุณภาพและการมีส่วนร่วมของพนักงาน
ทุกระดับ
(หมายเหตุ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายคุณภาพ ผ่านการทบทวนจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครังที่ 4/2560 เมื่อวันที่
9 พฤศจิกายน 2560)

นโยบายบริหารจัดการ ในทุกระดับดังนี
1. ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์โดยรวมแก่บริษัทฯ
2. ยุติธรรม และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)
3. โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
4. ปฏิบัติตามกฎหมาย และให้ความร่วมมือแก่รัฐบาลของประเทศทีท่ างบริษัทฯ ได้ประกอบธุรกรรม
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
1. นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
2. นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการท้างาน และ
จรรยาบรรณบริษัท (Whistle Blower Policy)
3. นโยบายว่าด้วยการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด
Management Wish ปี 2560 : สิ่งที่คณะจัดการต้องการเห็นผลส้าเร็จ
1. White Factory : โครงการรณรงค์โรงงานสีขาว
2. TPM : ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนรวมในการด้าเนินงาน TPM
3. CSR : การมีธรรมาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อมและการเติบโตควบคู่ไปกับชุมชนรอบข้างอย่างยัง่ ยืน
พร้อมรณรงค์ให้พนักงานตระหนักในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
4. Anti Corruption : รณรงค์การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง

หน้า 2

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
แบบ 56-1 ปี 2560

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญของบริษทั ฯ
ปี 2554 จัดตังบริษัทย่ อย บริษัท ซี พีไอ อะโกรเทค จ้ากัด เพื่อ ผลิตและจ้า หน่ายเมล็ดพั นธุ์ปาล์มและ
กล้าปาล์ม ให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม
ปี 2554 บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ้ากัด ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
บัตรส่งเสริมเลขที่ 2390(5)/2554 ลงวันที่ 20 กันยายน 2554 ในกิจการผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มหรือ
ต้นกล้าปาล์ม
ปี 2554 ได้รับรางวัล “สถานประกอบการดีเด่นด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานประจ้าปี 2553” จังหวัดชุมพร
ปี 2555 ได้รับรางวัล “สถานประกอบการดีเด่นระดับประเทศ ปี 2555” ด้านความปลอดภัยชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท้างาน ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการท้างานภาคใต้ ประจ้าปี 2555
ปี 2555 จัดตังบริษัท ซีพีไอ พาวเวอร์ แพล้นท์ จ้ากัด เพื่อรองรับโครงการขายไฟในอนาคต
ปี 2555 ได้รับเกียรติบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจ้าปี 2555 จากกระทรวงอุตสาหกรรม
ปี 2556 ได้รับรางวัล “สถานประกอบการดีเด่นระดับประเทศ ปี 2556” ด้านความปลอดภัยชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท้างาน ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการท้างานภาคใต้ ประจ้าปี 2556
ปี 2556 บริษัท ฯ ได้จดทะเบียนเพิ่ม ทุน จ้ านวน 280,289,020 บาท เป็นหุ้น สามั ญ 280,289,020 หุ้ น
มูลค่ า ที่ ตราไว้ หุ้น ละ 1 บาท เพื่ อ จ่ ายเป็ น หุ้ นปั น ผลในสั ด ส่ วนหุ้ น สามั ญ 1 หุ้ น ต่ อหุ้ น ปั น ผล
1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 280,289,020 บาท เป็นทุนจดทะเบียน
ใหม่ 560,578,040 บาท
ปี 2556 เสนอขายใบส้าคัญแสดงสิทธิที่จะซือหุ้นสามัญของบริษัท ฯ ครังที่ 1 (CPI-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้น จ้านวนไม่เกิน 186,856,013 หน่วย ราคาเสนอขาย 0.50 บาทต่อ
หน่วย โดยมีอัตราการจัดสรรเท่ากับ หุ้นสามัญ 3 หุ้น ต่อใบส้าคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย (กรณีที่มี
เศษให้ปัดทิง) ใบส้าคัญแสดงสิทธิฯ มีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบส้าคัญแสดงสิทธิฯ และ
อัตราการใช้สิทธิใบส้าคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ราคาทีใ่ ช้สิทธิ 2.25 บาทต่อหุ้น
เพื่อขยายก้าลังการผลิต
ปี 2556 จัดสรรใบส้าคัญแสดงสิทธิที่จะซือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย โครงการ 1 (ESOP#1) จ้านวนไม่เกิน 28,000,000 หน่วย มีอายุ 5 ปี นับจากวันที่
ได้ออกใบส้าคัญแสดงสิทธิฯ โดยอัตราการใช้สิทธิใบส้าคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1
หุ้น ราคาที่ใช้สิทธิ 2.75 บาทต่อหุ้น เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ
และพนักงาน เพื่อสร้างขวัญก้าลังใจในการท้างาน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือ
หุ้น รวมถึงเป็นการจูงใจให้พนักงานท้างานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว ซึ่งจะส่งผลดีต่อการ
ปฏิบัติงานและการด้าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต
ปี 2556 บริษัทฯ จดทะเบียนเพิ่มทุนจ้านวน 214,856,013 บาท โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จาก
เดิม 560,568,040 บาท เป็นทุ นจดทะเบียนใหม่ 775,424,053 บาท โดยการออกหุ้นสามั ญ
จ้านวน 214,856,013 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส้าคัญแสดง
สิทธิฯ
ปี 2556 ได้รับ “เกียรติบัตร CSR DIW for Beginner AWARDS 2556” จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

หน้า 3

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
แบบ 56-1 ปี 2560

ปี 2556
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2557
ปี 2557

ปี 2557

ปี 2557
ปี 2557
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2558

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2559
ปี 2559

ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บัตรส่งเสริมเลขที่ 1702(1)/2556
ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ในกิจการผลิตก๊าซชีวภาพ
ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บัตรส่งเสริมเลขที่ 2644(1)/2556
ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 ในกิจการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ
ได้รับรางวัล “สถานประกอบการดีเด่นระดับประเทศ ปี 2557” ด้านความปลอดภัยชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท้างาน ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการท้างานแห่งชาติ ประจ้าปี 2557
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทย่อยจาก “บริษัท ซีพีไอ พาวเวอร์ แพล้นท์ จ้ากัด ” เป็น “บริษัท
ซีพีพี จ้ากัด”
บริษัท ซีพีพี จ้ากัด ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บัตรส่งเสริม
เลขที่ 2548(2)/2557 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ในกิจการผลิตน้ามันปาล์มดิบและน้ามันเมล็ดใน
ปาล์ม
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช้าระแล้วของบริษัทฯ จาก 560,568,040 บาท เป็น 560,569,547
บาท กั บ กระทรวงพาณิ ช ย์แ ล้ วเมื่ อ วัน ที่ 15 กรกฎาคม 2557 ซึ่ ง เป็ น ผลจากการใช้ สิทธิ ต าม
ใบส้าคัญแสดงสิทธิที่จะซือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (CPI-W1) ครังที่ 2
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “โครงการเพิ่มศักยภาพและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย
ส้าหรับนายจ้าง/สถานประกอบการ” จากส้านักงานประกันสังคม จังหวัดชุมพร
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ตามความต้องการสถานประกอบ
กิจการ” จากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดชุมพร
ขยายและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบ้าบัดน้าเสียและกากปาล์มจากโรงงานน้ามาผลิตก๊าซ
ชีวภาพ เพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตไฟฟ้าส้าหรับใช้ในธุรกิจและเพื่อจ้าหน่าย
พิจารณาลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย “บริษัท ซีพีพี จ้ากัด ” (เดิมชื่อบริษัท ซีพีไอ พาวเวอร์ แพล้นท์
จ้ากัด) เพื่อด้าเนินการธุรกิจโรงงานสกัดน้ามันปาล์ม พร้อมทังผลิตและจ้าหน่ายไฟฟ้า
ได้รับรางวัล “สถานประกอบการดีเด่นระดับประเทศ ปี 2558” ด้านความปลอดภัยชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท้างาน ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการท้างานภาคใต้ ประจ้าปี 2558
โดยเป็นสถานประกอบการด้านความปลอดภัยระดับประเทศ เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช้าระแล้วของบริษัทฯ จาก 560,569,547 บาท เป็น 632,752,650
บาท กั บ กระทรวงพาณิ ช ย์ แ ล้ ว เมื่ อ วั น ที่ 7 กรกฎาคม 2558 ซึ่ ง เป็ น ผลจากการใช้ สิท ธิ ต าม
ใบส้าคัญแสดงสิทธิที่จะซือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (CPI-W1) ครังสุดท้าย
จัดตังบริษัทย่อย บริษัท ซีพีไอ กรีน จ้ากัด จ้ากัด เพื่อรองรับโครงการในอนาคตส้าหรับผลิตและ
จ้าหน่ายน้ามันไบโอดีเซล น้ามันเชือเพลิงอื่น และ บริษัท ซีพีไอ เทรดดิง เพื่อรองรับโครงการใน
อนาคตส้าหรับซือและขายน้ามันพืชทุกชนิด
ได้ รั บ มอบประกาศนี ย บั ต รรับ รองมาตรฐานการป้ อ งกัน และแก้ไขปั ญ หายาเสพติด ในสถาน
ประกอบกิจการ ประจ้าปี 2559 จากผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
ได้ รั บ หนั ง สื อ อนุ ญ าตให้ ใ ช้ เ ครื่ อ งหมายรั บ รองปริ ม าณสิ น ค้ า หี บ ห่ อ จากกรมการค้ า ภายใน
กระทรวงพาณิชย์

หน้า 4

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
แบบ 56-1 ปี 2560

ปี 2559

ปี 2560
ปี 2560
ปี 2560

ปี 2560
ปี 2560
ปี 2560
ปี 2560
ปี 2560

ได้รับมอบหนังสือประกาศรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
ทุจริต (CAC – Thailand’s Private Sector Collective Action Coalitaion Against Corruption)
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
บริษัท ซีพีพี จ้ากัด ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บัตรส่งเสริม
เลขที่ 59-1178-1-00-1-0 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ในกิจการผลิตไฟฟ้าจากเชือเพลิงชีวมวล
จัดตังบริษัท ซีพีไอ โกลว์ จ้ากัด เพื่อรองรับโครงการในอนาคตส้าหรับผลิตและจ้าหน่ายพลังงาน
ไฟฟ้าและพลังงานทุกประเภท
ปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษทั ย่อย เพื่อให้การบริหารการจัดการภายในส้าหรับกลุ่มธุรกิจ
พลังงานมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ โดย โอนหุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่ในบริษัท ซีพีไอ กรีน
จ้ากัด (บริษัทย่อย) ให้ กับ บริษัท ซีพีไอ โกลว์ จ้ากัด (บริษัทย่อย) จ้านวน 4,999,995 หุ้น ในราคา
หุ้นละ 10 บาท
บริษัท ซีพีไอ โกลว์ จ้ากัด เรียกช้าระค่าหุ้นเพิ่มอีก 1% จากเดิม 25% รวมเรียกช้าระค่าหุ้น 26% .
บริษัท ซีพีไอ เทรดดิง จ้ากัด เรียกช้าระค่าหุ้นเพิ่มอีก 75% รวมเรียกช้าระค่าหุ้นเต็มมูลค่า
จัดตังบริษัท ซีพีไอ เอ็นเนอร์ยี่ จ้ากัด เพื่อรองรับโครงการในอนาคตส้าหรับผลิตและจ้าหน่าย
น้ามันไบโอดีเซลและนา้ มันเชือเพลิงอื่น
ได้ รั บ หนั ง สื อ อนุ ญ าตให้ ใ ช้ เ ครื่ อ งหมายรั บ รองปริ ม าณสิ น ค้ า หี บ ห่ อ จากกรมการค้ า ภายใน
กระทรวงพาณิชย์ เป็นปีที่ 2
จัดตังบริษัท ออลล์ บลูม โคโคนัท จ้ากัด เพื่อรองรับโครงการในอนาคตส้าหรับท้าการวิจยั
ปรับปรุง พัฒนา เพาะพันธุ์ ผลิตต้นกล้าพันธุ์และจ้าหน่ายกล้าพันธุ์ มะพร้าว ปาล์มน้ามัน และ
พันธุ์พืชทุกชนิด

หน้า 5

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
แบบ 56-1 ปี 2560

1.3 โครงสร้างการถือหุน้ ของกลุ่มบริษัท

หมายเหตุ 1) บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ้ากัด, บริษัท ซีพีพี จ้ากัด, บริษัท ซีพีไอ กรีน จ้ากัด, บริษัท ซีพีไอ เทรดดิง จ้ากัด
บริษัท ซีพีไอ โกลว์ จ้ากัด, บริษัท ซีพีไอ เอ็นเนอร์ยี่ จ้ากัด และ บริษัท ออลล์ บลูม โคโคนัท จ้ากัด ไม่มีการถือ
หุ้นและร่วมลงทุนในบริษทั อื่น
2) บริษัท ซีพีไอ กรีน จ้ากัด, บริษัท ซีพีไอ เทรดดิง จ้ากัด บริษัท ซีพีไอ โกลว์ จ้ากัด, บริษัท ซีพีไอ เอ็นเนอร์ยี่ จ้ากัด
และ บริษัท ออลล์ บลูม โคโคนัท จ้ากัด จดทะเบียนจัดตังบริษัทเพื่อรองรับแผนงานธุรกิจในอนาคตทีค่ าดว่าจะ
ด้าเนินการ

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุน้ ใหญ่
ไม่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

หน้า 6

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
แบบ 56-1 ปี 2560

ภาพรวมการประกอบธุรกิจกลุ่มบริษัทย่อย
บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จากัด
ประกอบธุรกิจผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มและต้นกล้าปาล์ม เพื่อจ้าหน่ายแก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป โดยจดทะเบียน
จัดตังเป็นบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2554 มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 5,000,000
บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ้านวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ปี 2555 ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนอีก 10,000,000 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทังสิน 15,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้น
สามัญจ้านวน 1,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยเริ่มด้าเนินประกอบธุรกิจตังแต่ปี 2555
บริษัท ซีพีพี จากัด (เดิมชื่อบริษัท ซีพีไอ พาวเวอร์ แพล้นท์ จากัด)
ประกอบกิจการโรงงานสกัดน้ามันปาล์ม พร้อมทังผลิตและจ้าหน่ายไฟฟ้า โดยจดทะเบียนจัดตังเป็นบริษัท ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555 มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 500,000 บาท แบ่งเป็นหุ้น
สามัญจ้านวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ปี 2557 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทจากบริษัท ซีพีไอ พาวเวอร์ แพล้นท์ จ้ากัด เป็น บริษัท ซีพีพี จ้ากัด และจด
ทะเบียนเพิ่มทุนอีก 124,500,000 บาท เรียกช้าระค่าหุ้นเพิ่ม ทุนครังแรกจ้านวน 25% รวมเป็นทุนจดทะเบียนทังสิน
125,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ้านวน 12,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และในปี 2558 ได้เรียกช้าระ
ค่าหุ้นเพิ่มทุนอีก 75% รวมเรียกช้าระค่าหุ้นเต็มมูลค่า
ปี 2559 ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนอีก 60,000,000 บาท เรียกช้าระค่าหุ้นเพิ่มทุนเต็มมูลค่า รวมเป็นทุนจดทะเบียนทังสิน
185,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ้านวน 18,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยเริ่มด้าเนินประกอบธุรกิจ
ตังแต่ปี 2560
บริษัท ซีพีไอ กรีน จากัด
ประกอบกิจการผลิตและจ้าหน่ายน้ามันไบโอดีเซล น้ามันเชือเพลิงอื่นๆ ทุกชนิด โดยจดทะเบียนจัดตังเป็นบริษัทตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 50,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
จ้านวน 5,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เรียกช้าระค่าหุ้นการจัดตังบริษัทฯ 25% และต่อมาได้ท้าการจดทะเบียน
เพิ่มทุนอีก 49,950,000 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท เรียกช้าระค่าหุ้นเพิ่มทุนครังแรก 25% ซึ่งเป็นการ
จดทะเบียนจัดตังบริษัทเพื่อรองรับแผนธุรกิจที่คาดว่าจะด้าเนินการในอนาคต
บริษัท ซีพีไอ เทรดดิ้ง จากัด
ประกอบกิจการซือและขายน้ามันพืชทุกชนิด อันได้มาจากการสกัดและกลั่นจากพืชต่างๆ โดยจดทะเบียนจัดตังเป็น
บริษัท ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่ อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 มีทุน จดทะเบีย นเริ่ มแรก 50,000 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ้านวน 5,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เรียกช้าระค่าหุ้นการจัดตังบริษัทฯ 25% และในปี 2560
ได้ท้าการเรียกช้าระค่าหุ้นเพิ่มอีก 75% รวมเรียกช้าระค่าหุ้นเต็มมูลค่า ซึ่งเป็นการจดทะเบียนจัดตังบริษัทเพื่อรองรับแผน
ธุรกิจที่คาดว่าจะด้าเนินการในอนาคต
บริษัท ซีพีไอ โกลว์ จากัด
ประกอบกิจการผลิตและจ้าหน่ายพลังงานไฟฟ้าและพลังงานทุกประเภท โดยจดทะเบียนจัดตังเป็นบริษัทตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 5,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้น
สามัญจ้านวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เรียกช้าระค่าหุ้นการจัดตังบริษัทฯ 25% และต่อมาได้ท้าการจด
ทะเบียนเพิ่มทุนอีก 45,000,000 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท เรียกช้าระค่าหุ้นเพิ่มทุนครังแรก 25%
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และในปี 2560 ได้ท้าการเรียกช้าระค่าหุ้นเพิ่มอีก 1% รวมเรียกช้าระค่าหุ้น 26% ซึ่งเป็นการจดทะเบียนจัดตังบริษัทเพื่อ
รองรับแผนธุรกิจที่คาดว่าจะด้าเนินการในอนาคต
บริษัท ซีพีไอ เอ็นเนอร์ยี่ จากัด
ประกอบกิจการผลิตและจ้าหน่ายน้ามันไบโอดีเซล น้ามันเชือเพลิงอื่นๆ ทุกชนิด โดยจดทะเบียนจัดตังเป็นบริษัทตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 50,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
จ้านวน 5,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เรียกช้าระค่าหุ้นการจัดตังบริษัทฯ 25% ซึ่งเป็นการจดทะเบียนจัดตัง
บริษัทเพื่อรองรับแผนธุรกิจที่คาดว่าจะด้าเนินการในอนาคต
บริษัท ออลล์ บลูม โคโคนัท จากัด
ประกอบกิ จ การท้ า การวิ จั ย ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา เพาะพั น ธุ์ ผลิ ต ต้ น กล้ า พั น ธุ์ แ ละจ้ า หน่ า ยกล้ า พั นธุ์ มะพร้ า ว
ปาล์มน้ามัน และพันธุ์พืชทุกชนิด โดยจดทะเบียนจัดตังเป็นบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 7
กันยายน 2560 มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 5,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ้านวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10
บาท เรียกช้าระค่าหุ้นการจั ดตังบริษัทฯ 25% ซึ่งเป็นการจดทะเบี ยนจัดตังบริษัทเพื่อรองรับแผนธุรกิจที่คาดว่าจะ
ด้าเนินการในอนาคต
2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้
หน่วย : ล้านบาท
ผลิตภัณฑ์
ต้นกล้าปาล์มและ
เมล็ดพันธุ์ปาล์ม
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

ดาเนินการโดย

% การถือหุ้น
ของบริษัท

บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ้ากัด

99.99

บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ้ากัด

99.99

รวมรายได้

ปี 2558
รายได้

ปี 2559
%

รายได้

ปี 2560
%

รายได้

%

51.25

99.73

46.62

95.61

45.77

95.71

0.14

0.27

2.14

4.39

2.05

4.29

51.39

100.00

48.76

100.00

47.82

100.00

น้ามันดิบ

บริษัท ซีพีพี จ้ากัด

99.99

-

-

-

-

892.38

71.38

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

บริษัท ซีพีพี จ้ากัด

99.99

-

-

-

-

357.73

28.62

-

-

-

-

1,250.11

100.00

รวมรายได้
รายได้ในประเทศ
น้ามันดิบ
น้ามันบริสุทธิ์
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม
บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม
บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม

201.59
2,896.81
764.85
3,863.25

5.21
74.80
19.75
99.76

314.57
3,583.11
735.40
4,633.08

6.10
69.46
14.26
89.82

414.66
3,071.30
1,044.30
4,530.25

8.15
60.34
20.52
89.01

รายได้ต่างประเทศ
น้ามันดิบ
น้ามันบริสุทธิ์
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม
บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม
บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม

6.11
0.21
3.05

0.16
0.08

482.51
5.02
37.89

9.35
0.10
0.73

425.32
16.84
117.73

8.36
0.33
2.30

9.37

0.24

525.42

10.18

559.89

10.99

3,872.62

100.00

5,158.50

100.00

5,090.14

100.00

รวมรายได้เฉพาะกิจการ
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2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
(1) ผลิตภัณฑ์น้ามันดิบ (Crude Oil)
(1.1) น้ามันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil : CPO)
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสกัดผลปาล์มสด (FFB - Fresh Fruit Bunch) โดยเฉลี่ยผลปาล์มสด
สมบูรณ์ 100 กก. จะให้น้ามันปาล์มดิบประมาณ 17-19 กก. และเมล็ดในปาล์มประมาณ 5-6 กก. ซึ่งถือเป็นสินค้ากึ่ง
ส้าเร็จรูปที่ใช้เป็นวัตถุดิบส่งต่อไปยังโรงกลั่นน้ามันปาล์มเพื่อผ่านกรรมวิธีท้าให้บริสุทธิ์ หลังจากนันจะถูกน้าไปใช้เป็น
วัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ บะหมี่กึ่งส้าเร็จรูป และขนมขบเคียวต่างๆ เนยเทียม ครีมเที ยม นมข้นหวานและจืด
หรื อ น้ า มั น พื ช ประกอบอาหารในครั ว เรื อ น หรื อ ใช้ เ ป็ น วั ต ถุ ดิ บ ส้ า หรั บ อุ ต สาหกรรมที่ ไม่ ใ ช่ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหาร ได้ แ ก่
อุตสาหกรรมการท้าสบู่ ผงซักฟอก เครื่องส้าอาง เทียนไข กรดไขมันอิสระ สี ยา น้ามันหล่อลื่น ฯลฯ เป็นต้น
ในปัจจุบันน้ามันปาล์มดิบเป็นวัตถุดิบ ของบริษัทฯ ในการน้าไปผ่านกรรมวิธีกลั่นบริสุทธิ์ เพื่อส่ง
ต่อไปยังลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม และลูกค้ากลุ่มคอนซูเมอร์เพื่อท้าเป็นน้ามันพืชบรรจุขวด ถุง และ ปี๊บ
(1.2) น้ามันเมล็ดในปาล์ม (Crude Palm Kernel Oil : KO)
ได้จากการสกัดเมล็ดในปาล์ม (Palm Kernel) โดยเฉลี่ยเมล็ดในปาล์มที่สมบูรณ์ 100 กก. จะให้
น้ามันเมล็ดในปาล์มประมาณ 42-44 กก. ซึ่งมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน้ามันมะพร้าวมากที่สุด ปกติน้ามันมะพร้าวจะมี
คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์อาหารเป็นอันมาก แต่เนื่องจากน้ามันมะพร้าวมี
ปริมาณที่ไม่เพียงพอกับความต้องการ น้ามันเมล็ดในปาล์มซึ่งมีคุณสมบัติที่ไม่แตกต่างจากน้ามันมะพร้าว จึงมีความ
เหมาะสมที่จะใช้ทดแทนน้ามันมะพร้าวได้ ปกติราคาน้ามันเมล็ดในปาล์มจะอยู่ในช่วงใกล้เคียงกับน้ามันมะพร้า ว โดย
ทั่วไปน้ามันเมล็ดในปาล์ม อาจจะถูกน้าไปใช้ในลักษณะเดียวกับน้ามันปาล์ม คือ ใช้ในการบริโภคในครัวเรือน และใน
อุตสาหกรรมอาหารได้แก่ การท้าเนยเทียม ครีมเทียม ไขมันส้าหรับท้าขนมปัง ลูกอม หรือใช้ในอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่
ผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ อุตสาหกรรมการท้าสบู่ ผงซักฟอก และกรดไขมันอิสระ เป็นต้น ทังนี น้ามันเมล็ดในปาล์มสามารถ
สกัดได้เฉพาะในโรงงานสกัดน้ามันปาล์มที่มีเทคโนโลยี่ที่ทันสมัย ที่มีการแยกเอาเมล็ดในปาล์มออกมาจากเส้นใยของผล
ปาล์มเท่านัน
(2) ผลิตภัณฑ์น้ามันบริสุทธิ์ (RBD Oil)
(2.1) น้ามันปาล์มบริสุทธิ์ (RBD Palm Oil : RPO)
ได้จ ากการน้า น้า มัน ปาล์ มดิ บเข้า สู่กระบวนการกลั่ นน้ ามัน ปาล์ม ดิบ เพื่อ ท้า ให้ บริสุทธิ์ ซึ่ งจะ
จ้าหน่ายต่อไปยังอุตสาหกรรมต่อเนื่องทางด้านอาหารต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมผลิตบะหมี่กึ่งส้าเร็จรูป ขนมขบเคียว หรือ
อุตสาหกรรมอาหารอื่นๆ โดยเฉพาะประเภททอด นอกจากนี ยังใช้กับอุตสาหกรรมการผลิ ตเนยเทียม ครีมเทียม ไอศครีม
นมข้นหวาน รวมถึงอุตสาหกรรมผลิตไบโอดีเซล
(2.2) น้ามันเมล็ดในปาล์มบริสทุ ธิ์ (RBD Palm Kernel Oil : RKO)
ได้จากการน้าน้ามันเมล็ดในปาล์มเข้าสูก่ ระบวนการกลั่นน้ามันเมล็ดในปาล์มเพื่อท้าให้บริสุทธิ์ ซึ่ง
จะจ้าหน่ายต่อไปยังอุตสาหกรรมโอลีโอเคมีคอล
(2.3) น้ามันปาล์มโอเลอิน (RBD Palm Olein : ROL)
ได้จ ากการน้าน้ ามั นปาล์ม บริสุทธิ์ มาผ่ านกระบวนการแยกไข ซึ่งไขที่ แยกออกมานัน จะเป็ น
ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้อย่างหนึ่ง โดยทั่วไปเรียกว่า ไขปาล์มบริสุทธิ์ (ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไปในหัวข้อผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ )
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น้ามันปาล์มโอเลอินที่ได้ จะน้ามาจ้าหน่ายให้กับอุตสาหกรรมประกอบอาหารต่างๆ หรือน้ามาบรรจุในรูปขวด ปี๊บ และถุง
ตรา “ลีลา” รวมทังสินค้าที่รับผลิตภายใต้ตราสินค้า “เอโร่”
(3) ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ (By Product)
(3.1) ไขปาล์มบริสทุ ธิ์ (RBD Palm Stearin : RHST)
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการแยกไขออกจากน้ามันปาล์มบริสุทธิ์ น้าไปใช้ในอุตสาหกรรม
ต่างๆ เช่น การผลิตเนยเทียม มาการีน สบู่ อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ รวมไปถึงการผลิตไบโอดีเซล
(3.2) กรดไขมันปาล์ม (Palm Fatty Acid Distillate : PFAD)
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการแยกกรดออกจากน้ามันปาล์มดิบในโรงกลั่นน้ามันปาล์ม
บริสุทธิ์ น้าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น โอลีโอเคมีคอล การผลิตสบู่ อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ รวมไปถึงการผลิต
ไบโอดีเซล
(3.3) กรดไขมันเมล็ดในปาล์ม (Palm Kernel Fatty Acid Distillate : KFAD)
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการแยกกรดออกจากน้ามันเมล็ดในปาล์มในโรงกลั่นน้ามันเมล็ด
ในปาล์มบริสุทธิ์ น้าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น โอลีโอเคมีคอล รวมถึงการผลิตไบโอดีเซล
(3.4) กากเมล็ดในปาล์ม (Kernel Meal : KM)
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้หลังจากกระบวนการสกัดน้ามันเมล็ดในปาล์มออกจากเมล็ดในปาล์ม สามารถ
น้าไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ใหญ่ เช่น โค กระบือ เป็นต้น
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การส่งเสริมการลงทุน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ภายใต้เงื่อนไขที่ก้าหนด
บางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส้าหรับก้าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่
ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนัน รายละเอียดของบัตรส่งเสริมการ
ลงทุนมีดังนี
รายละเอียด

บริษัทฯ

บริษัทฯ

บริษัทฯ

บจก.ซีพีไอ
อะโกรเทค
2390(5)/2554

บจก.ซีพีพี

บจก.ซีพีพี

2548(2)/2557

59-1178-100-1-0
ผลิตไฟฟ้าจาก
เชือเพลิงชีว
มวล

1.

บัตรส่งเสริมเลขที่

1025(2)/2548

1702(1)2556

2644(1)/2556

2.

เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ

ผลิตน้ามันพืช
บริสุทธิ์

ผลิตก๊าซชีวภาพ

ผลิตไฟฟ้าจาก
ก๊าซชีวภาพ

ผลิตเมล็ด
พันธุ์ปาล์ม
หรือต้นกล้า
ปาล์ม

ผลิตน้ามัน
ปาล์มดิบและ
น้ามันเมล็ดใน
ปาล์มดิบ

3.

สิทธิประโยชน์ส้าคัญที่ได้รับ
8 ปี
(สินสุดแล้ว)

8 ปี

8 ปี

8 ปี

8 ปี

8 ปี

ไม่ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

20 ตุลาคม
2547
3 พฤศจิกายน
2548

19 กุมภาพันธ์
2556
ยังไม่เปิด
ด้าเนินการ

14 ตุลาคม
2556
29 กันยายน
2557

20 กันยายน
2554
1 สิงหาคม
2556

2 กรกฎาคม
2556
2 มีนาคม
2560

13 กรกฎาคม
2559
27 เมษายน
2560

3.1

3.2

3.3

ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ส้าหรับก้าไรสุทธิที่ได้จากการ
ประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
และได้รับยกเว้นไม่ต้องน้าเงินปันผล
จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่ง
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไป
รวมค้านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้
ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
ส้าหรับก้าไรสุทธิที่ได้จากการลงทุน
ในอัตราร้อยละห้าสิบของอัตราปกติ
มีก้าหนดเวลาห้าปี นับจากวันที่พ้น
ก้าหนดระยะเวลาในข้อ 3.1
ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส้าหรับ
เครื่องจักรตามที่คณะกรรมการ
พิจารณาอนุมัติ

4.

วันที่อนุมัติให้การส่งเสริม

5.

วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ
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2.2 การตลาดและการแข่งขัน
(1) กลยุทธ์ทางการตลาด
บริษัทฯ มีนโยบายควบคุม ขันตอนการผลิตเพื่อ รักษาระดับมาตรฐาน นอกจากนี ยังมี นโยบายด้า น
คุณภาพและการบริการที่สนองตอบความต้องการของลูกค้าในด้านต่างๆ เพื่อให้มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เช่น การ
ให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์ และตรงตามความจริงแก่ลูกค้า การวัดความพึงพอใจของลูกค้าต่อสินค้าและบริการ รวมไป
ถึงการศึกษาและน้าเครื่องมือทางการตลาดมาใช้ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ และตัดสินใจในทิศทางของบริษัทฯ ในระยะ
ยาว ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังมีบริษัทย่อย เพื่อมุ่งเน้นงานวิจัยพันธุ์ปาล์ม เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ ข้อมูลงานวิจัย
และน้ามาใช้ในการเพาะเมล็ดพันธุ์ปาล์ม เพื่อให้ได้มาซึ่งสายพันธุ์ที่ดี กล้าปาล์มที่มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมใน
การปลูกปาล์มของเกษตรกรในพืนที่ที่มคี วามแตกต่างกัน ตลอดจนการเผยแพร่ให้ข่าวสารความรู้ต่างๆ แก่เกษตรกรทั่วไป
บริษัทฯ มีพืนที่ปลูกปาล์มน้ามันประมาณ 20,000 ไร่ ซึ่งการจัดการด้านการดูแลสวนปาล์ม เป็นไปตาม
หลักวิชาการ โดยในช่วงแรกๆ มีการใส่ปุ๋ยเคมี และการใช้สารเคมีในการก้าจัดวัชพืชและศัตรูพืช มีมูลค่าหลายล้านบาทต่อ
ปี ต่อมาบริษัทฯ ตระหนักและค้านึงถึงสิ่งแวดล้อม จึงได้พยายามด้าเนินธุรกิจโดยการน้าสิ่งที่เหลือใช้จากโรงงาน กลับมา
ใช้กับสวนปาล์มเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด อาทิเช่น ทะลายปาล์ม กากตะกอนจากบ่อบ้าบัดน้า ขีเถ้า ขีแป้ง และกากดี
แคนเตอร์ มาใช้ในสวนปาล์มของบริษัทฯ เพื่อทดแทนปุ๋ยเคมี ส่วนงานด้านการปราบวัชพืช จากที่เคยใช้สารเคมีก็เปลี่ยน
มาเป็นการปลูกพืชคลุมดินแทน และเลือกก้าจัดวัชพืชบางประเภท สามารถลดค่ าใช้จ่ายด้านสารเคมีลงได้มาก ทังนี
บริษัทฯ ได้น้าวิธีการทางธรรมชาติ โดยการเลียงนกแสกเพื่อควบคุมและก้าจัดประชากรหนู เข้ามาใช้แทนการก้าจัดด้วย
สารเคมี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสียหายของผลปาล์มสด และลดการท้าลายระบบนิเวศวิทยา ด้วยการควบคุ ม
ประชากรหนูโดยไม่ใช้สารเคมี ซึ่งจากการด้าเนินการดังกล่าวสามารถที่ จะลดค่าใช้จ่ายในการซือสารเคมีได้ปีละนับล้าน
บาท
ในปี 2560 บริษัทฯ ได้มีการแบ่งกลุ่มธุรกิจออกเป็น 5 กลุ่มหลัก ตามลักษณะของกลุ่มลูกค้า และเพื่อการ
วางแผนการท้าตลาดได้อย่างเหมาะสม โดยแบ่งออกเป็น
1. กลุ่มตลาดอุตสาหกรรม
2. กลุ่มตลาดพลังงาน
3. กลุ่มตลาดแบ่งบรรจุ
4. กลุ่มตลาดคอนซูเมอร์
5. กลุ่มตลาดส่งออก
ซึ่งส่งผลให้การบริหารงานเกิดความสะดวกและมีความคล่องตัวมากขึนตามพฤติกรรมของแต่ละกลุ่ม
ธุรกิจ นอกจากนีบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการท้างานเป็นทีม การให้บริการที่ดีและมีประสิทธิ ภาพแก่ลูกค้าของบริษัทฯ รวมถึง
การด้าเนินโครงการ CSR อย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อัน จะน้าไปสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืนต่อไป
นโยบายราคา
ระดับราคาของผลปาล์มสด น้ามันปาล์มดิบ น้ามันเมล็ดในปาล์ม น้ามันปาล์มบริสุทธิ์และน้ามันปาล์ม
โอเลอิน ถูกก้าหนดโดยปัจจัยต่างๆ หลายประการด้วยกัน ได้แก่
* นโยบายของรัฐในการก้าหนดราคาและควบคุมการน้าเข้า การส่งออก
* นโยบายของรัฐในการเข้าแทรกแซงตลาด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
* นโยบายของรัฐในการปรับสัดส่วนการใช้น้ามันปาล์มเพื่อการผลิตไบโอดีเซล
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*
*
*
*
*
*
*
*
*

จ้านวนโรงงานสกัดน้ามันปาล์ม
จ้านวนโรงกลั่นน้ามันปาล์ม
ระดับราคาน้ามันดิบในตลาดโลก
ระดับราคาน้ามันปาล์มและน้ามันถั่วเหลืองในตลาดโลก
ระดับราคาน้ามันพืชชนิดอื่นที่สามารถใช้ทดแทนกันได้
ระดับราคาและปริมาณผลผลิตในประเทศที่ออกสู่ตลาด
การพยายามลักลอบน้าเข้าน้ามันปาล์มจากประเทศเพื่อนบ้าน
ปริมาณสต็อควัตถุดิบ และสินค้าที่ผลิตแล้วของแต่ละโรงงาน
ปริมาณมูลภัณฑ์กันชน (Buffer Stock) ขององค์การคลังสินค้า

จากปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวจะเห็นว่าราคาวัตถุดิบของบริษัทฯ จะถูกก้าหนดจากหลายปัจจัย โดยในสภาพ
ปกติจะถูกก้าหนดจากอุปสงค์และอุปทานในตลาด อย่างไรก็ตาม ในกรณีอุปสงค์หรืออุปทานมีมากเกินความต้องการ
ราคาตลาดจะถูกควบคุมโดยการแทรกแซงตลาดด้วยการประกาศราคาแนะน้าขันต่้าของผลปาล์มสด เพื่อป้องกันไม่ให้
ราคาตกต่้าเกินไป และถูกก้าหนดราคาจ้าหน่ายปลีกสินค้าน้ามันพืชปาล์มไม่ให้เกินราคาที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้ราคาสูง
จนเกินไป รวมไปถึงมาตรการควบคุมการน้าเข้าต่างๆ ทังนีเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มและผู้บริโภคจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์ จาก
มาตรการดังกล่าว
จากข้อจ้ากัดดังกล่าว ท้าให้นโยบายราคาสินค้าของบริษัทฯ เป็นไปตามภาวะและกลไกของตลาด ซึ่ง
บริษัทฯ จะปรับนโยบายการขายในแต่ละช่วงให้เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงอัน
เกิดจากความไม่แน่นอนของปริมาณการสั่งซือจากลูกค้า ที่ได้รับผลกระทบในช่วงของสภาวะราคา ผันผวน โดยให้มี
ผลกระทบในเรื่องต้นทุนสินค้าน้อยที่สุด
(2) การจาหน่ายและช่องทางการจัดจาหน่าย
การจ้ า หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต่ า งๆ ของบริ ษั ท ฯ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การขายส่ ง ให้ แ ก่ ผู้ซื อรายใหญ่ กล่ า วคื อ
น้ามันปาล์มดิบและน้ามันเมล็ดในปาล์มจะจ้าหน่ายให้กับโรงกลั่นน้ามันบริสุทธิ์ และโรงงานอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ
โดยตรง ณ ราคาซือขายหน้าโรงงานของผู้ ซือ ส่วนน้ามันปาล์มบริสุทธิ์และน้ามันปาล์มโอเลอินจะจ้าหน่ายให้แก่โรงงาน
อุตสาหกรรมและผู้ค้าส่งรายใหญ่ โดยแบ่งเป็นน้ามันพืชบรรจุขวด ถุง และปี๊บ ส้าหรับจ้าหน่ายให้ผู้ค้าส่งและปลีก รวมถึง
ผู้บริโภคทั่วไป และส่งเป็นรถ Tanker ให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ในส่วนของผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ ส้าหรับไขปาล์ม
บริสุทธิ์ และกรดไขมันปาล์ม จะจ้าหน่ายให้แก่กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมผลิตไบโอดีเซล
อุตสาหกรรมโอลีโอเคมีคอล รวมถึงการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ ในส่วนของกากเมล็ดในปาล์ม
บริษัทฯ ได้จ้าหน่ายให้กับกลุ่มผู้เลียงสัตว์รายใหญ่ หรือโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์โดยตรง รวมถึงการ
จ้าหน่ายให้เกษตรกรในพืนที่ เพื่อเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง โดยลักษณะการ
จ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นการท้าสัญญาซือขายในระยะเวลาต่างๆ กัน ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 2
ประเภทคือ
1. สัญญาระยะยาว (Long-term Contract) ระยะเวลามากกว่า 3 เดือนขึนไป
2. สัญญาระยะสัน (Short-term Contract) ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือน
สัญ ญาดั งกล่า วจะก้ าหนดราคาซือขาย ปริ มาณ ระยะเวลาที่ ก้า หนดส่ง มอบ และข้ อ ตกลงก้ าหนด
มาตรฐานสินค้าเป็นส้าคัญ นอกจากการท้าสัญญาซือขายแล้ว ยังมีการซือขายบางส่วนที่กระท้าขึนรายวัน ซึ่งใช้ราคาซือ
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ขาย ณ ราคาของวันนันๆ (Spot Price) เป็นเกณฑ์ ส้าหรับการซือขายในส่วนของสินค้ากลุ่มที่บรรจุขวด ถุง และปี๊บ ซึ่งจัด
จ้าหน่ายผ่านผู้ค้าส่งรายใหญ่ จะใช้ราคาซือขาย ณ ราคาของวันนันๆ (Spot Price) เป็นเกณฑ์เพียงอย่างเดียว
(3) การส่งออก
ในปี 2560 บริษัทฯ มีมูลค่าการส่งออกเปรียบเทียบกับมูลค่าการจ้าหน่ายทังสิน โดยประมาณ 12% ซึ่ง
ส่วนใหญ่ส่งออกในรูปของผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ ได้แก่ PFAD ผลิตภัณฑ์น้ามันดิบ ได้แก่ KO ผลิตภัณฑ์น้ามันบริสุทธิ์
ได้แก่ ROL ในรูปสินค้าบรรจุขวดขนาด 1 ลิตร เป็นต้น โดยส่งออกไปยังประเทศมาเลเซีย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา ผ่านทางบริษัทตัวแทนที่มีความน่าเชื่อถือ โดยการช้าระเงินจะเป็นไปในลักษณะการเปิด L/C at sight หรือ T/T
Telegraphic Transfer เพื่อเป็นการประกันความเสี่ยง
(4) ลักษณะของลูกค้าและสภาพการแข่งขัน
บริษั ทฯ เริ่ มด้ าเนิ นกิ จการมาตังแต่ ปี 2522 จึง มีค วามสัม พันธ์ กับ ลูกค้ าและบุ คคลในแวดวงธุร กิจ ที่
เกี่ยวข้องเป็นระยะเวลานาน อนึ่ง สถานภาพของบุคคลในอุตสาหกรรมนีส่วนมากจะเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันเป็น
อย่างดี แม้ว่าจะมีสภาพการแข่งขันรุนแรงโดยเฉพาะในด้านราคา อย่างไรก็ดี ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็น องค์กรที่มี
ขนาดใหญ่ และมีความน่าเชื่อถือในวงการ จึงท้าให้ความเสี่ยงของหนีเสียของบริษัทฯ มีอยู่ในระดับที่ต่้า ประกอบกับการ
ขายอยู่ในลักษณะกระจาย ไม่ได้เน้นที่รายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ จึงไม่มีการขายให้ลูกค้ารายใดเกิน 20% ของมูลค่าการ
ขายรวมในระยะเวลาที่ผ่านมา
ส้าหรั บตลาดในปี 2560 ที่ ผ่านมา ปาล์มน้ ามันในช่วงครึ่งปี แรกได้รับ ผลกระทบจากภาวะเอลนีโญ
ต่อเนื่องมาจากปี 2559 ท้าให้ผลผลิตยังออกมาไม่มากเท่าที่ควร อย่างไรก็ดี ปริมาณผลผลิตเริ่มออกมากขึนในช่วงกลางปี
และยาวต่อเนื่องจนถึงปลายปี ท้าให้ปริมาณสต็อคมีมากเกินความต้องการภายในประเทศ แม้ว่าจะมีการปรับลดราคา
สินค้าน้ามันปาล์มทุกประเภทลงเพื่อกระตุ้นตลาดให้เกิดการบริโภคมากขึน รวมทังภาคการผลิตน้ามันไบโอดีเซล ที่ภาครัฐ
มีการปรับนโยบายสัดส่วนการผสมน้ามันไบโอดีเซลเพื่อช่วยดูดซับส่วนเกิน โดยในช่วงต้นปีมีการใช้สัดส่วนการผสมที่
ร้อยละ 5 (บี 5) จากนันในช่วงเดือนเมษายนได้มีการปรับสัดส่วนการผสมมาเป็นร้อยละ 7 (บี 7) และคงใช้สัดส่วนนี
ต่อเนื่องไปจนถึงสินปีแล้วก็ตาม ระดับสต็อคคงเหลือก็ยังคงเพิ่มขึนตลอดช่วงครึ่งปีหลัง และมากเป็นประวัติการณ์ โดย
สูงสุดอยู่ที่ระดับ 532,651 ตันในเดือนพฤศจิกายน แม้ว่าผู้ประกอบการต่างๆ พยายามเร่งหาทางส่งออกเพื่อช่วยลด
ระดับสต็อคส่วนเกินลง แต่สต็อคในภาพรวมก็ยังคงมีอยู่ในระดับที่สูง โดย ณ สินปี 2560 ระดับสต็อคคงเหลือของน้ามัน
ปาล์มทังประเทศมีอยู่ที่ 485,739 ตัน ท้าให้ราคาน้ามันปาล์มในประเทศมีการปรับตัวลดลงต่อเนื่องตลอดทังปีที่ผ่านมา
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
(ก) ลักษณะการจัดการเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อการจาหน่าย
1) ความต้องการผลิตภัณฑ์
เนื่องจากบริษัทฯ มีโรงงานสกัดน้ามันปาล์ม ซึ่งมีความต้องการผลปาล์มสดประมาณ 600,000 ตัน/ปี
และโรงกลั่นน้ามันปาล์มที่มีความต้องการน้ามันปาล์มดิบประมาณ 180,000 ตัน/ปี ท้าให้บริษัทฯ ต้องด้าเนินการจัดหา
ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทเพื่อป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิตในแต่ละส่วน จึงมีกระบวนการจัดหาผลิตภัณฑ์ดังนี
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2) กระบวนการจัดหาผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท
2.1) การจัดหาผลปาล์มสด
ในกระบวนการสกั ด น้ า มั น ปาล์ ม ดิ บ นั น บริ ษั ท ฯ ต้ อ งด้ า เนิ น การรั บ ซื อผลปาล์ ม สดจาก
เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ามันบริเวณรอบโรงงานเพื่อป้อนเข้าโรงงานสกัดน้ามันปาล์ม ซึ่งมีที่ตังอยู่ในพืนที่ อ้าเภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพร และได้จากสวนปาล์มของบริษัทฯ เองโดยตรง โดยปริมาณผลปาล์มทะลายสดจ้านวน 100 ก.ก. จะสามารถ
สกัดเป็นน้ามันปาล์มดิบได้โดยเฉลี่ยประมาณ 17-19 ก.ก.
ส้าหรับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มนัน สามารถน้าผลผลิตมาจ้าหน่ายให้แก่บริษัทฯ ที่โรงงานสกัดได้
โดยตรง นอกจากนี บริษัทฯ ยังมีลานรับซือทั งในลักษณะบริษัทฯ ด้าเนินการเองและลานในเครือข่ายที่ด้าเนินการคัด
คุณภาพผลปาล์มภายใต้มาตรฐานของบริษัทฯ กระจายอยู่บริเวณโดยรอบโรงงาน ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถแข่ง ขันรับ
ซือผลปาล์มได้ดีขึนในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ปริมาณผลปาล์มไม่เพียงพอต่อความต้องการวัตถุดิบของโรงงาน มี
การแข่งขันแย่งวัตถุดิบสูง
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เองก็มีสวนปาล์มน้ามันซึ่ง มีพืนที่ประมาณ 20,000 ไร่ มีการปลูกต้น
ปาล์มมากว่า 30 ปี ต้นปาล์มดังกล่าวเป็นต้นปาล์มที่มีอายุมาก ล้าต้นสูง การเก็บเกี่ยวยากและเริ่มให้ผลผลิตลดลง
บริษัทฯ จึงได้ท้าการทยอยโค่นต้นปาล์ม ที่มีอายุมากแล้วท้าการปลูกใหม่ทดแทน จึงท้าให้ในช่วงระยะเวลาระหว่าง ปี
2553-2558 บริษัทฯ จะได้รับผลปาล์มสดจากสวนป้อนสู่โรงงานน้อยลงกว่า ในอดีต อย่างไรก็ดี ตังแต่ปี 2559 เป็นต้นไป
ต้นปาล์มที่ท้าการปลูกใหม่ทดแทนนันจะเริ่มทยอยให้ผลผลิตมากขึนเรื่อยๆ ตามอายุของต้นปาล์มที่ เติบโตขึน ส่งผลให้
บริษัทฯ มีความเสี่ยงในการจัดหาผลปาล์มสดน้อยลง
ทังนี จากการจัดหาผลปาล์มสดในปี 2560 นัน บริษัทฯ มีการรับซือผลปาล์มสดจากเกษตรกร
และจากลานรั บซื อผลปาล์ มสดรวมกั นทั งสินประมาณร้อ ยละ 90 ของปริ มาณผลปาล์ม สดที่รั บ ซื อทั งหมด และอี ก
ประมาณร้อยละ 10 มาจากสวนปาล์มของบริษัทฯ เอง
จากการน้าผลปาล์มทะลายมาสกัดเป็น น้ามันปาล์มดิบนัน จะท้าให้ได้ผลพลอยได้ต่างๆ จาก
กระบวนการผลิตด้วย ได้แก่ เมล็ดในปาล์มซึ่งจะได้ปริมาณร้อยละ 4 - 6 จากปริมาณผลปาล์มทะลายสด 100 ก.ก. ซึ่งจะ
น้าไปผลิตเป็นน้ามันเมล็ดในปาล์มต่อไป นอกจากนัน ยังได้ ทะลายปาล์มเปล่า ใยปาล์ม และกะลาปาล์ม ซึ่งบริษัทฯ ได้
น้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยน้ามาใช้ เป็นเชือเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าให้แก่โรงงานของบริษัทฯ ส่วนหนึ่ง อันจะช่วย
ประหยัดต้นทุนด้านพลังงานของบริษัทฯ ได้อีกทางหนึ่ง
ทังนี การรับซือผลปาล์มสดทังจากเกษตรกรและจากลานปาล์ม ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการ
รับซือจากเกษตรกรหรือลานปาล์มรายใดที่มีมูลค่าเกินกว่าร้ อยละ 30 ของมูลค่าการซือผลปาล์มสดทังหมด และเป็นการ
รับซือจากผู้ขายในประเทศทังสิน ไม่มีการน้าเข้าผลปาล์มสดจากต่างประเทศแต่อย่างใด
2.2) การจัดหาน้ามันปาล์มดิบ
เนื่องจากก้าลังการผลิตโรงสกัดน้ามันปาล์มดิบของบริษัทฯ มีน้อยกว่าก้าลังการผลิตโรงงาน
กลั่นน้ามันปาล์มบริสุทธิ์ ท้าให้บริษัทฯ ต้องจัดซือจัดหาน้ามันปาล์มดิบจากโรงงานสกัดน้ามันปาล์ม อื่นๆ เพิ่มเติมอีก ซึ่ง
ส่วนใหญ่ตังอยู่ในเขตพืนที่ภาคใต้ โดยเฉพาะในจังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดกระบี่ ทังนีบริษัทฯ มีการ
จัดหาน้ามันปาล์มดิบจากภายนอกประมาณร้อยละ 50 ของปริมาณน้ามันปาล์มดิบที่โรงกลั่น น้ามันปาล์มของบริษัทฯ
ต้องการในแต่ละปี
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การจัดหาน้ามันปาล์มดิบจากโรงงานสกัดน้ามันปาล์มอื่น ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการรับซือ
จากผู้ขายรายใด ที่มีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าการซือขายน้ามันปาล์มดิบทังหมด และเป็นการรับซือจากผู้ขาย
ในประเทศทังสิน ไม่มีการน้าเข้าน้ามันปาล์มดิบจากต่างประเทศแต่อย่างใด
3) สถานการณ์และแนวโน้มของวัตถุดบิ ในอนาคต
ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีพืนที่ให้ผลผลิตปาล์มน้ามันประมาณ 4.9 ล้านไร่ และสามารถให้ผลผลิต
ปาล์มน้ามันได้ทังสินประมาณ 14.5 ล้านตันต่อปี ผลผลิตที่ได้สามารถสกัดเป็นน้ามันปาล์มดิบได้ ประมาณ 2.5 ล้านตัน
น้ามันปาล์มดิบต่อปี ทังนีด้วยภาวะลานีญามีส่วนช่วยให้ต้นปาล์มน้ามันได้รับน้าเพียงพอมีส่วนช่วยให้ผลผลิตเพิ่มสูงขึน
ด้วย ซึ่งกลายเป็นปริมาณน้ามันปาล์มดิบที่ผลิตได้จะมากเกิน ความต้องการบริโภคภายในประเทศ ทังการบริโภคในภาค
ครัวเรือน การบริโภคของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และการน้าไปผลิตเป็นน้ามันไบโอดีเซล ซึ่งใช้ผสมในน้ามันดีเซลในสัดส่วน
ร้อยละ 7 และต้องส่งออกเพื่อระบายส่วนเกินออกจากตลาด
ส้าหรับสถานการณ์ในปี 2560 ที่ผ่านมานัน ช่วงครึ่งปีแรกได้รับผลกระทบจากภาวะเอลนีโญจากปี
2559 ยังคงมีผลกระทบต่อผลผลิตปาล์ม ท้าให้ผลผลิตยังไม่ออกมากเท่าที่ควรถึงแม้จะได้รับปริมาณน้าฝนเพียงพอก็ตาม
อย่างไรก็ดี ปริมาณผลผลิตเริ่มออกมากขึนในช่วงกลางปีและให้ผลผลิตมากต่อเนื่องจนถึงปลายปี ท้า ให้ปริมาณอุปทาน
เริ่มมีมากเกินความต้องการบริโภคภายในประเทศ ราคารับซือผลปาล์มและราคาสินค้าน้ามันปาล์มทุกประเภทปรับลดลง
เพื่อให้เกิดการบริโภคมากขึน และส้าหรับในส่วนการผลิตน้ามันไบโอดีเซลมีการปรับเพิ่มสัดส่วนการผสมจากร้อยละ 5
ในช่วงต้นปี เนื่องจากสต็อคต้นปี 2560 ยังคงไม่สูงมาก มาเป็นผสมในสัดส่วนร้อยละ 7 ช่วงกลางปี จากสถานการณ์
ผลผลิตที่ออกมากต่อเนื่อง ท้าให้ระดับสต็อคคงเหลือเพิ่มขึนตลอดช่วงครึ่งปีหลัง และมากเป็นประวัติการณ์ แม้ในช่วงครึ่ง
ปีหลังจะมีการส่งออกก็ตาม แต่ด้วยความที่ประเทศไทยไม่ได้ส่งออกมาเป็นระยะเวลาหลายปี ท้าให้การกลับมาส่งออกท้า
ได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป และเพิ่มมากขึนในช่วงปลายปี
ส้าหรับแนวโน้มในปี 2561 คาดว่าปริมาณผลผลิตปาล์มน้ามันจะยังเพิ่มขึนต่อเนื่องจากปี 2560 จาก
ภาวะลานีญาจะท้าให้ฝนตกต่อเนื่อง อันเป็นสภาวะที่ดีต่อพืชเกษตร ท้าให้คาดว่าปริมาณผลผลิตและน้า มันปาล์มดิบที่
ผลิตได้ในปี 2561 จะมากเกินความต้องการบริโภคในประเทศ และจ้าเป็นต้องมีการส่งออกเพื่อระบายส่วนเกิน แต่ทังนี
ด้วยสภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ท้าให้คาดว่าความต้องการบริโภคน้ามันปาล์มจะเติบโตตาม
ไปด้วย และจะเป็นส่วนส้าคัญที่ช่วยพยุงราคาน้ามันปาล์มได้ในปี 2561 ที่จะถึงนี
(ข) กระบวนการผลิตหรือการกาจัดวัตถุดิบเหลือใช้ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ มีระบบบ้าบัดน้าเสีย โดยน้าไปผลิตเป็นก๊าซมีเทน เพื่อเป็นเชือเพลิงส้าหรับการผลิตกระแสไฟฟ้า
ใช้ในโรงงานและจ้าหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เศษซากวัตถุที่เหลือจากกระบวนการผลิต ได้น้าไปใช้เป็นเชือเพลิง
ในกระบวนการผลิต ในรอบปีที่ผ่านมาไม่มีข้อพิพาทหรือถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม
2.4) งานที่ยังไม่ได้สง่ มอบ
-ไม่มี-
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3.

ปัจจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยงในการประกอบกิจการนัน แบ่ง ออกเป็น 2 ระดับคือ ระดับอุตสาหกรรม และระดับบริษัทฯ ซึ่งโครงสร้าง
และกฎเกณฑ์ในระดับอุตสาหกรรมล้วนส่งผลต่อการด้าเนินธุรกิจของบริษัท ฯ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยบางเรื่องเป็น
ข้อจ้ากัด ในส่วนของความเสี่ยงในระดับอุตสาหกรรมจะวิเคราะห์ตามกรอบของ Five Force Model ในขณะที่ความเสี่ยง
เฉพาะของบริษัทฯ จะวิเคราะห์ตามกรอบที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ก้าหนดเป็นแนวทางไว้
(1) ความเสี่ยงในระดับอุตสาหกรรม
เป็น ความเสี่ ยงที่ผู้ประกอบการที่อ ยู่ใ นอุ ตสาหกรรมเดีย วกั นกั บบริษั ท ฯ ทุ กรายต้ องเผชิญ เนื่อ งจากเป็ น
โครงสร้างที่เกิดจากนโยบายและมาตรการที่ ก้าหนดโดยภาครัฐ เริ่มต้นที่โครงสร้างอุตสาหกรรม เพื่อให้ผู้ลงทุนเห็นภาพ
อุตสาหกรรมน้ามันปาล์มในมุมกว้าง ซึ่งเป็นพืนฐานในการศึกษาขันต่อไป
ภาพที่ 1 Basic Structure of Thai Palm Industries

จากภาพ ห่วงโซ่อุปทานประกอบด้วย สวนปาล์ม ส่งวัตถุดิบผลปาล์ม สดให้โรงงานสกัดน้าปาล์ม จากนัน
โรงงานสกัดน้ามันปาล์มสกัดผลปาล์มเป็นน้ามันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil : CPO) ส่งให้โรงกลั่นน้ามันปาล์มเพื่อผลิต
เป็นน้ามันปาล์มบริสุทธิ์ (RPO) และ น้ามันปาล์มโอเลอิน (ROL) โดยจะได้สเตียรีน(RHST) และกรดไขมันปาล์ม(PFAD)
เป็นผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ ซึ่งน้ามันปาล์มบริสุทธิ์ หรือ RPO นันน้าไปใช้เป็นน้ามันทอดในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น
บะหมี่กึ่งส้าเร็จรูป ขนมขบเคียว หรือแปรรูปเป็นส่วนผสมในอุตสาหกรรมอาหารอื่นๆ เช่น นมข้นหวาน เนยเทียม สบู่ ฯลฯ
นอกจากนี RPO ยังถูกใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล (Palm Methyl Ester หรือ B100) โดยผู้ซือคือโรงงานผลิตไบโอ
ดีเซลที่ไม่มีหอกลั่น (ซือเพื่อน้าไปผสมกับเมทานอลเพื่อผลิตให้ได้เป็น Palm Methyl Ester) อย่างไรก็ตามโรงงานผลิตไบโอ
ดีเซลบางส่วนหรือรายใหญ่จะมีหอกลั่นเหมือนโรงกลั่นน้ามันปาล์มท้าให้สามารถซือ CPO ได้โดยตรงจากโรงสกัดเพื่อ
น้ามาผลิต RPO แล้วน้าไปผลิตเป็น Palm Methyl Ester ต่อไป
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อุปสงค์ต่อน้ามันปาล์มเพื่อใช้ บริโภคเป็นอาหารและอุตสาหกรรมอาหารในปี 2560 มีสัดส่วนประมาณ 44%
จากปริมาณน้ามันปาล์มดิบที่ผลิตได้ทังปี ส่วนอุปสงค์เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนสัดส่วนประมาณ 37% และเป็นการ
ส่งออกไปตลาดต่างประเทศ 11% โดยปี 2560 เกิดภาวะลานีญาซึ่งมีผลท้าให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองมากกว่าปกติ ท้า
ให้ผลผลิตปาล์มในปี 2560 กลับมาให้ผลผลิตที่เพิ่มขึนมาก ท้าให้เกิดสภาวะวัตถุดิบล้นตลาด ต้นทุนน้ามั นปาล์มใน
ประเทศลดลงมาใกล้เคียงกับตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะในช่วงปลายปี 2560 ซึ่งท้าให้การส่งออกเริ่มมีมากขึนในช่วง
ปลายปี
อัตราการเติบโตของก้าลังการผลิตโรงสกัดสูงกว่าอัตราการเติบโตของปริมาณผลปาล์มสดที่ออกสูต่ ลาด

ภาพที่ 2 ความไม่สมดุลของ Supply Chain of Thai Palm Oil

ภาพที่ 2 เป็นภาพที่อธิบายต่อเนื่องจากภาพที่ 1 เพื่อชีให้เห็นถึงความไม่สมดุลกันใน 2 ด้านหลักคือ ด้าน
อุปสงค์-อุปทานต่อผลปาล์มสด และด้านนโยบายการน้าเข้า-ส่งออก
ก้าลังการผลิตของโรงงานสกัดน้ามันปาล์มทังประเทศสามารถรองรับปริมาณผลปาล์มน้ามันได้ประมาณ 30
ล้านตัน (ก้าลังการเดินเครื่อง 330 วันต่อปี) ปาล์มทะลายสดต่อปี ซึ่งผลปาล์มสดที่ได้จากพืนที่ปลูกทังประเทศในปัจจุบัน
ให้ผลผลิตที่ประมาณ 14.5 ล้านตันต่อปี (จากภาวะลานีญาที่ท้าให้ผลผลิตกลับมาสูงขึ น) ซึ่งมีปริมาณเพียงครึ่งหนึ่งของ
ความต้องการผลปาล์มสดที่โรงงานสกัดน้ามันปาล์มต้องการ จากปริมาณผลปาล์มสดประมาณ 14.5 ล้านตัน จะผลิตเป็น
น้ามันปาล์มดิบได้ประมาณ 2.5 ล้านตัน โดยใช้เพื่อการบริโภคประมาณ 1.1 ล้านตัน และใช้เพื่อการผลิตเป็นน้ามันไบโอ
ดีเซลประมาณ 9 แสนตัน ส่วนที่เหลือเป็นการส่งออกและเป็นระดับสต็อกคงเหลือในประเทศ
ทังนี ปริมาณน้ามันปาล์มดิบที่ใช้ในการบริโภคเป็นอาหารและที่น้ามาใช้ผลิตเป็นน้ามันไบโอดีเซลนัน คิดเป็น
สัดส่วนประมาณร้อยละ 50 ของก้าลังการผลิตทังหมดของโรงงานกลั่นน้ามันปาล์มและโรงงานผลิตไบโอดีเซลเท่านัน
แม้สภาวะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม ผู้ผลิตที่อยู่กลางน้าและปลายน้าจะมีก้าลังผลิตเกินกว่าปริมาณ
วัตถุดิบ (ผลปาล์มสด) ที่ผลิตได้ตลอดปี และมีแนวโน้มท้าให้ผู้ผลิตต้องแข่งขันอย่างมากเพื่อให้ได้วัตถุดิบมาป้อนสู่
กระบวนการผลิตก็ตาม แต่ในด้านการบริโภคภายในประเทศ ทังการบริโภคในครัวเรือน ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และการ
น้าไปผลิตเป็นไบโอดีเซลมีการเติบโตเพียงเล็กน้อย ไม่สามารถรองรับปริมาณผลผลิตที่ออกมามากในปัจจุบันได้ ส่งผลให้
ราคาน้ามันปาล์มตกต่้าและกระทบไปถึงราคารับซือผลปาล์ม อันท้าให้เกษตรกรได้รับผลกระทบจากราคาพืชผลตกต่้าไป
ด้วย
จะเห็นได้ว่า การแข่งขัน ภายในอุ ตสาหกรรมค่อนข้างรุนแรง กระนัน การเข้ามาของผู้แข่ งขันรายใหม่ ก็ มี
ข้อจ้ากัดค่อนข้างน้อย ผู้แข่งขันรายใหม่สามารถลงทุนเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมได้ไม่ยาก หรือแม้แต่ผู้ประกอบการที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมจะขยายโรงงานหรือขยายก้าลังการผลิตเพิ่มขึนก็ไม่ยุ่งยากมากนัก แต่เนื่องจากสภาวะการแข่งขันภายใน
ตลาดปัจจุบันไม่จูงใจให้มีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาแข่งขันในอุตสาหกรรมเพิ่ม
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นอกจากนี น้ามันถั่วเหลือง ยังถือเป็นสินค้าที่ใช้ทดแทนน้ามันปาล์มมาโดยตลอด โดยในปี 2560 ปริมาณ
ผลผลิตถั่วเหลืองก็ยังคงมีผลผลิตสูงต่อเนื่อง และสภาพอากาศที่เอือต่อการให้ผลผลิตโดยเฉพาะในฝั่งทวีปอเมริกาทัง
เหนือและใต้ ท้าให้ถั่วเหลืองราคาไม่สูงมากและกดดันให้ราคาน้ามันปาล์มอยู่ในทิศทางลงตลอดปี 2560
ภาพที่ 3 Production Share of
Palm Oil by Country – ปี 2017
มาเลเซียและอินโดนีเซียผลิตน้ามัน
ปาล์มรวมกันคิดเป็น 85% ของ
ปริมาณที่ผลิตได้ทังโลก
Source: U.S. Department of
Agriculture

(2) ความเสี่ยงเฉพาะในการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ
บริษัทฯ ได้แบ่งความเสี่ยงเฉพาะในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์, ด้านการ
ปฏิบัติงาน, ด้านการเงินและการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ ดังนี
1) ด้านกลยุทธ์ (Strategic) ได้แก่
 ความเสี่ยงด้านอุปสงค์ (Demand) การตลาด การขาย และการบริการ
ปัจจัยเสี่ยงที่มีนัยส้าคัญ ได้แก่ นโยบายและกฎระเบียบของภาครัฐ เช่น การก้าหนดเพดานราคาและ
การประกันราคาผลปาล์มสด อาจส่งผลกระทบในด้านต้นทุนการผลิตและภาวะขาดทุนจากการขาย, นโยบายการน้าเข้า
และส่งออกน้ามันปาล์มดิบที่ไม่สมดุล ประกอบกับส่วนต่างของราคาน้ามันปาล์มดิบเมื่อเทียบกับต่างประเทศ อาจส่งผล
ให้มีการลักลอบน้าเข้าน้ามันจากต่างประเทศ และกระทบต่อระบบการแข่งขันภายในประเทศเป็นอย่างมาก ซึ่งบริษัทฯ ได้
ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและเข้าประชุมร่วมกับหน่วยงานราชการเพื่อให้ทราบความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด และบริหาร
จัดการความเสี่ยงเหล่านีโดยการวิเคราะห์นโยบายของภาครัฐ, บริ หารสินค้าคงคลังให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ปัจจุบัน
ตลอดจนควบคุมต้นทุนวัตถุดิบของสวนและการขยายพืนที่เพาะปลูกในระยะยาว
ปัจจัยเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่น้อยราย อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ เมื่อไม่มีการ
ซือ-ขายกับลูกค้ารายใหญ่น้อยรายเหล่านี อย่างไรก็ ตาม บริษัทฯ ยังคงมีการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้ากลุ่มนีอย่าง
ต่อเนื่อง และก้าหนดยอดขายเพิ่มขึนในกลุ่มลูกค้าขนาดกลางรายเดิมทังในเขตภาคกลางและภาคใต้ รวมถึงสรรหาลูกค้า
ใหม่ในทุกๆ หน่วยธุรกิจของบริษัทฯ
ปัจจัยเสี่ยงจากการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อาจกระทบกับอุตสาหกรรมน้ามัน
ปาล์ม เนื่องจากประเทศไทยมีผลผลิตประมาณ 3% ของโลก ซึ่งประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียและอินโดนีเซียรวมกัน
ผลิตได้ประมาณ 80% ของโลก ย่อมกระทบกับอุตสาหกรรมไทยในด้านขนาดของอุตสาหกรรมที่เล็กกว่า แต่อย่างไรก็ตาม
อ้างถึงค้าชีแจงของส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตรต่อความชัดเจนในการน้าเข้าน้ามันปาล์มที่บริษัทฯ ได้เคยสอบถามไป
พบว่า ยังคงใช้หลักการบริหารการน้าเข้าเช่นเดิม กล่างคือต้องได้รับการพิจารณาโดยกระทรวงพาณิชย์ และก้าหนดให้
องค์การคลังสินค้า (อคส.) เป็นผู้น้าเข้า และสมาคมโรงกลั่นน้ามันปาล์มเป็นผู้จัดสรรให้กับสมาชิก
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ความเสี่ยงด้านอุปทาน (Supply) การจัดซือ และจัดส่ง
ปัจจัยเสี่ยงที่มีนัยส้าคัญ ได้แก่ ภาวะการแข่งขันที่สูงในการจัดหาวัตถุดิบหรือผลปาล์มสด เป็นปัจจัยที่
ทางบริษัทฯ ให้ความส้าคัญเป็นอันดับต้นๆ เนื่องจากการขาดแคลนวัตถุดบิ ในการผลิตมีผลกระทบโดยตรงต่อกระบวนการ
ผลิตของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ด้าเนินการลดความเสี่ยงโดยการกระจายแหล่งซือวัตถุดิบในเขตจังหวัดชุมพรและ
พืนที่ใกล้เคียง และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเกษตรกรทังในด้านบริการและราคารับซือที่เป็นธรรม
ปัจจัยเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุน
และผลการด้าเนินงาน บริษัทฯ จึงใช้ประโยชน์จากตลาดซือขายล่วงหน้าโดยการท้า Hedging และใช้การบริหารจัดการ
สินค้าคงคลังและต้นทุนจัดเก็บในช่วงที่ราคาต่้าลง และขายผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ให้มากที่สุดโดยไม่เก็บไว้ในคลัง เพื่อลด
ความผันผวนของราคา


ความเสี่ยงด้านบุคลากร
ปัจจั ยเสี่ ยงจากการขาดแคลนบุค ลากรเป็ นปัจ จัย เสี่ย งที่มี ความส้า คัญในระดับ ต้นๆ ของบริ ษัท ฯ
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีวิธีจัดการความเสี่ยงทังในด้านการสรรหาบุคลากรโดยเพิ่มช่องทางการสรรหาในด้านต่างๆ ตาม
ความเหมาะสมของแต่ละต้าแหน่งงาน, จัดท้าแผนสืบทอดต้าแหน่งงาน (Succession Plan), สร้างความผูกพันกับ
พนักงานเพื่อลดอัตราการลาออก และมีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรตามสายวิชาชีพ


2) ด้านการปฏิบัติงาน (Operations) ได้แก่
 ความเสี่ยงด้านคุณภาพวัตถุดิบและสินค้า และการจัดเก็บ
บริษัทฯ ให้ความส้าคัญกับคุณภาพวัตถุดิบและสินค้าที่ผลิต โดยมีวิธีจัดการปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่จะท้า
ให้วัตถุดิบและสินค้าไม่มีคุณภาพ โดยก้าหนดขันตอนปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพตังแต่กระบวนการรับวัตถุดิบ, การผลิต,
การตรวจคุณภาพ ตลอดจนถึงกระบวนการจัดเก็บในถังเก็บที่ได้มาตรฐาน นอกจากนี บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นในด้านการอบรม
ให้แก่พนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท้างานอย่างสม่้าเสมอ
ความเสี่ยงด้านการผลิตและซ่อมบ้ารุง
ความพร้อมของเครื่องจักรเป็นสิ่งส้าคัญต่อกระบวนการผลิตและความต่อเนื่องในการด้าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ ดังนันเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน จึงก้าหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเตรียมความพร้อมของเครื่องจักร
และส้ารองอะไหล่ที่ส้าคัญเตรียมไว้ล่วงหน้า เพื่อให้ทันต่อการแก้ไขเมื่อมีปัญหาเกิดขึน มีการวางแผนซ่อมบ้ารุงแบบ
Preventive Maintenance ให้ครอบคลุมทังระบบ ตลอดจนการวางแผนตรวจเช็ค การรายงาน และการติดตามการแก้ไข


ความเสี่ยงด้านการบริหารโครงการ
การบริหารโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด้าเนินธุรกิจ ซึ่งปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่
อาจมีผลกระทบให้งานโครงการไม่ได้คุณภาพและแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก้าหนด บริษัทฯ ได้ด้าเนินการ โดยก้าหนด
ขันตอนปฏิบัติงานที่ชัดเจนตังแต่กระบวนการวางแผนงานโครงการ, การทวนสอบความครบถ้วนของรายละเอียดงาน
โครงการ, กระบวนการสรรหาผู้รับเหมา, กระบวนการติดตามการปฏิบัติงาน, การตรวจสอบและรับมอบงานโครงการ
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบริหารโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ มีคุณภาพและเป็นไปตามระยะเวลาที่ก้าหนดไว้


ความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติ
ในช่วงระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก ประสบกับภัยธรรมชาติที่รุนแรง
มากขึน โดยเฉพาะในปี 2532 จังหวัดชุมพรได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากวิกฤตการณ์พายุไต้ฝุ่นเกย์ ซึ่งบริษัทฯ ได้
ตระหนักถึงความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติที่อาจมีขึนและรุนแรงขึน โดยได้มีการท้ากรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมทรัพย์สิน
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ของบริษั ท ฯ ทั งต่ ออาคาร เครื่อ งจั กร อุ ปกรณ์ และสิน ค้ า คงคลั ง พร้ อ มทั งจั ดให้ มี การประกั น รายได้ หากธุ รกิ จ ต้ อ ง
หยุดชะงักจากอุบัติเหตุต่างๆ
ปัจจัยเสี่ยงจากภัยธรรมชาติอีกด้านคือ สภาพอากาศภัยแล้ง ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณวัตถุดิบ
ที่ใช้ในกระบวนการผลิตของบริษัทฯ เพื่อลดผลกระทบดังกล่าวที่อาจจะเกิดขึน บริษัทฯ มีการติดตามข้อมูลสภาพอากาศ
อย่างสม่้าเสมอ เพื่อใช้ในการวางแผนและบริหารจัดการสวน โดยมีกระบวนการกักเก็บน้าไว้ใช้ในยามวิกฤต
ความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศ
บริษัทฯ ให้ความส้าคัญในด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล เพื่อให้การรวบรวมข้อมูลและ
ประมวลผลข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ทันเวลา พนักงานสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องชัดเจน รวมถึงมี
ระบบช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารเพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบสารสนเทศ และความปลอดภัยของข้อมูล จึง ได้
ก้าหนดให้มีวิธีจัดการความเสี่ยงโดยการก้าหนดรูปแบบมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ซึ่ งครอบคลุมทังภายใน
องค์กร และป้องกันการคุกคามจากภายนอกองค์กร รวมถึงมีการจัดท้าแผนส้ารองฉุกเฉินในการรับมือภัยพิบัติและแผน
บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan)


3) ด้านการเงินและการรายงาน (Reporting) ได้แก่
 ความเสี่ยงด้านการเงินและอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมจากธนาคารในประเทศเพื่อใช้ในการด้าเนินธุรกิจ โดยมีอัตราดอกเบียแบบลอยตัว
จึงท้าให้มีความเสี่ยงในภาวะการณ์ ของตลาดโลกที่มีแนวโน้มอัตราดอกเบียในช่วงขาขึน อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ท้าการ
ป้องกันความเสี่ยงในเรื่องของอัตราดอกเบียลอยตัว โดยท้าป้องกันความเสี่ยงโดยให้มีการท้าอัตราดอกเบียคงที่ (Interest
Rate Swap)
บริ ษั ท ฯ มี ร ายได้ จ ากการขายกั บ ต่ า งประเทศประมาณ 7-8% ต่ อ ปี ท้ า ให้ ต้ อ งถื อ ครองเงิ น ตรา
ต่างประเทศสกุลดอลลาร์สหรัฐอยู่บ้าง จึงอาจมีความเสี่ยงในแง่ที่ท้าให้ได้รับรู้รายได้ในรูปสกุลเงินบาทน้อยลงหากเกิดการ
แข็งค่าขึนของเงินบาท ซึ่งบริษัทฯ บริหารจัดการความเสี่ยงด้านนีโดยการติดตามแนวโน้มค่าเงินบาทจากบทวิเคราะห์
ต่างๆ และท้าสัญญา Forward contract กับธนาคารต่างๆ โดยมีการเปรียบเทียบ Premium และ Discount อย่าง
สม่้าเสมอ
4) ด้านการปฏิบัตติ ามกฎหมายข้อบังคับ (Compliance) ได้แก่
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ได้ก้าหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการท้างานขึนเพื่อให้เกิด
ความชัดเจนในการน้าไปปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางในการด้าเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน เช่น คุณภาพของ
น้าทิง, ฝุ่นละอองจากปล่องควันหม้อไอน้า เป็นต้น ในส่วนของน้า ทิงหรือน้าเสียที่เกิดจากการผลิต บริษัทฯ ได้ลงทุนใน
ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากน้าเสีย หลังจากนันน้าที่ผ่านการบ้าบัดแล้วซึ่งมีคุณสมบัติเป็นปุ๋ยได้ส่งผ่านระบบท่อล้าเลียง
ให้กับเกษตรกรและศูนย์พัฒนาอาหารสัตว์ที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงาน ส่วนผุ่นละอองจากหม้อไอน้าก็มีการปฏิบัติและ
ควบคุมค่าตัวแปรต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้ อมอย่าง
สม่้าเสมอ
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ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมาย
บริษัทฯ ให้ความส้าคัญกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ ในทุกๆ ด้าน เช่น กฎหมายลิขสิทธิ์, กฎหมายภาษีอากร, ภาษีโรงเรือนและที่ดิน, กฎระเบียบของกระทรวงต่างๆ
จากหน่วยงานรัฐ บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึนโดยมีการก้าหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจน, ประชาสัมพันธ์
ให้พนักงานทุกคนทราบ, ให้ความรู้แก่พนักงาน และควบคุมการใช้งานที่เสี่ยงต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยก้าหนดให้มีการ
ตรวจทานอย่างสม่้าเสมอ เป็นต้น


ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ ให้ความส้าคัญกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีการประเมินความเสี่ยงและก้าหนดการ
ควบคุมภายในกิจกรรมต่างๆ เพื่อป้องกันโอกาสที่จะเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นขึนทังภายในบริษัทฯ และกับหน่วยงาน
ภาครัฐ นอกจากนีบริษัทฯ ได้ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
ทุกรูปแบบ และสื่อสารให้พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หน่วยงานภายนอก และคู่ค้าของบริษัทฯ ได้รับทราบถึง
นโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีส้านัก ตรวจสอบภายในเป็นผู้ประเมินและ
ติดตามการก้ากับดูแลที่ดี การปฏิบัติตามจรรยาบรรณและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นทุกครังเมื่อมีการตรวจสอบประจ้า
งวด


4.

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
4.1 ทรัพย์สินถาวรหลักที่บริษทั ฯ และบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจ

1. ทรัพย์สินถาวร
ลักษณะส้าคัญของทรัพย์สินถาวรที่บริษัทฯ ใช้ในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ของ
บริษัทฯ มีดังนี
ประเภท/ลักษณะของทรัพย์สนิ

ขนาด
(ไร่-งาน-ตร.วา)

1.1 ที่ดนิ , ทีด่ ินโรงงาน, สานักงาน, บ้านพัก
ของบริษทั ฯ
โรงงาน ส้านักงานและบ้านพัก
261-2-93.38
สวนปาล์ม มีรายละเอียดดังนี
- CPI 1 : สวนปะทิว
- CPI 2 : สวนห้วยสัก
- CPI 3 : สวนเขาไชยราช
- CPI 4 : สวนบางสน
- CPI 5 : สวนคลองวังช้าง
ของบริษทั ย่อย
ที่ดินส้าหรับสร้างบ้านพัก
1-1-75
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มูลค่า
(ล้านบาท)

ภาระผูกพัน
(จานอง)

702.39

ไม่มี

118.22

ไม่มี

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
แบบ 56-1 ปี 2560

ประเภท/ลักษณะของทรัพย์สนิ

ขนาด
มูลค่า
(ไร่-งาน-ตร.วา)
(ล้านบาท)
1.2 อาคารสานักงาน, อาคารโรงงาน, สานักงานสวน, บ้านพักพนักงาน
ของบริษทั ฯ
อาคารส้านักงานสาขา
17.83
อาคารโรงงาน/บ้านพักพนักงาน
121.61
อาคารส้านักงานสวน/บ้านพักพนักงาน
11.07
ของบริษทั ย่อย
อาคาร
243.26
1.3 เครื่องจักรและอุปกรณ์
ของบริษทั ฯ
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
450.70
เครื่องจักรและอุปกรณ์ส้านักงานสวน
0.99
ของบริษทั ย่อย
เครื่องจักรเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์
0.95
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
801.83
1.4 เครื่องมือและเครื่องใช้โรงงาน
ของบริษัทฯ
12.19
ของบริษัทย่อย
10.44
1.5 ยานพาหนะ
ของบริษัทฯ
20.08
ของบริษัทย่อย
11.75
1.6 เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สานักงาน
ของบริษัทฯ
18.92
ของบริษัทย่อย
9.03
1.7 สินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง
ของบริษัทฯ
37.73
ของบริษัทย่อย
2.14
1.8 ต้นทุนปาล์ม
ของบริษัทฯ – ที่พร้อมเก็บเกี่ยว
271.86
ของบริษัทฯ – ที่ยังไม่พร้อมเก็บเกี่ยว
115.89
ของบริษัทย่อย – ที่พร้อมเก็บเกี่ยว
4.42
2. ทรัพย์สินไม่มตี ัวตน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ
5.53
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ของบริษัทย่อยฯ
0.45
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ภาระผูกพัน
(จานอง)

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
แบบ 56-1 ปี 2560

เครื่องหมายการค้าสาคัญของบริษัทฯ
รูปรู ป
แบบเครื
่องหมายการค้
แบบเครื
่ องหมาย า

ทางการค้ า

รูรูปปแบบเครื
แบบเครื่อ่องหมายการค้
งหมายการค้าา

ชือ่ เจ้าของ

ชื่อเจ้ าของ

ประเภทสิ
นค้า/บรินการ
นเลขที
ประเภทสิ
ค้ า/ ทะเบียทะเบี
ยน่ คาขอเลขที่

บริการ

เลขที่

น้ามันพืช

ค45968

คาขอเลขที่

ระยะเวลาคุ
วันที่ได้้มรครอง
ับ ระยะเวลา

อนุญาต

คุ้มครอง

08/01/2559

10 ปี

ชืชือ่ อ่ เจ้
ประเภทสิ
เจ้าาของ
ของ
ประเภทสินนค้ค้าา/บริ
/บริกการ
าร ทะเบี
ทะเบียยนเลขที
นเลขที่ ่
บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม
น้ามันพืช
ค45968

คคาขอเลขที
าขอเลขที่ ่
296719

ระยะเวลาคุ
ระยะเวลาคุ้ ม้ มครอง
ครอง
10 ปี

บมจ.ชุ
พรอุ
สาหกรรมน
ปาล์
น้ามันพืช
ค45968
รูปแบบเครื่องหมายการค้า บมจ.ชุ
เจ้าของ ้า้า้ามัมัมันนนปาล์
ยนเลขที่
บมจ.ชุมมมพรอุ
พรอุชืตตตอ่ สาหกรรมน
สาหกรรมน
ปาล์มมม ประเภทสิ
ค45968
นน้า้ามัมันนนค้พืพืาชช/บริการ ทะเบี
ค148612

296719
คาขอเลขที
296719 ่
365905

10
ระยะเวลาคุ
10ปีปีปี้ มครอง
10

365905
365905
282280
296719

10
10ปีปีปีปี
10
10

บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม
บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม

น้ามันพืช

บมจ.ชุ
พรอุ
สาหกรรมน
ปาล์
บมจ.ชุมมมมพรอุ
พรอุตตตตสาหกรรมน
สาหกรรมน้า้า้า้ามัมัมัมันนนนปาล์
ปาล์มมมม
บมจ.ชุ
พรอุ
สาหกรรมน
ปาล์
บมจ.ชุ

น้ามันพืช
นนน้า้า้ามัมัมันนนพืพืพืชชช

บมจ.ชุ
พรอุ
สาหกรรมน
ปาล์
บมจ.ชุมมมมพรอุ
พรอุตตตตสาหกรรมน
สาหกรรมน้า้า้า้ามัมัมัมันนนนปาล์
ปาล์มมมม
บมจ.ชุ
พรอุ
สาหกรรมน
ปาล์
บมจ.ชุ

น้ามันพืช
นนน้า้า้ามัมัมันนนพืพืพืชชช

บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม
บมจ.ชุ
พรอุตตสาหกรรมน
สาหกรรมน้ามั้านมัปาล์
นปาล์
บมจ.ชุมมพรอุ
ม ม
บมจ.ชุมมมพรอุ
พรอุตตตสาหกรรมน
สาหกรรมน้า้า้ามัมัมันนนปาล์
ปาล์มมม
บมจ.ชุ
พรอุ
สาหกรรมน
ปาล์
บมจ.ชุ

น้ามันพืช

บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม
บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม

365905

30/05/2551

ยืน่ ค้าขอต่
อกรมทรัพย์สนิ ทางปั282280
ญญา เมื่อวั นที่ 315/01/2558
กันยายน 2557 ซึง่
ค33902

ค33902
ค33902
ค148612

282280
282280
อยูร่ ะหว่
างการพิจารณา
365905

10
10ปีปีปี
10

ยืยืน่น่ ค้ค้าาขอต่
ขอต่ออกรมทรั
กรมทรัพพย์ย์สสนิ นิ ทางปั
ทางปัญ
ญญา
ญา เมื
เมื่อ่อวัวันนทีที่ ่ 33 กักันนยายน
ยายน 2557
2557 ซึซึง่ ง่

อกรมทรัพย์สนิ ทางปั952577
ญญา เมื่อวั นที่ 303/09/2557
กันยายน 2557 ซึง่
เครื
ษัท ยืน่ ค้าขอต่
บ69945
น้า่อมังหมายบริ
นพืช
อยูร่ ะหว่ างการพิจารณา

น้า้ามัมันนพืพืชช ษทั
เครื่อนงหมายบริ

บมจ.ชุ
พรอุ
สาหกรรมน้า้ามัมั้านนมัปาล์
นปาล์
น้ามันพืษษทชั ทั
บมจ.ชุ
มม ม เครื
บมจ.ชุมมพรอุ
พรอุตตตสาหกรรมน
สาหกรรมน
ปาล์
เครื่อ่องหมายบริ
งหมายบริ
บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม

ค148612

ค148612
ค148612
ค33902
ค45968

296719

น้ามันพืช

น้ามันพืช

เครื่องหมายบริษทั

อยูร่ ร่ ะหว่
ะหว่าางการพิ
งการพิจจารณา
ารณา
อยู
ค33902
282280
10 ปี
ยืยืน่น่ ค้ค้าาขอต่
อ
กรมทรั
พ
ย์
ส
น
ิ
ทางปั
ญ
ญา
เมื
ขอต่อกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา เมื่อ่อวัวันนทีที่ ่ 33 กักันนยายน
ยายน 2557
2557 ซึซึง่ ง่
ยืน่ ค้า161106925
ขอต่อกรมทรัพย์สนิ ทางปั952578
ญญา เมื่อวั นที่ 303/09/2557
กันยายน 2557 ซึง่
อยู
อยูร่ร่ ะหว่
ะหว่าางการพิ
งการพิจจารณา
ารณา
อยูร่ ะหว่ างการพิจารณา
ยืน่ ค้าขอต่อกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา เมื่อวั นที่ 3 กันยายน 2557 ซึง่

161111202

10 ปี
10 ปี
10 ปี
10 ปี

973425

11/02/2558

10 ปี

อยูร่ ะหว่ างการพิจารณา

บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม

จ้าหน่วยต้นปาล์ม

171112336

995921

21/07/2558

10 ปี

บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม

เมล็ดปาล์มสด,
ต้นปาล์ม,
พันธุ์ปาล์มน้ามัน

171112339

955922

21/07/2558

10 ปี

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษัทร่วม
นอกจากบริษัทย่อยที่ด้าเนินการอยู่ในปัจจุบันแล้ว บริษัทฯ ยังมีนโยบายที่จะลงทุนเพิ่มเติมในอุตสาหกรรม
น้ามันพืชและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมไบโอดีเซล และโรงไฟฟ้าชีวมวล เป็นต้น ตามพันธกิจที่บริษัทฯ ได้
แสดงเจตจ้านงไว้
4.3 การเปิดเผยราคาประเมินทรัพย์สิน
ในปี 2557 บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินราคาที่ดินที่ได้มาในปี 2557 โดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยใช้วิธี
เปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) ซึ่งผลของการประเมินราคาใหม่แสดงมูลค่าที่ดินเพิ่มขึนจากราคาทุนจ้านวน
เงิน 36 ล้านบาท
ในปี 2558 บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินราคาที่ดินที่ได้มาในปี 2558 โดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยใช้วิธี
เปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) ซึ่งผลของการประเมินราคาใหม่แสดงมูลค่าที่ดินเพิ่มขึนจากราคาทุนจ้านวน
เงิน 20 ล้านบาท
ในปี 2559 บริษัทฯ ไม่มีการได้มาของที่ดิน จึงไม่ได้ด้าเนินการประเมินราคาที่ดินที่ได้มาในปี 2559
ในปี 2560 บริษัทฯ ไม่มีการได้มาของที่ดิน จึงไม่ได้ด้าเนินการประเมินราคาที่ดินที่ได้มาในปี 2560
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บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
แบบ 56-1 ปี 2560

5.

ข้อพิพาททางกฎหมาย
1) คดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อทรัพย์สินของบริษทั ฯ หรือบริษัทย่อยที่มีจานวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของ
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันสิ้นปีบญ
ั ชี
-ไม่มี2) คดีที่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ อย่างมีนัยสาคัญ
-ไม่มี3) คดีที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ
-ไม่มี-

6.

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาคัญอื่นๆ
6.1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท
ที่ตังส้านักงานใหญ่

:
:

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
เลขที่ 296 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ต้าบลสลุย อ้าเภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพร 86140
โทรศัพท์ (077) 611 000
โทรสาร (077) 611 011
ส้านักงานสาขาที่ 1
:
เลขที่ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชัน 30 ถนนพระราม 4
แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ (662) 679 9166 – 72 โทรสาร (662) 285 6369
Website
:
www.cpi-th.com
E-mail
:
info@cpi-th.com
เลขทะเบียนบริษัท
:
0107536001184 (เดิมเลขที่ บมจ.192)
ประเภทธุรกิจ
:
ประกอบธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์น้ามันปาล์ม เช่น
น้ามันปาล์มดิบ น้ามันเมล็ดในปาล์ม น้ามันปาล์มบริสุทธิ์ น้ามันปาล์ม
โอเลอินผ่านกรรมวิธีบรรจุขวดตรา “ลีลา” น้ามันปาล์มโอเลอินผ่าน
กรรมวิธีบรรจุปี๊บและถุง ตรา “ลีลา” และรับจ้างผลิตภายใต้ตรา “เอโร”
น้ามันเมล็ดในปาล์มบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้อื่นๆ เช่น
ไขปาล์มบริสุทธิ์
กรดไขมันปาล์ม กากเมล็ดในปาล์ม เป็นต้น
ทุนจดทะเบียน
:
775,424,053 บาท
ทุนช้าระแล้ว
:
632,752,650 บาท
จ้านวนหุ้นสามัญที่ออกจ้าหน่ายแล้ว : 632,752,650 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
:
1 บาท
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บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
แบบ 56-1 ปี 2560

ที่ตั้งสวนปาล์ม
CPI 1 : สวนปะทิว 10,788 ไร่ ตังอยู่ที่ ต้าบลดอนยาง และ ต้าบลเขาไชยราช อ้าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
CPI 2 : สวนห้วยสัก 3,899 ไร่ ตังอยู่ที่ หมู่ที่ 7 ต้าบลทรายทอง อ้าเภอบางสะพานน้อย
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
CPI 3 : สวนเขาไชยราช 2,401 ไร่ ตังอยูท่ ี่ หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 5 ต้าบลเขาไชยราช อ้าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
CPI 4 : สวนบางสน 2,626 ไร่ ตังอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ต้าบลบางสน และ หมู่ที่ 1 ต้าบลทะเลทรัพย์ อ้าเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร
CPI 5 : สวนคลองวังช้าง 1,202 ไร่ ตังอยูท่ ี่ หมู่ที่ 4 ต้าบลชุมโค อ้าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
นิติบคุ คลที่บริษทั ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ ไป
ชื่อบริษทั
ที่ตังส้านักงานใหญ่

:
:

ส้านักงานสาขาที่ 1

:

Website
เลขทะเบียนบริษัท
ประเภทธุรกิจ

:
:
:

ทุนจดทะเบียน
จ้านวนหุ้นสามัญ
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
เรียกช้าระค่าหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น

:
:
:
:
:

ชื่อบริษทั

:

ที่ตังส้านักงานใหญ่

:

ส้านักงานสาขาที่ 1

:

เลขทะเบียนบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน

:
:
:

บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จากัด
เลขที่ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชัน 30 ถนนพระราม 4
แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ (662) 679 9166 – 72 โทรสาร (662) 285 6369
เลขที่ 16 หมู่ที่ 16 ต้าบลท่าแซะ อ้าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
โทรศัพท์ (077) 599 680
โทรสาร (077) 599 943
www.cpiagrotech.com
0105554104605
ผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มและต้นกล้าปาล์ม เพื่อจ้าหน่ายแก่เกษตรกรและ
ผู้สนใจทั่วไป
15,000,000 บาท
1,500,000 หุ้น
10 บาท
10 บาท (เต็มมูลค่า)
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
ถือหุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99
บริษัท ซีพีพี จากัด
(เดิมชื่อบริษัท ซีพีไอ พาวเวอร์ แพล้นท์ จ้ากัด)
เลขที่ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชัน 30 ถนนพระราม 4
แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ (662) 679 9166 – 72 โทรสาร (662) 285 6369
เลขที่ 89/1 หมู่ที่ 7 ต้าบลทรายทอง อ้าเภอบางสะพานน้อย
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
0105555182855
ประกอบกิจการโรงงานสกัดนา้ มันปาล์ม พร้อมทังผลิตและจ้าหน่ายไฟฟ้า
185,000,000 บาท
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บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
แบบ 56-1 ปี 2560

จ้านวนหุ้นสามัญ
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
เรียกช้าระค่าหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น

:
:
:
:

18,500,000 หุ้น
10 บาท
10 บาท (เต็มมูลค่า)
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
ถือหุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99

ชื่อบริษทั

:

ที่ตังส้านักงานใหญ่

:

ส้านักงานสาขาที่ 1

:

เลขทะเบียนบริษัท
ประเภทธุรกิจ

:
:

ทุนจดทะเบียน
จ้านวนหุ้นสามัญ
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
เรียกช้าระค่าหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น

:
:
:
:
:

บริษัท ซีพีไอ กรีน จากัด
(จดทะเบียนจัดตังบริษัทเพื่อรองรับแผนธุรกิจที่คาดว่าจะด้าเนินการใน
อนาคต)
เลขที่ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชัน 30 ถนนพระราม 4
แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ (662) 679 9166 – 72 โทรสาร (662) 285 6369
เลขที่ 296 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ต้าบลสลุย อ้าเภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพร 86140
0105559019851
ประกอบกิจการผลิตและจ้าหน่ายน้ามันไบโอดีเซล น้ามันเชือเพลิงอื่นๆ
ทุกชนิด
50,000,000 บาท
5,000,000 หุ้น
10 บาท
2.50 บาท
บริษัท ซีพีไอ โกลว์ จ้ากัด ถือหุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99
(หมายเหตุ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ชุมพร
อุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) มีมติให้ปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัท
ย่อย โดยโอนหุ้นจ้านวน 4,999,995 หุ้น ให้กับ บริษัท ซีพีไอ โกลว์ จ้ากัด)

ชื่อบริษทั

:

ที่ตังส้านักงานใหญ่

:

เลขทะเบียนบริษัท
ประเภทธุรกิจ

:
:

ทุนจดทะเบียน
จ้านวนหุ้นสามัญ

:
:

บริษัท ซีพีไอ เทรดดิ้ง จากัด
(จดทะเบียนจัดตังบริษัทเพื่อรองรับแผนธุรกิจที่คาดว่าจะด้าเนินการใน
อนาคต)
เลขที่ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชัน 30 ถนนพระราม 4
แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ (662) 679 9166 – 72 โทรสาร (662) 285 6369
0105559020027
ประกอบกิจการซือและขายนา้ มันพืชทุกชนิดอันได้จากการสกัดและกลั่น
จากพืชต่างๆ
50,000 บาท
5,000 หุ้น
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บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
แบบ 56-1 ปี 2560

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
เรียกช้าระค่าหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น

:
:
:

10 บาท
10 บาท (เต็มมูลค่า)
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
ถือหุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99

ชื่อบริษทั

:

ที่ตังส้านักงานใหญ่

:

ส้านักงานสาขาที่ 1

:

เลขทะเบียนบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
จ้านวนหุ้นสามัญ
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
เรียกช้าระค่าหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น

:
:
:
:
:
:
:

บริษัท ซีพีไอ โกลว์ จากัด
(จดทะเบียนจัดตังบริษัทเพื่อรองรับแผนธุรกิจที่คาดว่าจะด้าเนินการใน
อนาคต)
เลขที่ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชัน 30 ถนนพระราม 4
แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ (662) 679 9166 – 72 โทรสาร (662) 285 6369
เลขที่ 296 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ต้าบลสลุย อ้าเภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพร 86140
0105560000352
ประกอบกิจการผลิตและจ้าหน่ายพลังงานไฟฟ้าและพลังงานทุกประเภท
50,000,000 บาท
5,000,000 หุ้น
10 บาท
2.60 บาท
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
ถือหุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99

ชื่อบริษทั

:

ที่ตังส้านักงานใหญ่

:

เลขทะเบียนบริษัท
ประเภทธุรกิจ

:
:

ทุนจดทะเบียน
จ้านวนหุ้นสามัญ
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
เรียกช้าระค่าหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น

:
:
:
:
:

บริษัท ซีพีไอ เอ็นเนอร์ยี่ จากัด
(จดทะเบียนจัดตังบริษัทเพื่อรองรับแผนธุรกิจที่คาดว่าจะด้าเนินการใน
อนาคต)
เลขที่ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชัน 30 ถนนพระราม 4
แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ (662) 679 9166 – 72 โทรสาร (662) 285 6369
0105560056251
ประกอบกิจการผลิตและจ้าหน่ายน้ามันไบโอดีเซล น้ามันเชือเพลิงอื่นๆ
ทุกชนิด
50,000 บาท
5,000 หุ้น
10 บาท
2.50 บาท
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
ถือหุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99
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บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
แบบ 56-1 ปี 2560

ชื่อบริษทั

:

ที่ตังส้านักงานใหญ่

:

ส้านักงานสาขาที่ 1
เลขทะเบียนบริษัท
ประเภทธุรกิจ

:
:
:

ทุนจดทะเบียน
จ้านวนหุ้นสามัญ
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
เรียกช้าระค่าหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น

:
:
:
:
:

บริษัท ออลล์ บลูม โคโคนัท จากัด
(จดทะเบียนจัดตังบริษัทเพื่อรองรับแผนธุรกิจที่คาดว่าจะด้าเนินการใน
อนาคต)
เลขที่ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชัน 30 ถนนพระราม 4
แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ (662) 679 9166 – 72 โทรสาร (662) 285 6369
เลขที่ 16 หมู่ที่ 16 ต้าบลท่าแซะ อ้าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
0105560150478
ประกอบกิจการท้าการวิจัย ปรับปรุง พัฒนา เพาะพันธุ์ ผลิตต้นกล้าพันธุ์
และจ้าหน่ายกล้าพันธุ์ มะพร้าว ปาล์มน้ามัน และพันธุ์พชื ทุกชนิด
5,000,000 บาท
500,000 หุ้น
10 บาท
2.50 บาท
บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ้ากัด ถือหุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ้ากัด
ส่วนบริการผู้ลงทุน ฝ่ายนายทะเบียนหลักทรัพย์
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ (662) 009 9999
โทรสาร (662) 009 9991
ผู้ตรวจสอบบัญชี
นายโสภณ
เพิ่มศิรวิ ัลลภ
นายชยพล
ศุภเศรษฐนนท์
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
นางสาวสุมนา
พันธ์พงษ์สานนท์
นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล
บริษัท ส้านักงาน อีวาย จ้ากัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807
: เลครัชดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ ชัน 33
เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่
กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ (662) 264 0777
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บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
แบบ 56-1 ปี 2560

จ้านวนปีทเี่ ป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ

:

ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสีย
กับบริษัทฯ / บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกีย่ วข้อง
กับบุคคลดังกล่าว

:

นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182
จ้านวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน 3 ปี
(ปี 2553, 2554, 2555)
นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972
จ้านวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน 4 ปี
(ปี 2556, 2557, 2558, 2559)
นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872
จ้านวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน 1 ปี
(ปี 2560)
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเท่านัน
ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/
บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

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

หน้า 30

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
แบบ 56-1 ปี 2560
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ส่วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7.

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุน้

7.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 775,424,053 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ้านวน 775,424,053 หุ้น โดยมีทุนช้าระแล้ว
จ้านวน 632,752,650 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
หมายเหตุ ได้มีการออกหุ้นสามัญจ้านวน 186,856,013 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส้าคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครังที่ 1 (CPI-W1) ซึ่งได้ก้าหนดการใช้สิทธิแปลงสภาพครังสุดท้า ยเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558
และออกหุ้นสามัญจ้านวน 28,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส้าคัญแสดงสิทธิที่จะซือหุ้นสามัญ ส้าหรับ
กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ครังที่ 1 (ESOP#1) โดยก้าหนดการใช้สิทธิแปลงสภาพครังสุดท้ายวันที่ 29 มิถุนายน
2561
7.2 ผู้ถือหุ้น
1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
(ก) ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560
รายชื่อ

จานวนหุ้นที่ถอื

1.

บริษัท ชุมพรโฮลดิง้ จากัด

2.

กลุ่มนายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ ปรีชา

214,619,400

33.918

34,701,441

5.484

นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา

13,253,181

2.095

นายโกวิทย์ ปรัชญางค์ปรีชา

13,329,874

2.107

นางอัจฉรา ปรัชญางค์ปรีชา

2,808,336

0.444

นายปราโมทย์ ปรัชญางค์ปรีชา

1,470,136

0.232

นางพัชรี ปรัชญางค์ปรีชา

1,334,720

0.211

นายสุริยัน ปรัชญางค์ปรีชา

1,171,202

0.185

นายชาคร ปรัชญางค์ปรีชา

156,150

0.025

1,177,842

0.186

33,790,001

5.340

6,680,158

1.056

18,721,720

2.959

นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์

5,348,266

0.845

นางจงกลรัตน์ ถวิลเติมทรัพย์

3,039,857

0.480

33,433,581

5.284

นางวิมล แซ่จู

3.

กลุ่มนายถกล ถวิลเติมทรัพย์
นายถกล ถวิลเติมทรัพย์
นายรังสรรค์ ถวิลเติมทรัพย์

4.

สัดส่ วน (ร้ อยละ)

บริษัท กรุ งเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
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รายชื่อ
5.

จานวนหุ้นที่ถอื

กลุ่มนายกิตติ ฉัตรเลขวนิช

31,117,701

4.918

นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช

8,171,923

1.291

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

8

0.000

8,697,074

1.374

2,831,260

0.447

134,946

0.021

นายศุภชัย นิวัติศัยวงศ์

2,898,802

0.458

นายมีศักดิ์ นิวัติยวงศ์

2,832,066

0.448

นางลักขณา จึงสมาน

6.

สัดส่ วน (ร้ อยละ)

กลุ่มนายทรงฤทธิ์ นิวตั ิศัยวงศ์
นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์
นางเบญจพรรณ นิวัติศัยวงศ์

7.

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด

7,852,302

1.241

8.

นายบุญยง บุญยงรัตนากุล

6,075,426

0.960

9.

นายวิสุทธิ์ เรืองสุขวรรณา

5,872,776

0.928

5,850,112

0.925

250,742,836

39.627

632,752,650

100

10. นายสุรชัย ฟองอมรกุล
11. ผู้ถอื หุ้นรายย่ อยอื่นๆ
รวมทัง้ สิน้

หมายเหตุ บริษัท ชุมพรโฮลดิง จ้ากัด ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นดังนี
1. กลุ่มนายถกล ถวิลเติมทรัพย์ จ้านวนหุ้น 1,845,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 21.96
- นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ ด้ารงต้าแหน่งกรรมการบริษัท และถือหุ้นจ้านวน 250,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.98
- นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์ ด้ารงต้าแหน่งกรรมการบริษัท และถือหุ้นจ้านวน 225,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.68
- นายรังสรรค์ ถวิลเติมทรัพย์ ด้ารงต้าแหน่งกรรมการบริษัท และถือจ้านวนหุน้ 230,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.74
- นางรัมภา ถวิลเติมทรัพย์ ถือจ้านวนหุ้น 1,140,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 13.57
2. กลุ่มนายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา จ้านวนหุ้น 782,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.31
- นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา ด้ารงต้าแหน่งกรรมการบริษัท และถือหุ้นจ้านวน 325,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.87
- นายโกวิทย์ ปรัชญางค์ปรีชา ถือหุ้นจ้านวน 150,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.79
- นายปราโมทย์ ปรัชญางค์ปรีชา ถือหุ้นจ้านวน 137,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.63
- นายสุริยัน ปรัชญางค์ปรีชา ถือหุ้นจ้านวน 150,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.79
- นายชาคร ปรัชญางค์ปรีชา ถือหุ้นจ้านวน 20,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.24
3. กลุ่มนายกิตติ ฉัตรเลขวนิช จ้านวนหุ้น 840,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.00
- นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช ด้ารงต้าแหน่งกรรมการบริษัท และถือหุ้นจ้านวน 193,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.30

หน้า 32

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
แบบ 56-1 ปี 2560

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

- นางจงจินต์ ฉัตรเลขวนิช ถือหุ้นจ้านวน 126,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.50
- นายเมธี ฉัตรเลขวนิช ถือหุ้นจ้านวน 168,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.00
- นายสุทธี ฉัตรเลขวนิช ถือหุ้นจ้านวน 151,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.80
- นางสาววราภรณ์ ฉัตรเลขวนิช ถือหุ้นจ้านวน 67,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.80
- นางสาวสุกัญญา ฉัตรเลขวนิช ถือหุ้นจ้านวน 67,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.80
- นางลักขณา จึงสมาน ถือหุ้นจ้านวน 67,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.80
กลุ่มนายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์ จ้านวนหุ้น 620,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.38
- นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์ ด้ารงต้าแหน่งกรรมการบริษัท และถือหุ้นจ้านวน 205,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.44
- นายมีศักดิ์ นิวัติศัยวงศ์ ถือหุ้นจ้านวน 205,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.44
- นายศุภชัย นิวัติศัยวงศ์ ถือหุ้นจ้านวน 205,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.44
- นางเบญจพรรณ นิวัติศัยวงศ์ ถือหุ้นจ้านวน 5,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.06
กลุ่มนายสมมาตร ไพศาลศิริรัตน์ จ้านวนหุ้น 609,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.25
- นายสมมาตร ไพศาลศิริรตั น์ ด้ารงต้าแหน่งกรรมการบริษัท และถือหุ้นจ้านวน 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.19
- นายสมบูรณ์ ไพศาลศิริรัตน์ ถือหุ้นจ้านวน 169,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.01
- นางสาวศิริพร ไพศาลศิริรัตน์ ถือหุ้นจ้านวน 40,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.48
- นายหิรัญ ไพศาลศิริรตั น์ ถือหุ้นจ้านวน 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.19
- นางบักซิม ไพศาลศิริรัตน์ ถือหุ้นจ้านวน 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.19
- นางกุลยา ไพศาลศิริรัตน์ ถือหุ้นจ้านวน 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.19
นายเอกชัย โรจน์วณิชย์ ด้ารงต้าแหน่งกรรมการบริษัท และถือหุ้นจ้านวน 639,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.61
นางวีรวรรณ เซกิสุมิ ถือหุ้นจ้านวน 50,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.60
นางศิริรัตน์ ทรงพัฒนะโยธิน ถือหุ้นจ้านวน 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.19
บริษัท กรีนเนอจี จ้ากัด ถือหุ้นจ้านวน 2,110,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.12
(ไม่ได้ประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกันกับ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) )
บริษัท แกรนด์ บาราย จ้ากัด ถือหุ้นจ้านวน 805,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.58
(ไม่ได้ประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกันกับ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) )

การกระจายการถือหุน้ ตามสัญชาติ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560
ประเภท
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย
ผู้ถือหุ้นสัญชาติตา่ งด้าว
รวมทั้งสิ้น

จานวนราย

จานวนหุ้นรวม

คิดเป็ น %

2,493

623,684,818

98.57

11

9,067,832

1.76

2,504

632,752,650

100

(ข) กลุ่มผู้ถือหุน้ รายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอทิ ธิพลต่อการกาหนดนโยบายการจัดการหรือการ
ดาเนินงานของบริษทั ฯ อย่างมีนัยสาคัญ
1. กลุ่มนายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา โดย นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา ด้ารงต้าแหน่งกรรมการบริษัทฯ
และมีอ้านาจผูกพันลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
2. กลุ่มนายถกล ถวิลเติมทรัพย์ โดย
- นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ ด้ารงต้าแหน่งกรรมการบริษัทฯ และมีอ้านาจผูกพันลงลายมือชื่อแทน
บริษัทฯ
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- นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์ ด้ารงต้าแหน่งกรรมการบริษัทฯ และมีอ้านาจผูกพันลงลายมือชื่อแทน
บริษัทฯ และด้ารงต้าแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. กลุ่มนายกิตติ ฉัตรเลขวณิช โดย นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช ด้ารงต้าแหน่งกรรมการบริษัทฯ และมี
อ้านาจผูกพันลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
4. กลุ่มนายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์ โดย นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์ ด้ารงต้าแหน่งกรรมการบริษัทฯ และ
มีอ้านาจผูกพันลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
2) บริษัทฯ มีการประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ ในบริษทั อืน่ (Holding Company)
บริษัทฯ ไม่มีการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น
3) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุน้ ใหญ่ (Shareholders’ Agreement)
ไม่มีข้อตกลงระหว่างกันในกลุ่มผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานของบริษัทฯ
7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น
1) หลักทรัพย์แปลงสภาพ


ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของ
บริษัทฯ และบริษทั ย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP#1)
รายละเอียดทั่วไปของใบส้าคัญแสดงสิทธิฯ
ชื่อ
: ใบส้าคัญแสดงสิทธิที่จะซือหุ้นสามัญของ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
ที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย ครังที่ 1 (ESOP#1)
จ้านวน
: ไม่เกิน 28,000,000 หน่วย
จ้านวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิ
: 28,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.99 ของจ้านวนหุ้นที่
จ้าหน่ายได้แล้วทังหมดของบริษทั ฯ ณ วันที่ 24 เมษายน 2556
ชนิด
: ระบุชื่อผู้ถือหุ้น และไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่เป็น
การโอนทางมรดก หรือกรณีอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ
เห็นสมควร
อายุ
: 5 ปี
ราคาเสนอขาย
: 0 บาทต่อหน่วย
ราคาใช้สิทธิ
: 2.75 บาทต่อหุ้น
อัตราการใช้สิทธิ
: ใบส้าคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วยต่อ หุ้นสามัญใหม่ 1 หุ้น
ระยะเวลาใช้สิทธิ
: ผู้ถือใบส้าคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิได้ทุกๆ 6 เดือน นับ
แต่วันที่ออกใบส้าคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้ก้าหนดวันออก
ใบส้าคัญแสดงสิทธิฯ เป็นวันที่ 2 กรกฎาคม 2556
วันใช้สิทธิครังแรก
: วันที่ 30 ธันวาคม 2556
วันใช้สิทธิครังสุดท้าย
: วันที่ 29 มิถุนายน 2561
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ตลาดรองของใบส้าคัญแสดงสิทธิฯ : บริษัทฯ จะไม่น้าใบส้าคัญแสดงสิทธิฯ นี ไปจดทะเบียน
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ในตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ : บริษัทฯ จะน้าหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตาม
ใบส้ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ฯ ที่ อ อกและเสนอขายในครั งนี เข้ า จด
ทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
หลักเกณฑ์การจัดสรร
: การจัดสรรใบส้าคัญแสดงสิทธิให้กับกรรมการและพนักงานแต่
ละรายจะค้านึงถึง ต้าแหน่งหน้าที่งาน ประสบการณ์ อายุงาน
และผลการประเมินการท้างาน
เงื่อนไขอื่น
: ในกรณีที่ผู้ถือใบส้าคัญแสดงสิทธิลาออกหรือพ้นสภาพจาก
การเป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้
ถือใบส้าคัญแสดงสิทธิจะต้อ งส่งใบส้าคัญแสดงสิทธิที่ถืออยู่
ทังหมดคืนให้แก่บริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถ
น้าใบส้าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมาจัดสรรให้แก่กรรมการหรือ
พนักงานรายอื่นต่อไปได้
2) หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้
บริษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี
7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจ้านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก้าไร
สุทธิหลังหักส้ารองตามกฎหมาย และช้าระภาษีแล้วในแต่ละปี
ปี 2555 บริษัทฯ ได้จ่ายปันผลระหว่างกาล ส้าหรับผลด้าเนินงานงวด 1 มกราคม – 30 กันยายน 2555 เป็นหุ้น
ปันผลในสัดส่วนหุ้นสามัญ 1 หุ้น ต่อหุ้นปันผล 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จ่ายให้ผู้ถือหุ้นจ้านวน 280,289,020 หุ้น
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 และจดทะเบียนเพิ่มทุนจากเดิม 280,289,020 บาท เป็น 560,578,040 บาท โดยแบ่งเป็น
หุ้นสามัญจ้านวน 560,578,040 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และในปี 2556 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลส้าหรับงวด
บัญชีประจ้าปี 2555 เป็นเงินสดอีกหุ้นละ 0.03 บาท จ้านวน 560,568,040 หุ้น เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ซึ่งเงินปัน
ผลดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
ปี 2557 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลส้าหรับงวดบัญชีประจ้าปี 2556 หุ้นละ 0.03 บาท จ้านวน 560,568,040 หุ้น
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
ปี 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลส้าหรับงวดบัญชีประจ้าปี 2557 หุ้นละ 0.06 บาท จ้านวน 560,569,547 หุ้น
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
ปี 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลส้าหรับงวดบัญชีประจ้าปี 2558 หุ้นละ 0.03 บาท จ้านวน 632,752,650 หุ้น
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 จากก้าไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซึ่งเงิน ปันผลดังกล่าวไม่ได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้ และไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล
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ปี 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลส้าหรับงวดบัญชีประจ้าปี 2559 หุ้นละ 0.03 บาท จ้านวน 632,752,650 หุ้น
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 จากก้าไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซึ่งเงิ นปันผลดังกล่าวไม่ได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้ และไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล
รายการ
กาไรสุทธิ (ล้านบาท)

1

2

2555

2556

2557

2558

2559

40.02

24.80

60.78

(32.62)

(6.52)

533.89

270.13

311.05

243.85

232.56

0.071

0.044

0.108

(0.055)

(0.01)

เงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น)

0.03

0.03

0.06

0.03

0.03

หุ้นปันผลจ่าย(บาท/หุ้น)

-

-

-

-

-

เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล

-

-

-

-

-

หุ้นปันผลจ่ายระหว่างกาล

1

-

-

-

-

1,450.70

68.18

55.56

N/A

N/A

กาไรสะสมยังไม่จัดสรร (ล้านบาท)
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)

หมายเหตุ 1. ในปี 2555 จ่ายหุ้นปันผลระหว่างกาล ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญ ได้รับหุ้นปันผล 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จ่ายเมื่อ
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556
2. เป็นข้อมูลเฉพาะ CPI เท่านัน ไม่รวมบริษัทย่อย
3. N/A สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) ไม่สามารถค้านวณได้เนื่องด้วยท้าการจ่ายเงินปันผลจากก้าไรสะสมจากงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัทฯ
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8.

โครงสร้างการจัดการ
แผนภาพโครงสร้างภายในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

8.1 คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 ประกอบด้วย
ลาดับ

รายชื่อ

1

นายสมชาย

สกุลสุรรัตน์

2

รศ.ดร.นินนาท

โอฬารวรวุฒิ

3

นายนพพร

พิชา

4

นายไพบูลย์

คุจารีวณิช

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการสรรหาและก้าหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและก้าหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
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ลาดับ

รายชื่อ

ตาแหน่ง

5

นายถกล

ถวิลเติมทรัพย์

6

นายชูศักดิ์

ปรัชญางค์ปรีชา

7

นายการุญ

นันทิลีพงศ์

กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและก้าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

8

นายกิตติ

ฉัตรเลขวนิช

9

นายทรงฤทธิ์

นิวัติศัยวงศ์

10

นายรชฎ

ถวิลเติมทรัพย์

กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ
กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการ

หมายเหตุ 1) กรรมการทุกท่านไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปี
ที่ผ่านมา
2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครังที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติแต่งตัง นายไพบูลย์ คุจารีวณิช
ด้ารงต้าแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง แทน รศ. ดร. นินนาท โอฬารวรวุฒิ
3) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครังที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 มีมติแต่งตังให้ นายนพพร พิชา ด้ารง
ต้าแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก้าหนดค่าตอบแทน แทน พล.ร.อ.สถิรพันธุ์
เกยานนท์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและก้าหนดค่าตอบแทน ที่ได้ขอลาออกจาก
การด้ารงต้าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

ชื่อและจานวนกรรมการซึ่งมีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ หรือ นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา หรือ
นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช หรือ นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์ รวมเป็นสองคนและประทับตราส้าคัญของบริษัท
ข้อมูลและรายละเอียดของคณะกรรมการบริษัทฯ
โปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1
8.2 ผู้บริหาร
ผูบ้ ริหาร ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ประกอบด้วย
ลาดับ
รายชื่อ

ตาแหน่ง

1

นายกฤษฏ์พงศ์

ตากวิริยะนันท์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2

นายรชฎ

ถวิลเติมทรัพย์

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3

นางรัศมี

พงศ์จินดานนท์

4

นายธวัชชัย

โฉมวรรณ์

Chief Financial Officer และ
รักษาการผู้จดั การส้านักตรวจสอบภายใน
ผู้อ้านวยการสายงานขายและการตลาด
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ลาดับ

รายชื่อ

ตาแหน่ง

5

นายสมศักดิ์

พงษ์รามัญ

ผู้อ้านวยการประจ้าส้านักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

6

นายอนันต์ชัย

อรัญเอี่ยมฟ้า

7

นายสมชาย

จันทรมณี

ผู้อ้านวยการส้านักบริหารโครงการ
และรักษาการผู้จดั การฝ่ายจัดซือ
รักษาการผู้อ้านวยการโรงงาน

8

นายช้านาญ

ดวงใส

ผู้ช่วยผู้อ้านวยการโรงงาน

9

นายกฤษณะ

สมมาตร

10

นางสาวสุทิศา

เทียนไชย

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม และ รักษาการผู้ชว่ ย
ผู้อ้านวยการโรงงาน
ผู้จัดการฝ่ายส้านักงานอาวุโส

11

นายจุนฮุย

แซ่เล้า

ผู้จัดการฝ่ายสวนอาวุโส

12

นายมงคล

เสียงสุทธิวงศ์

ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ

13

นายศรวัสย์

องอาจเชาว์เลิศ

14

นายพงศ์สิทธิ์

โพธิป๊อ

ผู้จัดการฝ่ายจัดหาวัตถุดิบและรักษาการผู้จดั การ
ส้านักงานนโยบายและแผน
ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลโรงงาน

15

นางสาวญาดา

สวัสดิ์ศรี

ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพและวางแผนการผลิต

16

นายสุรนันท์

พลประชิต

ผู้จัดการฝ่ายจัดหาผลปาล์มสด

17

นายสินธ์ชัย

สุขสลัก

ผู้จัดการฝ่ายผลิต 1

หมายเหตุ 1) ผู้บริหารล้าดับที่ 1-7 เป็นผู้บริหารที่ต้องเปิดเผยตามประกาศคณะกรรมการ กลต. ก้าหนด และผูบ้ ริหารทุกท่าน
ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
2) นายสุภิสทิ ธิ์ ช่อเรืองศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ถึงก้าหนดเกษียณอายุการท้างานในวันที่ 31 ธันวาคม
2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครังที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 มีมติแต่งตังให้
นายกฤษฏ์พงศ์ ตากวิริยะนันท์ ด้ารงต้าแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้มีผลตังแต่วันที่ 1 มกราคม 2561
เป็นต้นไป

ข้อมูลและรายละเอียดของผู้บริหาร
รายละเอียดของผู้บริหารล้าดับที่ 1-7 โปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1
8.3 เลขานุการบริษทั
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่ตังให้ นายคมกฤษ ทองอ่วม ด้ารงต้าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตังแต่วันที่ 4
มกราคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Company Secretay Program Class No.71/2016 จาก Thai Institute of
Directors เพื่อท้าหน้าที่ให้เป็นไปตามพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ม.89/15 อาทิเช่น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ
จัดท้า/เก็บรักษาเอกสาร ทะเบียนกรรมการ จัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงาน
การมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ข้อมูลและรายละเอียดของเลขานุการบริษัท
โปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1
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8.4 ค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ : บริ ษั ท ฯ ได้ ก้ า หนดนโยบายค่ า ตอบแทนกรรมการไว้ อ ย่ า งชั ด เจนและโปร่ ง ใส
โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเหมาะสมตามอุตสาหกรรมและสูงเพียงพอที่จะดึงดูด
และรั ก ษากรรมการที่ มี คุ ณ สมบั ติ ที่ ต้ อ งการ และได้ ข ออนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม
ผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึน
ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่ม
มากขึน
ค่าตอบแทนผู้บริหาร : ค่า ตอบแทนผู้ บริ ห ารเป็ น ไปตามหลั กการและนโยบายที่ ค ณะกรรมการบริษั ท ฯ
ก้าหนด
ค่าตอบแทนพนักงาน : ค่าตอบแทนพนักงานจะสอดคล้องกับผลการด้าเนินงานของบริษัทฯ ทังในระยะสัน
และระยะยาว กล่าวคือ ระยะสันจะมีระบบการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานในรูปแบบดัชนีวัดผล (KPI) โดยจ่ายผลตอบแทนในรูปแบบของโบนัส
ประจ้าปี และส้าหรับระยะยาวจะมีระบบการวัดและประเมินผลตามความสามารถ
หรือศักยภาพของบุคคล (Competency) โดยจะมีการประเมินผลปีละ 2 ครัง คือ
การประเมินผลกลางปีและปลายปี โดยน้าผลลัพธ์จากการประเมินมาใช้ในการ
พิจารณาก้าหนดค่าตอบแทนในรูปแบบของการปรับอัตราค่าจ้างพนักงานหรือการ
ปรับระดับต้าแหน่งงาน พร้อมทังยังน้ามาวิเคราะห์เพื่อท้าแผนการอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของพนักงาน
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครังที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและ
เบียประชุมประจ้าปี 2560 ดังนี
1) ก้าหนดค่าเบียประชุมกรรมการ ประจ้าปี 2560 เพิ่มขึนจากปีก่อน ดังนี
บาท/คน/ครัง้ ที่มาประชุม

คณะกรรมการ

ตาแหน่ ง

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ประธาน

30,000

30,000

30,000

กรรมการ

15,000

15,000

20,000

ประธาน

25,000

25,000

25,000

กรรมการ

20,000

20,000

20,000

ประธาน

25,000

25,000

25,000

กรรมการ

20,000

20,000

20,000

ประธาน

20,000

20,000

25,000

กรรมการ

10,000

10,000

20,000

ประธาน

20,000

20,000

25,000

กรรมการ

10,000

10,000

20,000

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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บาท/คน/ครัง้ ที่มาประชุม

คณะกรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

ตาแหน่ ง

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ประธาน

20,000

20,000

25,000

กรรมการ

10,000

10,000

20,000

2) ก้าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ้าปี 2560 ซึ่งเพิ่มขึนจากปีก่อน โดยให้ประธานกรรมการพิจารณา
จัดสรรตามความเหมาะสม
รายละเอียด

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ค่าตอบแทนกรรมการ

งดจ่าย

2,445,000 บาท

4,000,000 บาท

1.1) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย : บาท)
ค่าเบี้ยประชุม
ลาดับ

รายชื่อกรรมการ

ค่าตอบแทน
กรรมการ
ปี 2560 (1)

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
สรรหาและ
กาหนด
ค่าตอบแทน

-

-

50,000

-

-

120,000

504,222

674,222

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการ
บริหารความ
เสี่ยง

คณะกรรมการ
บริษัทฯ

รวม

1

นายสมชาย สกุลสุรรัตน์

2

รศ.ดร.นินนาท โอฬารวรวุฒิ(2)

100,000

-

-

-

20,000

55,000

464,046

639,046

3

พล.ร.อ.สถิรพันธุ์ เกยานนท์

(3)

80,000

-

40,000

-

-

75,000

348,333

543,333

4

นายไพบูลย์ คุจารีวณิช (2)

80,000

-

-

-

70,000

35,000

383,342

568,342

5

นายถกล ถวิลเติมทรัพย์

-

425,000

-

-

-

75,000

383,342

883,342

6

นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา

-

390,000

40,000

-

-

75,000

383,342

888,342

7

นายการุญ นันทิลีพงศ์

-

-

-

90,000

-

75,000

383,342

548,342

8

นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช

-

-

-

-

60,000

75,000

383,342

518,342

9

นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์

-

-

-

60,000

-

75,000

383,342

518,342

10

นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์

-

-

-

-

-

75,000

383,342

458,342

-

-

-

-

60,000

-

-

60,000

260,000

815,000

130,000

150,000

210,000

735,000

3,999,997

6,299,997

11

นางรัศมี พงศ์จินดานนท์
รวม

(4)

หมายเหตุ 1) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 มีมติอนุมัติงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการใน
วงเงินไม่เกินจ้านวน 4,000,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึนจากปีก่อน และไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากนี โดยให้ประธาน
กรรมการพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม ซึ่งได้ท้าการจัดสรรและก้าหนดจ่ายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561
2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครังที่ 1/2560 เมื่อวัน ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติแ ต่งตัง นายไพบูลย์ คุจารีวณิช ด้ารง
ต้าแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง แทน รศ. ดร. นินนาท โอฬารวรวุฒิ
3) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครังที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 มีมติแต่งตังให้ นายนพพร พิชา ด้ารงต้าแหน่ง
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก้าหนดค่าตอบแทน แทน พล.ร.อ.สถิรพันธุ์ เกยานนท์ กรรมการ
อิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและก้าหนดค่าตอบแทน ที่ได้ขอลาออกจากการด้ารงต้าแหน่งกรรมการของ
บริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
4) นางรัศมี พงศ์จินดานนท์ Chief Financial Officer ด้ารงต้าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่ ไม่ได้ด้ารงต้าแหน่งกรรมการ
บริษัทฯ
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1.2) ค่าตอบแทนรวมและจานวนรายของกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560
รายละเอียด

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

จานวนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

10 ท่าน

10 ท่าน

10 ท่าน

ค่าตอบแทน
เบี้ยประชุม เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุน
สารองเลี้ยงชีพ และรายได้อื่นๆ (เงินชดเชย
เกษียณอายุ เงินชดเชยต่างๆ)

16.43 ล้านบาท 16.70 ล้านบาท 17.42 ล้านบาท

รถยนต์ประจาตาแหน่ง

3 ท่าน

3 ท่าน

3 ท่าน

1.3) ค่าตอบแทนรวมของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่ าตอบแทนรวม

เงินเดือน (%)

โบนัส (%)

96.07%

3.93%

2,500,000 – 6,000,000 บาท

2) ค่าตอบแทนอืน่ ของกรรมการและผู้บริหาร ของบริษัทฯ
ปี 2556 โครงการใบส้าคัญแสดงสิทธิที่จะซือหุ้นสามัญออกและจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ครังที่ 1 (ESOP#1) ดังปรากฏตามรายละเอียดข้อ 7.3 การออก
หลักทรัพย์อื่น
ปี 2557 - ปี 2560
ไม่มีค่าตอบแทนอื่น
8.5 บุคลากร
จานวนพนักงานและผลตอบแทน
หัวข้อ / รายละเอียด
จานวนพนักงาน
พนักงานส้านักงานกรุงเทพ
พนักงานส้านักงานชุมพร
รวมพนักงานทั้งสิน้
จานวนพนักงานแบ่งตามกลุ่มงาน
พนักงานระดับบริหาร
พนักงานระดับหัวหน้างาน
พนักงาน
ค่าตอบแทนพนักงาน
เงินเดือน/ค่าแรง
- โบนัส

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

79 คน
916 คน
995 คน

79 คน
874 คน
953 คน

81 คน
885 คน
966 คน

27 คน
109 คน
859 คน

23 คน
147 คน
783 คน

26 คน
159 คน
781 คน

169,868,177 บาท
13,479,951 บาท

175,476,728 บาท
13,072,889 บาท

171,798,183 บาท
3,039,320 บาท
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หัวข้อ / รายละเอียด
- รายได้อื่นๆ
- กองทุนส้ารองเลียงชีพฯ
- ประกันสังคม
รวมค่าตอบแทนพนักงาน

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

21,882,095 บาท 22,531,037 บาท 25,119,527 บาท
4,492,293 บาท
4,443,240 บาท
4,299,963 บาท
6,982,314 บาท
6,845,588 บาท
6,395,015 บาท
208,194,205 บาท 217,167,993 บาท 224,364,122 บาท

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สาคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส้าคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
นโยบายในการพัฒนา กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
บริษัทฯ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงคุณค่าของบุคลากรทุกระดับตังแต่กา้ วเข้าสู่การท้างานในองค์กร ดังนัน จึงได้
ให้ความส้าคัญต่อการพัฒนาบุคลากร และมุ่งส่งเสริมการเจริญเติบโตของพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
โดยมีวิธีการพัฒนาบุคลากรด้วยรูปแบบการพัฒนาที่หลากหลาย รวมทังได้มีการก้าหนดแผนการฝึกอบรมประจ้าปี โดย
ก้าหนดหลักสูตรที่มีความจ้าเป็นและเหมาะสมให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในระดับต่างๆ รวมทังได้ปรับปรุง
เพิ่มเติมหลักสูตรฝึกอบรมให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการขยายก้าลังการผลิตและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่บริษัทฯ น้ามาใช้
ในกระบวนการผลิตอยู่เสมอ ซึ่งการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวนัน ได้จัดให้มีการอบรมทังภายในและภายนอกองค์กร เพื่อ
เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความพร้อมในการที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้
นอกเหนือจากนัน ในปี 2560 บริษัทฯ ยังได้ให้ความส้าคัญในการฝึกอบรมและปลูกฝังให้พนักงานทุกระดับมีความ
ตระหนักในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น โดยถือเป็นนโยบายหลักที่จะต้องด้าเนินการและทบทวนให้มีการ
ปฏิบัติอย่างสม่้าเสมอ
- การฝึกอบรมพัฒนาของกรรมการ
ปี ที่อบรม
ปี 2560

รายชื่อกรรมการ
นายการุญ นันทิลีพงศ์

หลักสูตรการฝึ กอบรม
- Advanced Audit Committee
(AACP) รุ่น 25/2560
- Board Matters and Trends
Agenda (BMT) รุ่น 2/2560

- จ้านวนชั่วโมงการฝึกอบรมพัฒนาของพนักงาน
ปี ที่อบรม

รวมจานวนการฝึ กอบรม (ชั่วโมง)

เฉลี่ย/คน/ปี (ชั่วโมง)

ปี 2558

34,473.75

34.65

ปี 2559
ปี 2560

34,603.00
19,526.00

36.31
20.19
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9.

การกากับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ ส่งเสริม สนับสนุน การก้ากั บดูแลกิจ การที่ดีใ นทุกระดั บขององค์กร และได้มีการ
ปรับปรุง ส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และมีค วามโปร่งใส คณะกรรมการบริ ษัทฯ มี ความมุ่งมั่น และเชื่ อมั่นว่ าการก้ ากับดู แลกิจการที่ดี มีความโปร่ งใส มี
ประสิทธิผลจะส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ดีขึนและเป็นประโยชน์สูงสุดกับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายในระยะยาวโดยทั่วกัน จึงได้ก้าหนดนโยบายเกี่ยวกับการก้ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี
1. ด้าเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) โปร่งใส ตรวจสอบได้
2. ก้ากับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย อีกทังมีการเปิดเผยข้อมูล
อย่างเพียงพอแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
4. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ ดูแลให้มีมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและติดตามทวน
สอบอย่างสม่้าเสมอ
5. ก้าหนดให้มีวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณของบริษัทฯ และมีการ
ติดตามผลอย่างสม่้าเสมอ
6. จัดให้มีคู่มืออ้านาจด้าเนินการ เพื่อกระจายความรับผิดชอบ อ้านาจในการตัดสินใจและสั่งการตามหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย
7. จัดให้มีคู่มือจรรยาบรรณบริษัท พร้อมทังมีการแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ
บริษัทฯ มีแผนปฏิบัติและมีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนงาน และงบประมาณของบริษัทฯ ทุกไตรมาส
และมีการปรับปรุงเป้าหมาย แผนงาน งบประมาณของบริษัทฯ ทุกปี
นอกจากนี บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการก้ากับดูแลกิจการ ครอบคลุมเนือหา 5 หมวด ได้แก่ หมวดสิทธิของผู้
ถือหุ้น หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน หมวดบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย หมวดการเปิดเผยข้อ มูลและความ
โปร่งใส และหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยมีเนือหาดังนี
1) สิทธิของผู้ถือหุ้น
ในปี 2560 บริษัทฯ มีการประชุมผู้ถือหุ้นทังหมด 1 ครัง เป็นการประชุมสามัญประจ้าปี 2560 โดยบริษัทฯ
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น มีส่วนในการดูแลกิจการและให้ความเห็นเกี่ยวกับการด้าเนินกิจการให้มากขึนดังนี
1.1) การประชุมได้จัดที่โรงแรมภายนอกบริษัทฯ และได้อ้านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย
ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมฯ โดยจัดสถานที่ประชุมที่สามารถเดินทางได้สะดวก
1.2) เปิด โอกาสให้ผู้ถือ หุ้นเสนอเรื่อ งเพื่อ บรรจุเ ป็น วาระการประชุ ม และเสนอชื่อบุ คคลที่ มีคุ ณสมบั ติ
เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตังเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า โดยส้าหรับการประชุมสามัญประจ้าปี 2560 ระหว่าง
วันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 และส้าหรับการประชุมสามัญประจ้าปี 2561 ระหว่างวันที่ 1
กันยายน 2560 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุม
1.3) บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทังเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม รายงานประจ้าปี/
งบการเงิน รายการเอกสารที่ผู้เข้าประชุมต้องน้ามาเพื่อใช้แสดงตัวและหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวัน
หน้า 44

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
แบบ 56-1 ปี 2560

ประชุม 7 วันท้าการ ทังนีเอกสารประกอบการประชุมที่น้าส่งให้กับผู้ถือหุ้ นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนัน จะมีข้อมูล
ครบถ้วนเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ และบริษัทฯ ได้เพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้น
โดยให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอ้านาจจากผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
1.4) ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ที่แสดงถึง
เลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความ
สะดวกในการประชุมและท้าให้ขันตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว
1.5) แจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น และการใช้บัตรลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือ
หุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
1.6) ประธานที่ประชุมได้ด้าเนินการประชุมให้เป็นไปตามล้าดับระเบียบวาระที่ก้าหนดไว้ในหนังสือเชิญ
ประชุม และคณะกรรมการยังได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็นและสามารถถามค้าถามในแต่ละ
วาระการประชุม รวมทังให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และได้บันทึกประเด็นที่ส้าคัญไว้ในรายงานการประชุมแล้ว
1.7) บริษัทฯ ไม่ได้ เพิ่มวาระการประชุ ม หรือเปลี่ยนแปลงข้ อมูลส้า คัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้ นทราบ
ล่วงหน้า
1.8) บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลของการประชุมและ
สามารถตรวจสอบความถูกต้องผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวัน
ประชุม
2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย
และนักลงทุนสถาบัน เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริงและยั่งยืนดังนี
2.1) ได้ด้าเนินการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นโดยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีการอ้านวย
ความสะดวกในการประชุมอย่างเท่าเทียมกัน ให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการถามค้าถามต่อที่ประชุมและแสดงความเห็น
ในแต่ละวาระการประชุม และประธานที่ประชุมจะให้ความส้าคัญและตอบข้อ ซักถามในทุกประเด็น โดยมีการบันทึกการ
ประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน
2.2) ในการประชุ มผู้ ถือ หุ้น ในปี 2560 บริ ษัท ฯ ได้จั ดส่ งเอกสารเชิ ญ ประชุ มพร้ อมรายงานประจ้า ปี /
งบการเงิน และหนังสือมอบฉันทะพร้อมเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของ
ผู้ถือหุน้ ให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทัง
ลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งก้าหนดวัน เวลา และวาระการประชุมก่อนวันประชุม อย่างน้อย 7 วันล่วงหน้า ติดต่อกันเป็น
ระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 3-4-5 เมษายน 2560 โดยกรรมการบริษัทฯ จ้านวน 10 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทัง 10 ท่าน
2.3) เปิด โอกาสให้ผู้ถือ หุ้นเสนอเรื่อ งเพื่อ บรรจุเ ป็น วาระการประชุ มและเสนอชื่อบุ คคลที่ มีคุ ณสมบั ติ
เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตังเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าส้าหรับการประชุมสามัญประจ้าปี 2560 ระหว่างวันที่
1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 และส้าหรับการประชุมสามัญประจ้าปี 2561 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน
2560 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อม
ทังประกาศหลักเกณฑ์ และระบุขันตอนที่ชัดเจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
2.4) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตังกรรมการเป็นรายบุคคล
2.5) บริษัทฯ ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้นตามจ้านวนหุ้นที่ถืออย่างเท่าเทียมกัน และผู้ถือหุ้นสามารถใช้
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
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2.6) บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถก้าหนดทิศทางการลงคะแนน
เสียงได้เองในแต่ละวาระ ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบ
อ้านาจให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน พร้อมทังเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้
3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ได้ดูแลและค้านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มโดยได้ก้าหนดแนวทางการปฏิบัติไว้ในคู่มือจรรยาบรรณ
บริษัทและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการท้างาน เพื่อให้คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติใน
การด้าเนินงาน โดยถือเป็นภาระหน้าที่ที่ส้าคัญของทุกคน เช่น
- ผู้ถือหุ้น
: บริ ษั ท ฯ จะด้ า เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งโปร่ ง ใส โดยค้ า นึ ง ถึ ง การเจริ ญ เติ บ โตของมู ล ค่ า
บริษัทฯ ในระยะยาว
- พนักงาน
: บริ ษั ท ฯ สนั บ สนุ น พั ฒ นาความสามารถในการท้ า งาน โดยน้ า ระบบการพั ฒ นา
บุคลากรบนพืนฐานของความสามารถ (Competency – Based Human Resources
Development) มาใช้ เน้นการท้างานอย่างปลอดภัย ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่าง
เท่าเทียมกัน เป็นธรรม ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
- คู่ค้า/เจ้าหนี : ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด
- คู่แข่ง
: ปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่ท้าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าโดย
ปราศจากหลักฐานและข้อเท็จจริง
- ลูกค้า
: มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและรักษาระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ เพื่อตอบสนองความ
พึงพอใจของลูกค้า โดยบริษัทฯผ่านการรับรองระบบคุณภาพ ISO9001:2000 GMP
และ HACCP พร้อมทังก้าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการรับข้อร้องเรียนของลูกค้า และ
รักษาความลับของลูกค้า
- ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
: บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานด้าเนินกิจกรรมเพื่อบ้าบัดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดย
ปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด พร้อมทังสนับสนุน
กิจกรรมของชุมชนโดยรอบสถานประกอบกิจการ และกิจกรรมของท้องถิ่นที่ สถาน
ประกอบกิ จการตังอยู่ โดยบริ ษัท ฯ มี นโยบายความปลอดภั ย อาชีว อนามัย และ
สิ่งแวดล้อม ประกาศให้พนักงานทุกระดับตระหนักและปฏิ บัติโดยทั่วกัน รวมถึงได้มี
การจัดอบรมให้กับพนักงานทุกระดับให้ตระหนักถึงความปลอดภับ อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อมเป็นประจ้าอย่างต่อเนื่อง
4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ ทังที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ จึงได้ก้าชับให้ฝ่ายบริหารด้าเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับ
การเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่้าเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริ หารของบริษัทฯ ได้ให้
ความส้า คัญและยึดถื อปฏิ บัติม าโดยตลอด ในส่ว นของงานด้า นผู้ ลงทุ นสัม พันธ์ นัน บริ ษัทฯ ได้ มอบหมาย ให้ Chief
Financial Officer ท้าหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง สถาบันผู้ลงทุน และ
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ประชาชนทั่วไป ซึ่ง สามารถติ ดต่ อขอทราบข้อ มูลบริษั ทฯ ได้ที่ห มายเลขโทรศัพ ท์ 0-2679-9166 หรื อที่ website :
www.cpi-th.com หรือที่ e-mail address : info@cpi-th.com
5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การแต่งตังกรรมการบริษัทฯ เป็นไปตามข้อตกลงของผู้ถือหุ้นที่ก้าหนดให้กรรมการบริษัทฯ เป็นตัวแทนจาก
ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการจ้านวน 10
ท่าน ดังนี
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3 ท่าน
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
3 ท่าน
- กรรมการที่เป็นอิสระ
4 ท่าน
กรรมการทุกท่านที่ด้ารงต้าแหน่งกรรมการบริษัทฯ ได้เข้าร่วมการปฐมนิเทศ รวมถึงการรับทราบถึงข้อมูล
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตังแต่วันที่เริ่มเข้ารับต้าแหน่ง ซึ่ง ถือเป็นนโยบายที่บริษัทฯ ได้ก้าหนดไว้ส้าหรับ
กรรมการผู้ที่เข้ารับด้ารงต้าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
ในปี 2560 จ้านวนกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีจ้านวน 1 ใน 3 ของจ้านวนกรรมการทังคณะ ทังนี กรรมการ
อิสระมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่เป็นบุคคล
เดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการก้าหนดนโยบายการก้ากับดูแลและการบริหารงาน
ประจ้า บริษัทฯ มีการก้าหนดขอบเขตอ้านาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร
ตามคู่มืออ้านาจด้าเนินการ บริษัทฯ มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบออกจากกันโดยเด็ดขาดระหว่างการอนุมัติ การ
บันทึกรายการทางบัญชีและการดูแลทรัพย์สินเพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกั นและกันได้ ดั งนันจึงมั่นใจได้ว่ากรรมการ
ดังกล่าวได้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ในฐานะที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น และมีการถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม
คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และ
ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ โดยกรรมการบริษัทฯ มีวาระการด้ารงต้าแหน่งที่แน่นอน ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ก้าหนดไว้ว่า ในการประชุม
สามัญประจ้าปี ทุกครัง กรรมการจะต้องออกจากต้าแหน่ งอย่า งน้อยจ้ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัต รา ถ้า จ้านวน
กรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ้านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยให้ กรรมการที่
ด้ารงต้าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต้าแหน่ง และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการก้ากับดูแลกิจการที่ดีการด้ารงต้าแหน่ง
กรรมการอิสระ ควรไม่เกิน 6 ปี ทังนีมีกรรมการอิสระจ้านวน 1 ท่าน ที่ด้ารงต้าแหน่งกรรมการบริษัทฯ เกินกว่า 6 ปี และ
ตามหลักการก้ากับดูแลกิจการที่ดีกรรมการแต่ละท่านควรจะด้ารงต้าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่ง
เนื่องด้วยอาจมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ได้ ทังนีไม่มีกรรมการท่านใดด้ารงต้าแหน่งในบริษทั จดทะเบียน เกิน
กว่า 5 แห่ง
กรรมการของบริ ษั ทฯ เป็ นผู้ ที่ มี ความรู้ ความสามารถ มี ศักยภาพ และได้ ผ่านหลักสู ตรการอบรมการเป็ น
กรรมการ ตามหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หรือ Directors Accreditation Program (DAP) ของ
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี
1. นายสมชาย
สกุลสุรรัตน์
ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 80/2006
2. รศ. ดร. นินนาท
โอฬารวรวุฒิ
ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 121/2009
3. นายชูศักดิ์
ปรัชญางค์ปรีชา
ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 18/2002
4. นายถกล
ถวิลเติมทรัพย์
ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 32/2003
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5.
6.
7.
8.
9.

นายไพบูลย์
นายกิตติ
นายการุญ
นายทรงฤทธิ์
นายนพพร

คุจารีวณิช
ฉัตรเลขวนิช
นันทิลีพงศ์
นิวัติศยั วงศ์
พิชา

ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่น 113/2014
ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 4/2000
ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 9/2001
ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 15/2002
ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่น 2003

คณะกรรมการบริษัทฯ มีภาวะผู้น้า มีวิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการก้าหนดและให้ความเห็นชอบในเรื่องวิสัยทัศน์ พันธกิจ
กลยุ ท ธ์ เป้ า หมาย โดยคณะจั ด การจะน้ า เสนอเพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ทบทวนทุ ก ๆ 1-3 ปี หรื อ เมื่ อ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงแนวทางธุรกิจหรือสถานการณ์เศรษฐกิจ และในส่วนแผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ คณะจัดการจะ
น้าเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาทุกปีตามกรอบคู่มืออ้านาจด้าเนินการและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ
รับทราบ และหากแผนงานหรืองบประมาณที่ได้น้าเสนอเกินกว่าอ้านาจด้าเนินการของคณะกรรมการบริหาร ตามที่ได้
ก้าหนดไว้ จะต้องน้าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ พิจารณาอนุมัติต่อไป และคณะกรรมการบริษัทฯ จะก้ากับดูแลให้
คณะจัดการด้าเนินการให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่ก้าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทัง
คณะกรรมการและฝ่ายจัดการมีความรับผิดชอบตามหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น มีระบบการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ระหว่างคณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการ ซึ่งได้มีการก้าหนดอ้านาจด้าเนินการอย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จึงไม่มีการท้าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการผู้มี
อ้านาจ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อีกทังคณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบหากเกิดรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อพิ จารณาตามความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ โดยราคาและเงื่อนไขให้กระท้าเสมือนท้ารายการกับบุคคลภายนอก กระท้าอย่างยุติธรรมตามราคาตลาดและ
เป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า และจะต้องเปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจ้าเป็น ไว้ในรายงาน
ประจ้าปี และแบบ 56-1 ตลอดจนต้องเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในหัวข้อรายการบัญชีกับบุคคลที่
เกี่ยวข้องกันด้วย อีกทังได้ก้าหนดนโยบายให้กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารแจ้งเกี่ยวกับการซือขายหุ้นของบริษัทฯ อย่าง
น้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนท้าการซือขายให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบโดยผ่านเลขานุการบริษัท รวมถึงน้า ส่งแบบ
รายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่เลขานุการบริษัท ทุก 6 เดือน และเลขานุการบริษัทจะต้องส่งส้าเนารายงานการมีส่วนได้
ส่วนเสียนีให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร ปี 2560
การเปลีย่ นแปลงระหว่างปี
รายชื่อ

การถือครองหุ้น ณ
วันที่ 1 มกราคม 2560

จานวนหุ้นที่ได้จากการ
แปลงสภาพการใช้สิทธิ
ESOP

ซื้อ / (ขาย) / (โอน)

การถือครองหุ้น ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2560

นายสมชาย

สกุลสุรรัตน์

0

หุ้น

-

-

0

หุ้น

รศ.ดร.นินนาท

โอฬารวรวุฒิ

0

หุ้น

-

-

0

หุ้น

นายไพบูลย์

คุจารีวณิช

0

หุ้น

-

-

0

หุ้น
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การเปลีย่ นแปลงระหว่างปี
รายชื่อ

การถือครองหุ้น ณ
วันที่ 1 มกราคม 2560

จานวนหุ้นที่ได้จากการ
แปลงสภาพการใช้สิทธิ
ESOP

ซื้อ / (ขาย) / (โอน)

การถือครองหุ้น ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2560

พล.ร.อ.สถิรพันธุ์

เกยานนท์

0

หุ้น

-

-

0

หุ้น

นายนพพร

พิชา

0

หุ้น

-

-

0

หุ้น

นายถกล

ถวิลเติมทรัพย์

6,680,158

หุ้น

-

-

6,680,158

หุ้น

นายชูศักดิ์

ปรัชญางค์ปรีชา

13,253,181

หุ้น

-

-

13,253,181

หุ้น

นายการุญ

นันทิลีพงศ์

0

หุ้น

-

-

0

หุ้น

นายกิตติ

ฉัตรเลขวนิช

8,171,923

หุ้น

-

-

8,171,923

หุ้น

นายทรงฤทธิ์

นิวัติศัยวงศ์

2,831,260

หุ้น

-

-

2,831,260

หุ้น

นายรชฎ

ถวิลเติมทรัพย์

5,348,266

หุ้น

-

-

5,348,266

หุ้น

นายสุภิสิทธิ์

ช่อเรืองศักดิ์

0

หุ้น

-

-

0

หุ้น

นายกฤษฏ์พงศ์

ตากวิริยะนันท์

0

หุ้น

-

-

0

หุ้น

นางรัศมี

พงศ์จินดานนท์

0

หุ้น

-

-

0

หุ้น

นายธวัชชัย

โฉมวรรณ์

0

หุ้น

-

-

0

หุ้น

นายอนันต์ชัย

อรัญเอี่ยมฟ้า

0

หุ้น

-

-

0

หุ้น

นายสมศักดิ์

พงษ์รามัญ

0

หุ้น

-

-

0

หุ้น

หมายเหตุ 1) นายสุภิสิทธิ์ ช่อเรืองศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ถึงก้าหนดเกษียณอายุการท้างานในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ครังที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 มีมติแต่งตังให้ นายกฤษฏ์พงศ์ ตากวิริยะนันท์ ด้ารง
ต้าแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้มีผลตังแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครังที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 มีมติแต่งตังให้ นายนพพร พิชา ด้ารงต้าแหน่ง
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก้าหนดค่าตอบแทน แทน พล.ร.อ.สถิรพันธุ์ เกยานนท์ กรรมการ
อิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและก้าหนดค่าตอบแทน ที่ได้ขอลาออกจากการด้ารงต้าแหน่งกรรมการของ
บริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ให้ มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ ค รอบคลุ ม ทุ ก ด้ า นทั งด้ า นการเงิ น การ
ปฏิบัติงาน การด้าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการบริหารความเสี่ยง และจัดให้มี
กลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของ
บริษัทฯ อยู่เสมอ จัดให้มีการก้าหนดล้าดับขันของอ้านาจอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรในคู่มืออ้านาจด้าเนินการ และความ
รับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงาน ก้าหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีส้านักตรวจสอบภายใน
ท้าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ รวมทังประเมินประสิทธิภาพและความ
เพียงพอของการควบคุมภายใน ทังนี คณะกรรมการตรวจสอบดูแลให้ส้านักตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถท้า
หน้าที่ตรวจสอบได้อย่างเต็มที่ และให้รายงานตรงต่อกรรมการตรวจสอบเป็นประจ้าทุกไตรมาส
คณะกรรมการบริษั ทฯ ได้ ร่ ว มก้ า หนดแผนพั ฒนาผู้ บริ หารระดับ สูง และแผนสื บ ทอดผู้ บริ ห ารระดับ สู ง
(Succession Plan) และพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงเป็นประจ้าทุกปี รวมถึงก้าหนดระบบ
พิจารณาค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม ที่สอดคล้องกับผลการด้าเนินงานและเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจในการ
ท้างาน พร้อมทังส่งเสริมให้กรรมการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ
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บริษัทฯ ได้จัดท้าคู่มือจรรยาบรรณบริษัทขึน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
ภารกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและเที่ยงธรรม โดยได้ มอบคู่มือจรรยาบรรณบริษัทให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนั ก งาน เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามโดยทั่ ว กั น นอกจากนี บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด อบรมชี แจงให้ พ นั ก งานได้ รั บ ทราบทั่ ว กั น และ
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชันมีหน้าที่สอดส่องและส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่ก้าหนดและประพฤติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดี อีกทังได้ก้าหนดเป็นแผนงานของฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลที่ต้องจัดอบรมและติดตามการปฏิ บัติ
ดังกล่าวเป็นประจ้าทุกปี
บริษัทฯ มีการก้าหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี ไตรมาสละ 1
ครัง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจ้าเป็น โดยมีการก้าหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผล
การด้าเนินงานเป็นประจ้า เลขานุการบริษัทได้ จัดท้าหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมส่งให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลา 7 วันเพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษา
ข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ทังนีในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการสามารถเสนอความคิดเห็นได้
อย่างเป็นอิสระ มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ โดยปกติการประชุมแต่ละครังจะใช้เวลา
ประมาณ 3 ชั่วโมง นอกจากนีบริษัทฯ มีเลขานุการบริษัทและที่ปรึกษาทางกฎหมาย ท้าหน้าที่ให้ค้าแนะน้าด้านกฎหมาย
และเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทังประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ก้าหนดไว้ว่าในการประชุม แต่ละ
ครังจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ้านวนกรรมการทังหมดจึงจะถือเป็นองค์ประชุม ซึ่งในปี
2560 สามารถสรุปการเข้าร่วมประชุมต่างๆ ได้ดังนี
จานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จานวนครั้งที่ประชุม ปี 2560
คณะกรรมการ
บริษัท
(4 ครั้ง)

รายชื่อ

นายสมชาย สกุลสุรรัตน์
รศ.ดร.นินนาท โอฬารวรวุฒิ

คณะกรรมการ
บริหาร
(23 ครั้ง)

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(4 ครั้ง)

4/4 (100%)
(1)

พล ร.อ.สถิรพันธุ์ เกยานนท์(2)

คณะกรรมการ
สรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
(2 ครั้ง)

คณะกรรมการ
บริหารความ
เสี่ยง
(4 ครั้ง)

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล
(4 ครั้ง)

2/2 (100%)

3/4 (75%)

4/4 (100%)

4/4 (100%)

4/4 (100%)

(1)

นายไพบูลย์ คุจารีวณิช

2/4 (50%)

นายถกล ถวิลเติมทรัพย์

4/4 (100%)

18/23 (78.26%)

นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา

4/4 (100%)

23/23 (100%)

นายการุญ นันทิลีพงศ์

4/4 (100%)

นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช

4/4 (100%)

นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์

4/4 (100%)

นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์

4/4 (100%)

1/1
(1)

1/1 (100%)

1/1

2/2 (100%)

1/1
(1)

4/4 (100%)

การประชุม
ผู้ถือหุ้น
(1 ครั้ง)

3/3 (100%)

1/1
1/1

2/2 (100%)

1/1
4/4 (100%)
4/4 (100%)

1/1
1/1

4/4 (100%)

1/1
1/1

(3)

นางรัศมี พงศ์จินดานนท์

4/4 (100%)

หมายเหตุ 1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครังที่ 1/2560 เมื่อวัน ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติแ ต่งตัง นายไพบูลย์ คุจารีวณิช ด้ารง
ต้าแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง แทน รศ. ดร. นินนาท โอฬารวรวุฒิ
2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครังที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 มีมติแต่งตังให้ นายนพพร พิชา ด้ารงต้าแหน่ง
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก้าหนดค่าตอบแทน แทน พล.ร.อ.สถิรพันธุ์ เกยานนท์ กรรมการ
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อิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและก้าหนดค่าตอบแทน ที่ได้ขอลาออกจากการด้ารงต้าแหน่งกรรมการของ
บริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
3) นางรัศมี พงศ์จินดานนท์ Chief Financial Officer ด้ารงต้าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่ไม่ได้ด้ารงต้าแหน่งกรรมการ
บริษัทฯ

ทังนีเมื่อสินสุดการด้าเนินงานประจ้าปี คณะกรรมการจะประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริษัทฯ เป็นประจ้าทุกปี โดยอ้างอิงแบบฟอร์มจากตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และแจ้งผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ พร้อมทังร่วมวิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อ
พิจารณาหาแนวทาง แนวปฏิบัติ ส้าหรับการพัฒนาศักยภาพการท้างานของคณะกรรมการให้ดีขึนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกณฑ์
การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม ดังนี มากกว่าร้อยละ 80 = ดีเยี่ยม, มากกว่าร้อยละ 60 = ดี, มากกว่า
ร้อยละ 40 = พอใช้, มากกว่าร้อยละ 20 = น้อย และ น้อยกว่าร้อยละ 20 = ยังไม่มีการด้าเนินการในเรื่องนันๆ โดยในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการราย
คณะ การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ และ การประเมินคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดย่อยรายบุคคล ซึ่งสรุปผลการประเมินประจ้าปี 2560 ได้ดังนี
1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ เพื่อใช้ประเมินการท้างานของคณะกรรมการในภาพรวม
ขององค์คณะ มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุ มคณะกรรมการ การท้าหน้าที่ของกรรมการ
ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 87.64 อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม
2) การประเมิ น ตนเองของคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยแบบรายคณะ เพื่ อ ใช้ ป ระเมิ น การท้ า งานของ
คณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในภาพรวมขององค์คณะ มีหัวข้อที่
ใช้ในการประเมิน โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
- คณะกรรมการสรรหาและก้าหนดค่าตอบแทน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.44 อยู่ในเกณฑ์ ดี
- คณะกรรมการตรวจสอบ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81.75 อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 78.89 อยู่ในเกณฑ์ ดี
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 92.86 อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม
- คณะกรรมการบริหาร มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 68.89 อยู่ในเกณฑ์ ดี
3) การประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล เพื่อใช้ประเมินการท้าหน้าที่
อย่างเหมาะสมของการเป็นกรรมการของกรรมการรายบุคคล คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 88.89 อยู่ในเกณฑ์
ดีเยี่ยม
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9.2 คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ แบ่งออกเป็นดังนี
1) คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 ประกอบด้วย
ลาดับ

รายชื่อ

ตาแหน่ ง

1

นายสมชาย

สกุลสุรรัตน์

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

2

รศ.ดร.นินนาท

โอฬารวรวุฒิ

กรรมการอิสระ

3

นายนพพร

พิชา

กรรมการอิสระ

4

นายไพบูลย์

คุจารีวณิช

กรรมการอิสระ

5

นายถกล

ถวิลเติมทรัพย์

กรรมการ

6

นายชูศักดิ์

ปรัชญางค์ปรีชา

กรรมการ

7

นายการุญ

นันทิลีพงศ์

กรรมการ

8

นายกิตติ

ฉัตรเลขวนิช

กรรมการ

9

นายทรงฤทธิ์

นิวัติศยั วงศ์

กรรมการ

10

นายรชฎ

ถวิลเติมทรัพย์

กรรมการ

หมายเหตุ 1) ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครังที่ 1/2561 เมื่อวัน ที่ 31 มกราคม 2561 มีมติแต่งตังให้ นายนพพร พิชา
ด้ารงต้าแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก้าหนดค่าตอบแทน แทน พล.ร.อ.
สถิรพันธุ์ เกยานนท์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและก้าหนดค่าตอบแทน ที่ได้ขอ
ลาออกจากการด้ารงต้าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
(1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต
(2) ก้าหนดนโยบายหลักในการด้าเนินธุรกิจ นโยบายด้านการเงิน และการบริหารเงินทุนของบริษัทฯ และ
ก้ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด้าเนินการตามนโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(3) พิจารณาอนุมัติรายการที่มีสาระส้าคัญที่กฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องดังกล่าวก้าหนดให้ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
(4) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในด้านการด้าเนินงาน ด้านการรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบายและระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ และก้าหนดให้ส้านักตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการตรวจสอบการปฏิบั ติตามระบบการควบคุม ภายในดัง กล่า ว และรายงานต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ โดย
คณะกรรมการบริษัทฯ จะประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในเป็นประจ้าทุกปี และให้
ความเห็นไว้ในรายงานประจ้าปี
(5) แต่งตังคณะกรรมการสรรหาและก้าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อช่วยคณะกรรมการในการก้ากับดูแลกิจการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ก้าหนดไว้
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(6) แต่งตัง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ Chief Financial Officer ซึ่งเสนอ
โดยคณะกรรมการสรรหาและก้าหนดค่าตอบแทน เพื่อรับผิดชอบด้าเนินการเรื่องต่างๆ ตามที่ก้าหนดโดยคณะกรรมการ
บริษัทฯ คณะกรรมการบริหารและกฎหมาย
(7) แต่งตังเลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบด้าเนินการในเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายก้าหนด
วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการบริษัทฯ
ในการประชุมสามัญประจ้าปีทุกครัง กรรมการจะต้องออกจากต้าแหน่งอย่างน้อยจ้านวนหนึ่งในสามโดย
อัตรา ถ้าจ้านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ้านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการ
ผู้ออกจากต้าแหน่งไปนันอาจจะเลือกเข้ารับต้าแหน่งอีกก็ได้
ขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องประธานกรรมการ ตามข้อบังคับบริษัทฯ
ข้อ 22. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ้าเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของ
บริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและก้าหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านันก็ได้ ในกรณีที่กรรมการตังแต่สองคนขึนไปร้อง
ขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการก้าหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้อง
ขอเช่นว่านัน
ข้อ 26. มติทังปวงของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ตัดสินด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในเรื่องนัน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีขาด
ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็น ประธานที่ป ระชุมผู้ถือหุ้ น ในกรณีที่ ประธานกรรมการไม่อ ยู่ในที่ประชุ ม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ
หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
2) คณะกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ จ้านวน 3 ท่าน
ลาดับ

รายชื่อ

ตาแหน่ง

1

รศ.ดร.นินนาท

โอฬารวรวุฒิ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2

นายไพบูลย์

คุจารีวณิช

กรรมการตรวจสอบ

3

นายนพพร

พิชา

กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ 1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครังที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 มีมติแต่งตังให้ นายนพพร พิชา
ด้ารงต้าแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก้าหนดค่าตอบแทน แทน พล.ร.อ.
สถิรพันธุ์ เกยานนท์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและก้าหนดค่าตอบแทน ที่ได้ขอ
ลาออกจากการด้ารงต้าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

โดยกรรมการตรวจสอบล้าดับที่ 1, 2 และ 3 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท้าหน้าที่ใน
การสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
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ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
(1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
(2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเห็ นชอบในการพิ จารณาแต่ งตั ง โยกย้า ย เลิ ก จ้า งหั วหน้ าหน่ว ยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่ว ยงานอื่ นใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
(3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อก้าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
(4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง หรือ เลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท้าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทังเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
ประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง
(5) พิจารณารายการที่ เกี่ย วโยงกัน หรือ รายการที่อาจมีค วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เ ป็นไปตาม
กฎหมายและข้อก้าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทังนี เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษัทฯ
(6) จัดท้ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ้าปีของบริษัท ฯ ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของ
บริษัทฯ
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก้าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จ้านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าทีต่ ามกฎบัตร
(Charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผูล้ งทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
(7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด้ารงต้าแหน่งคราวละ 2 ปี โดยกรรมการตรวจสอบที่พ้นต้าแหน่งตาม
วาระ อาจได้รับแต่งตังจากคณะกรรมการบริษัทฯ อีกได้
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3) คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการ จ้านวน 2 ท่าน
ลาดับ

รายชื่อ

ตาแหน่ง

1

นายถกล

ถวิลเติมทรัพย์

ประธานกรรมการบริหาร

2

นายชูศักดิ์

ปรัชญางค์ปรีชา

กรรมการบริหาร

ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
(1) มีอ้านาจ หน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
(2) พิจารณาและจัดท้ านโยบาย กลยุ ทธ์ทางธุร กิจ เป้าหมายและแผนการด้าเนิ นงาน เป้ าหมายทาง
การเงิน และงบประมาณของบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงปัจจัยทางธุรกิจต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อน้าเสนอและขออนุมัติต่อ
คณะกรรมการ และก้ากับดูแล ตรวจสอบ และติดตามการด้าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่ก้าหนดไว้ อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(3) จัดให้มีแผนสืบทอดงาน (Succession Plan) ส้าหรับการด้ารงต้าแหน่งที่ส้าคัญของผู้บริหารระดับสูง
หรือบุคคลที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับพิจารณาด้ารงต้าแหน่งผู้บริหารระดับสูง พร้อมกับทบทวนแผนดังกล่าวอย่างสม่้าเสมอ
(4) ก้าหนดแนวทางในการประเมินผลปฏิบัติงานของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร Chief Financial Officer และ ผู้บริหารระดับสูงเป็นประจ้าทุกปี โดยค้านึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยง
ที่เกิดขึน
(5) พิจารณาแต่งตังพนักงานระดับต้าแหน่ง ผู้จัดการอาวุโส จนถึง พนักงานระดับต้าแหน่งผู้อ้านวยการ ที่
เสนอโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(6) พิจารณาอนุมัติการปรับเงินเดือนและโบนัสประจ้าปีของพนักงานบริษัทฯ ที่เสนอโดยประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร แล้วรายงานให้คณะกรรมการสรรหาและก้าหนดค่าตอบแทนเพื่อทราบ
(7) ก้าหนดโครงสร้างองค์กรและนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทฯ รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับการ
คัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้อ้านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้มีอ้านาจแทนบริษัทฯ ในการลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
(8) พิจารณาและให้ข้อเสนอหรือความเห็นต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับโครงการ ข้อเสนอ หรือการเข้าท้า
ธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ที่เกินกว่าวงเงินที่ได้ก้าหนดไว้ และ/หรือที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง หรือข้อบังคับบริษัทฯ ก้าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
(9) มอบอ้านาจให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้าเนินกิจการของบริษัทฯ ตามขอบเขตอ้านาจ หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบ ตามที่ก้าหนดในคู่มืออ้านาจด้าเนินการ ภายใต้การก้ากับดูแลของคณะกรรมการบริหาร
(10) พิจารณาและอนุมัติคู่มืออ้านาจด้าเนินการ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับแต่งตัง และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบอ้านาจ
ทราบถึงขอบเขตความรับผิดชอบและอ้านาจของตนเอง และเพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน โดยมีหลักฐานอ้างอิง และ
เป็นไปตามขันตอนอย่างมีระบบ
(11) พิจารณาทบทวนและรับรองการจัดซือทัว่ ไป ซึ่งไม่ใช่เป็นการจัดซือวัตถุดิบ ที่มีวงเงินตังแต่ 10 ล้าน
บาทขึนไป ที่อนุมัติโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือคณะกรรมการเปิดซองประกวดราคา
(12) ศึกษาความเป็ นไปได้ในการลงทุนในโครงการใหม่ๆ และมีอ้านาจในการพิจารณาและอนุมัติใ ห้
บริษัทฯ ลงทุนหรือเข้าร่วมลงทุนกับบุ คคล นิติบุคคล องค์กรทางธุรกิจอื่นใด หรือพิจารณาอนุมัติจัดตังบริษัทย่อย ใน
รูปแบบที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร เพื่อด้าเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตลอดจนถึงการพิจารณาและ
หน้า 55

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
แบบ 56-1 ปี 2560

อนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนดังกล่าว การเข้าท้านิติกรรมสัญญา การเพิ่มทุนในบริษัทย่อยที่จัดตัง และ/หรือการ
ด้าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท
(13) พิจารณาและอนุมัติการเข้าท้าธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี กู้ยืม ขอสินเชื่อ
จ้าน้า จ้านอง ค้าประกันและการอื่น รวมถึงการซือขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ ตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์
ในการด้าเนินกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนถึงการเข้าท้านิติกรรมสัญญา ยื่นค้าขอ/ค้าเสนอ ติดต่อ ท้านิติกรรมกับส่วน
ราชการ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิต่างๆของบริษัทฯ และ/หรือการด้าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่ าวจนเสร็จการใน
จ้านวนเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท
(14) พิจารณาและอนุมัติการให้กู้ยืมเงินระหว่างบริษัทฯ กับ บริษัทย่อย ในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท
(15) ก้าหนดเงื่อนไขทางการค้า เช่น วงเงินเครดิต ระยะเวลาการช้าระเงิน การท้าสัญญาซือขาย การ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการค้า เป็นต้น
(16) อ้านาจหน้าที่นอกจากนี ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในคู่มอื อ้านาจด้าเนินการของบริษัทฯ
ขอบเขตอ้านาจ หน้าที่ และความรับผิดของคณะกรรมการบริหารข้างต้น อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย
และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อบังคับของบริษัทฯ และในกรณีที่การเข้าด้าเนินการหรือท้าธุรกรรมใดๆ ที่มีหรืออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ/หรือเป็นการเข้าท้ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง หรือข้อบังคับบริษัทฯ ก้าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ และให้คณะกรรมการ
บริหารให้ความเห็นและน้าเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและด้าเนินการตามที่กฎหมายและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือข้อบังคับของบริษัทฯ ก้าหนดต่อไป
4) คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ จ้านวน 3 ท่าน
ลาดับ

รายชื่อ

ตาแหน่ง

1

นายสมชาย

สกุลสุรรัตน์

ประธานกรรมการสรรหาและก้าหนดค่าตอบแทน

2

นายนพพร

พิชา

กรรมการสรรหาและก้าหนดค่าตอบแทน

3

นายชูศักดิ์

ปรัชญางค์ปรีชา

กรรมการสรรหาและก้าหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ 1) ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครังที่ 1/2561 เมื่อวัน ที่ 31 มกราคม 2561 มีมติแต่งตังให้ นายนพพร พิชา
ด้ า รงต้ า แหน่ ง กรรมการอิ ส ระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก้ า หนดค่ า ตอบแทน แทน
พล.ร.อ.สถิรพันธุ์ เกยานนท์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและก้าหนดค่าตอบแทน
ที่ได้ขอลาออกจากการด้ารงต้าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
(1) พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อด้ารงต้าแหน่ง
กรรมการบริ ษั ท ฯ เพื่ อ พิ จ ารณาแต่ ง ตั งหรื อ เพื่ อน้ า เสนอต่อ ที่ ป ระชุม ผู้ ถื อ หุ้ น พิจ ารณาแต่ ง ตั ง แล้ว แต่ ก รณี ทั งนี ใน
กระบวนการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมข้างต้นนัน ให้รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกได้ด้วย
(2) ก้าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนส้าหรับกรรมการ
(3) พิจ ารณาเสนอค่า ตอบแทนกรรมการต่อ คณะกรรมการบริษั ทฯ แล้ ว น้า เสนอต่ อที่ ป ระชุม ผู้ ถือ หุ้ น
พิจารณาอนุมัติ
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(4) เสนอชื่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ Chief Financial Officer ต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
(5) พิจารณาการปรับเงินเดือนและโบนัสประจาปีของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และ Chief Financial Officer โดยรับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหาร และนาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
(6) ก้าหนดแนวทางในการประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหาร โดย
ค้านึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกิดขึน
(7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและก้าหนดค่าตอบแทนมีวาระการด้ารงต้าแหน่งคราวละ 2 ปี โดยกรรมการสรรหา
และก้าหนดค่าตอบแทนที่พ้นต้าแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตังจากคณะกรรมการบริษัทฯ อีกได้
5) คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ประกอบด้วย 3 ท่าน
ลาดับ

รายชื่อ

ตาแหน่ง

1

นายไพบูลย์

คุจารีวณิช

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง

2

นายกิตติ

ฉัตรเลขวนิช

กรรมการบริหารความเสี่ยง

3

นางรัศมี

พงศ์จินดานนท์

กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ 1) ที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริษัท ฯ ครังที่ 1/2560 เมื่อวั น ที่ 23 กุ มภาพัน ธ์ 2560 มีมติ แ ต่ งตั ง นายไพบูล ย์
คุจารีวณิช ด้ารงต้าแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง แทน รศ. ดร. นินนาท โอฬารวรวุฒิ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่งตังโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อก้าหนดนโยบายด้านการบริหาร
ความเสี่ยง ให้ครอบคลุมทังองค์กร รวมทังก้ากับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลด
ผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม โดยได้ก้าหนดองค์ประกอบ ขอบเขตอ้านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ
เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้
มอบหมาย
ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(1) ก้าหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางให้การบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการด้าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(2) ก้าหนดแผนจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทังองค์กร
(3) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทังองค์กร
(4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยสองคน และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการด้ารงต้าแหน่งคราว
ละ 2 ปี โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นต้าแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตังจากคณะกรรมการบริษัทฯ อีกได้
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6) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการ จ้านวน 2 ท่าน
ลาดับ

รายชื่อ

ตาแหน่ง

1

นายการุญ

นันทิลีพงศ์

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

2

นายทรงฤทธิ์

นิวัติศยั วงศ์

กรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล แต่งตังโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้การด้าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไป
ตามกฎเกณฑ์และตามนโยบายก้ากับดูแลกิจการที่ดี
ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
(1) เสนอแนวปฏิบัติด้านการก้ากับดูแลกิจการที่ดี ต่อคณะกรรมการบริษัท
(2) ดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อเป็นไปตามหลักการก้ากับดูแลกิจการที่ดี
(3) ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการก้ากับดูแลกิจการอย่างสม่้าเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง เพื่อให้
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
(4) มอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการด้าเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability
Management : SM) ซึ่ งรวมถึงการด้า เนิน งานด้ านการดูแ ลสังคมชุม ชนและสิ่ง แวดล้ อม (Corporate Social
Responsibility : CSR)
(5) ติดตามการด้าเนินงานด้าน SM และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
(6) วางกรอบแนวทางการก้ากับดูแลการด้าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ (CAC)
(7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีวาระการด้ารงต้าแหน่งคราวละ 2 ปี เมื่อครบก้าหนดตามวาระอาจได้รับการ
แต่งตังจากคณะกรรมการบริษัทฯ อีกได้
7) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ลาดับ
1

รายชื่อ
นายกฤษฏ์พงศ์

ตาแหน่ง

ตากวิริยะนันท์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หมายเหตุ 1) นายสุภิสิทธิ์ ช่อเรืองศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ถึงก้าหนดเกษียณอายุการท้างานในวันที่ 31 ธันวาคม
2560 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ครั งที่ 4/2560 เมื่ อ วั น ที่ 9 พฤศจิ ก ายน 2560 มี ม ติ แ ต่ ง ตั งให้
นายกฤษฏ์พงศ์ ตากวิริยะนันท์ ด้ารงต้าแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีผลตังแต่วันที่ 1 มกราคม 2561
เป็นต้นไป

ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(1) มีอ้านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
(2) มีหน้าที่ก้ากับดูแล จัดการ และบริหารงานของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ
เป้ า หมายและแผนการด้ า เนิ น งาน เป้ า หมายทางการเงิ น และงบประมาณของบริ ษั ท ฯ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ ากคณะ
กรรมการบริหาร
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(3) พิจารณาจ้าง แต่งตัง โยกย้าย เลิกจ้าง ก้าหนดขอบเขตหน้าที่อ้านาจ ประเมินผล และผลประโยชน์
ตอบแทนที่เหมาะสมของพนักงาน แนวนโยบายที่ก้าหนดโดยคณะกรรมการบริหาร
(4) แต่งตังที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จ้าเป็นต่อการด้าเนินกิจการ และ/หรือ การบริหารงานประจ้าวันของ
บริษัทฯ
(5) แต่งตัง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรื อหลายคน กระท้าการใดๆ ที่อยู่ภายในขอบเขต
อ้านาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เห็นสมควร โดยที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อาจ
ยกเลิก เพิกถอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอ้านาจดังกล่าวได้
(6) พิจารณาและอนุมัติการเข้าท้าสัญญาตราสารทางการเงิน เช่น สัญญาสิทธิที่จะซือหรือขายสินค้า
ล่วงหน้า สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ฯลฯ เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางการเงินของบริษัทฯ
(7) ก้าหนดเงื่อนไขทางการค้า เช่น วงเงินเครดิต ระยะเวลาการช้าระเงิน การท้าสัญ ญาซื อขาย การ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการค้า เป็นต้น ในวงเงินจ้านวนเงินไม่เกิน 25 ล้านบาท
(8) พิจารณาเจรจาต่อรอง อนุมัติการเข้าท้านิติกรรมสัญญา หรือการด้าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดซือวัตถุดิบและขายสินค้าจ้านวนปริมาณซือขายต่อครังไม่เกิน 1,000 ตัน ในกรณีที่ มีการซือขายต่อครังเกินกว่า 1,000
ตัน ต้องได้รับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการซือขายก่อน โดยยอดปริมาณรวมซือขายสุทธิจะต้องรายงานให้คณะกรรมการ
บริหารทราบในการประชุมครังถัดไป
(9) พิจารณาเจรจาต่อรอง อนุมัติการเข้าท้านิติกรรมสัญญา ซึ่งไม่ใช่การจัดซือวัตถุดิบและขายสิ นค้า ใน
จ้านวนเงินต่อครังไม่เกิน 10 ล้านบาท
(10) อ้านาจหน้าที่นอกเหนือจากนี ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในคู่มืออ้านาจด้าเนินการของบริษัทฯ
9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
1) กรรมการอิสระ
คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระของบริษทั ฯ
(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ้านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทังนี ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนันๆ ด้วย
(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้เงินเดือนประจ้า
หรือผู้มีอ้านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล้าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค้าขออนุญาตต่อส้านักงาน
(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น
บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ้านาจควบคุม หรือบุคคลที่
จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ้านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีค วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปีก่อนวันที่ยื่นค้าขออนุญาตต่อส้านักงาน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท้ารายการทางการค้าที่กระท้าเป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง
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การเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนีสิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท้านองเดียวกัน ซึ่ง
เป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนีที่ต้องช้าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตังแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ
ผู้ขออนุญาตหรือตังแต่ยี่สิบล้านบาทขึนไป แล้วแต่จ้านวนใดจะต่้ากว่า ทังนี การค้านวณภาระหนีดังกล่าวให้เป็นไปตาม
วิธีการค้านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก้ากับตลาดทุน ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและ
การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนีดังกล่าว ให้นับรวม
ภาระหนีที่เกิดขึนในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส้านัก
งานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค้าขออนุญาตต่อส้านักงาน
(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ
บุคคลที่ อาจมีค วามขัด แย้ง ทั งนี ในกรณีที่ผู้ให้ บริก ารทางวิช าชี พเป็ นนิ ติบุค คล ให้ รวมถึ งการเป็นผู้ ถือ หุ้นรายใหญ่
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนันด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค้าขออนุญาตต่อส้านักงาน
(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตังขึนเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
(ซ) ไม่ มี ลั ก ษณะอื่ น ใดที่ ท้ า ให้ ไ ม่ ส ามารถให้ ค วามเห็ น อย่ า งเป็ น อิ ส ระเกี่ ย วกั บ การด้ า เนิ น งานของ
บริษัทฯ
2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
คณะกรรมการสรรหาและก้าหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่ สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อด้ารง
ต้าแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดยน้าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังแล้วแต่กรณี ซึ่งจะ
พิจารณาด้านทักษะวิชาชีพ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การท้างาน โดยไม่เจาะจง
เพศ อายุ หรือ เชือชาติ ทังนีการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลจะขึนอยู่กับสถานการณ์ และกลยุทธ์การด้าเนินงานของ
บริษัทฯ ในช่วงเวลานันๆ อีกทังในกระบวนการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มี คุณสมบัติเหมาะสมข้างต้นนัน ได้รวมถึงการ
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกได้ด้วย ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้
ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตังเป็ น
กรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า โดยส้าหรับการประชุมสามัญประจ้าปี 2559 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 30
พฤศจิกายน 2558 และส้าหรับการประชุมสามัญประจ้าปี 2560 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน
2559 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงการใช้
ฐานข้อมูลกรรมการและผู้บริหาร (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่ด้วย
และคณะกรรมการสรรหาและก้าหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่สรรหาบุคคลพร้อมเสนอชื่อประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ Chief Financial Officer ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตัง
อ้ า งถึ ง หั ว ข้ อ ที่ 9. การก้ า กั บ ดู แ ลกิ จ การ ว่ า ด้ ว ยขอบเขตอ้ า นาจหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการสรรหาและก้าหนดค่าตอบแทน
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หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการมีวิธีการดังต่อไปนี้
1) การเสนอชื่อบุคคลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบก้าหนดออกตามวาระ
โดยคณะกรรมการสรรหาและก้าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้สรรหาเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาก่อนเสนอที่
ประชุมผู้ถือหุ้น
2) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
3) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทังหมดตาม (1) เลือกตังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
4) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล้าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตังเป็นกรรมการเท่าจ้านวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตังในครังนัน ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตังในล้าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
เกินจ้านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตังในครังนัน ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีขาด
นอกจากนียังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ
ล่วงหน้าในการแต่งตังกรรมการ โดยถือตามเสียงข้างมากในการออกเสียง จะไม่มีระบบ Cumulative Voting
9.4 การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษทั ย่อย
บริษัทย่อย บริหารจัดการและด้าเนินธุรกิจ ภายใต้กรอบนโยบายและรูปแบบบริหารการจัดการในแบบอย่าง
เดียวกันกับของบริษัทฯ โดยกระบวนการด้าเนินการ อ้านาจการตัดสินใจ ตลอดจนการพิจารณาอนุมตั ิเรื่องต่างๆ จะเป็นไป
ตามขอบเขตอ้านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามคู่มืออ้านาจด้าเนินการของบริษัทฯ อี กทังกรรมการและผู้บริหารของ
บริษัทฯ บางท่านได้ด้ารงต้าแหน่งกรรมการของบริษัทย่อยด้วย จึงท้าให้กระบวนการบริหารอยู่ในขอบเขตตามแบบของ
บริษัทฯ อย่างแน่นอน รวมถึงข้อมูลฐานะทางการเงินของบริษัทฯ จะแสดงข้อมูลฐานะทางการเงินของบริษัทย่อยรวมอยู่
ด้วย
9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ มีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการก้ากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ก้าหนดไว้เป็นลายลักษณ์
อักษรในจรรยาบรรณบริษัทฯ และคู่มือบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งจะมอบ
ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเมื่อแรกเข้าท้างาน โดยสรุปนโยบายส้าคัญดังนี
1. บริ ษั ท ฯ ได้ ก้ า หนดให้ ก รรมการและผู้ บ ริ ห าร ลงนามรั บ ทราบถึ ง ประกาศที่ เ กี่ ย วข้ อ งของส้ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ก้าหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อ
ส้านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3
วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และให้แจ้งให้เลขานุการบริษัทรับทราบเพื่อจัดท้าบันทึกการ
เปลี่ยนแปลงและสรุปจ้านวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อน้าเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัท
ทราบในการประชุมครังถัดไป นอกจากนัน ยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อก้าหนดดังกล่าวด้วย
2. บริษัทฯ มีข้อก้าหนดห้ามน้าข้อมูลงบการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่
ทราบ เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และห้ามท้าการซือขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูล
งบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท /กลุ่มบริษัทจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และต้องไม่ซือ
ขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนันสู่สาธารณะทังหมดแล้ว การ
ไม่ปฏิบัติตามข้อก้าหนดดังกล่าวถือเป็นการกระท้าผิดวินัยของบริษัท หากกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงาน ที่ได้ล่วงรู้ข้อมูล
ภายในที่ส้าคัญ คนใดกระท้าผิดวินัยจะได้รับโทษตังแต่ การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพั กงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึง
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การเลิกจ้าง นอกจากนีบริษัทฯ ก้าหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ
การซือขายหุ้นของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนท้าการซือขาย โดยน้าส่งรายละเอียดความประสงค์ที่จะซือขายหุ้น
ของบริษั ทฯ ผ่ า นเลขานุการบริ ษัท และเลขานุการบริษัทจะน้ าส่งให้ คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิ จารณาถึงความ
เหมาะสมของการซือขายนันๆ ว่าเป็นไปตามนโยบายที่ก้าหนดไว้หรือไม่
9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครังที่ 1/2560 มีมติแต่งตัง นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
3182 หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 หรือ นางสาวสุมนา พันธ์ พงษ์สานนท์ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 หรือ นางสาวอรวรรณ
เตชวัฒนสิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 บริษัท ส้านักงาน อีวาย จ้ากัด เป็นผู้สอบบัญชีส้าหรับปีบัญชี 2560
โดยก้าหนดค่าตอบแทนประจ้าปี 2560 เป็นเงินจ้านวน 1,270,000 บาท เพิ่มขึนจ้านวน 120,000 บาท จากค่าตอบแทน
ประจ้าปี 2559 จ้านวน 1,150,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่นใดนอกเหนือจากนี อีกทังบริษัทย่อยได้ใช้ผู้ตรวจสอบบัญชี
ส้านักงานเดียวกันเป็นผู้สอบบัญชีส้าหรับปีบัญชี 2560
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)
บริ ษั ท ฯ ได้ ด้ า เนิ น งานโครงการ CSR (Corporate Social Responsibility) มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ภายใต้ ก าร
พัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่การดูแลเอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของชุมชน พร้อมทังให้ความ
ช่วยเหลือสังคมด้วยความจริงใจ รวมทังสามารถด้าเนินกิจการร่วมกับชุมชนและได้รับการยอมรับอย่างยั่งยืน
การด้าเนินงานของบริษัทฯ ครอบคลุมทังการด้าเนินงานทังในกระบวนการทางธุรกิจ และนอกเหนือกระบวนการ
ด้าเนินงานทางธุรกิจ เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม โดยเริม่ ต้นจากภายในองค์กรขยายออก
สู่ชุมชนใกล้เคียง ซึง่ พนักงานในบริษัทฯ ต่างได้มีส่วนช่วยเหลือ ร่วมมือร่วมใจช่วยกันส่งเสริมและจัดท้ากิจกรรมต่างๆ ให้
โครงการดังกล่าวขับเคลื่อนไปได้
ทังนี บริ ษั ท ฯ เข้ าร่ ว มโครงการเสริ ม สร้า งศั กยภาพโรงงานอุ ตสาหกรรม มุ่ ง สู่ การพั ฒนาด้ านสิ่ ง แวดล้ อมและ
รับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน จัดขึนโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้จัดท้ามาตรฐานว่าด้วยการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคม (Corporate Responsibility, Department of Industrial Works : CSR-DIW) ที่ประกอบด้วยมาตรฐานหัวข้อหลัก
7 หัวข้อ คือ
1) การก้ากับดูแลองค์กร (Corporate Governance)
2) สิทธิมนุษยชน (Human Rights)
3) การปฏิบัติดา้ นแรงงาน (Labor Practice)
4) สิ่งแวดล้อม (Environment)
5) การปฏิบัติที่เป็นธรรม (Fair Operating Practice)
6) ผู้บริโภค (Consumers Issue)
7) การมีส่วนร่วมต่อสังคมและชุมชน (Community involvement and Development)
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โครงการภายในองค์กร
1) โครงการเทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจัดการน้าเสีย เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ได้ด้าเนินการธุรกิจโรงสกัดน้ามันปาล์มดิบ และโรงกลั่นน้ามันบริสุทธิ์ เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรที่
ครบวงจรโดยด้าเนินธุรกิจมากว่า 35 ปี ปัญหาที่ส้าคัญในการด้าเนินธุรกิจคือการจัดการน้าเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต
โดยอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม มลภาวะด้านสุขอนามัย กลิ่นและแมลงรบกวน ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อชุมชน
และการผลิตของบริษัทฯ รวมทังปัญหาภาวะโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
บริษัทฯ ได้มีความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นประโยชน์สูงสุด โดยมุ่งอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ในสภาพดีตลอดไป และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม จึงจัดตังโครงการ
Biogas หรือกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ เป็นการก้าจัดน้าเสียโดยใช้ระบบปิด (Anaerobic) เพื่ออนุรักษ์พลังงาน และ
สิ่งแวดล้อม โดยน้าก๊าซชีวภาพที่ได้จากกระบวนการบ้าบัดน้าเสียของโรงงานกลับมาใช้ใหม่เป็นพลังงานทดแทนใน
กระบวนการผลิตของโรงงาน ซึ่งด้าเนินการก่อสร้างระบบเมื่อปี พ.ศ. 2549 และขยายระบบการผลิต Biogas ระยะที่ 2
แล้วเสร็จเมื่อปี 2557 เพื่อรองรับการจัดการน้าเสีย และของเสียที่เกิดขึนจากกระบวนการผลิตในปัจจุบันให้มีประสิทธิผล
สูงสุด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ
เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพถังหมักแบบ A+CSTRth (Appropriate + Completely Stirred Tank
Reactor, Thailand) และระบบอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้องในการจัดการน้าเสียจากกระบวนการผลิตน้ามันปาล์ม เพื่อผลิตก๊าซ
ชีวภาพเป็นพลังงานทดแทน ตลอดจนการลดมลภาวะที่เกิดจากน้าเสีย และบ้าบัดน้าเสียของโรงงาน โดยมี เป้าหมายงาน
โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพจัดการน้าเสียเพื่อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมดังนี
1. สร้างระบบก๊าซชีวภาพ ถังหมกแบบ A+CSTRth, A+HCSRth และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รองรับน้าเสียจาก
กระบวนการผลิตผลปาล์มสดสูงสุดที่ 2,160 ตัน/วัน
2. ผลิตและใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้ จ้านวนประมาณ 40,000 ลบ.ม./วัน ค่ามีเทน 60% เป็น
พลังงานทดแทนเชือเพลิงชีวมวล
3. ผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อจ้าหน่ายประมาณ 3.36 Mkh.
4. ผลิตปุย๋ อินทรีย์แห้งคุณภาพดี ประมาณ 35 ตัน/วัน มีความชืน 70%-80%rh เพื่อน้ากลับไปใช้เป็นแหล่งธาตุ
อาหาร และปรับปรุงดินในสวนปาล์มของบริษัทฯ
5. ผลิตปุ๋ยน้าที่ผ่านการบ้าบัดแล้วประมาณ 600-700 ลบ.ม./วัน เพื่อน้ากลับไปใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ยนา้ เพื่อ
การเกษตร
6. ส่งน้าที่ผ่านกระบวนการบ้าบัดแล้ว ไปยังสถานีพัฒนาอาหารสัตว์เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
7. ลดปัญหามลภาวะเรื่องกลิน่ แมลงรบกวน และการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตก๊าซชีวภาพ
เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพที่น้ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการน้าเสียโรงงานผลิตน้ามันปาล์ม ใช้เทคโนโลยีถังหมักก๊าซ
ชีวภาพแบบ A+CSTRth (Appropriate + Completely Stirred Tank Reactor, Thailand) และ A+UASBth (Upflow
Anaerobic Sludge Blanket, Thailand), A+HCSRth (Appropriate + High Concentration Sludge Reactor,
Thailand) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีบ้าบัดน้าเสีบแบบไม่ใช้อากาศ เป็นองค์ประกอบหลักเพื่อใช้ในการหมักย่อยสลายสารอินทรีย์
ที่ปนเปื้อนอยู่ในน้าเสีย ซึ่งมีความเข้มข้นของสารแขวนลอย และ COD สูง โดยกลุ่มแบคทีเรียที่ไม่ใช้อากาศ จะย่ อย
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สารอินทรีย์ให้สลายและเปลี่ยนรูปกลายเป็นก๊าซชีวภาพ ซึ่งก๊าซชีภาพที่ผลิตได้ จะถูกรวบรวมและน้าไปใช้ประโยชน์เป็น
พลังงานทดแทนเพื่อใช้ในโรงงานต่อไป
น้าเสียที่ผ่านการหมักย่อยสลายจากถังหมัก A+CSTRth, A+UASBth และ A+HCSRth สามารถลดค่าความสกปรกใน
รูป COD ประมาณร้อยละ 90 และส่วนของกากตะกอนที่ออกจากถังหมัก จะถูกส่งเข้าระบบแยกของแข็งในลานกรอง
ของแข็งกากอินทรีย์ และสามารถน้าไปใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ ส่วนของน้าที่ผ่านลานกรองของแข็งจะถูกส่งไปบ้าบัดในระบบ
บ้าบัดขันหลัง ซึ่งเป็นระบบบ่อเปิด เพื่อให้ ได้น้าที่มีคุณภาพเหมาะสมที่จะสามารถน้าไปใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ยน้าเพื่อการ
เพาะปลูกต่อไป
ประโยชน์ต่อโรงงาน
1. ลดต้นทุนการผลิต จากการใช้ก๊าซชีวภาพทดแทนน้ามันเตาและเชือเพลิงชีวมวล
2. ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี จากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้า และปุ๋ยแห้งทดแทน
3. พนักงานมีคุณภาพชีวิตและมีสุขภาพอนามัยดีขึน
4. ลดปัญหามลภาวะ เรื่องกลิ่นและแมลงรบกวนที่อาจเป็นพาหะน้าโรค
ประโยชน์ต่อชุมชนใกล้เคียง
1. ลดปัญหาเรื่องกลิ่นและแมลงรบกวนระหว่างชุมชนกับโรงงาน
2. คุณภาพชีวิตและสุขภาพจิตของชุมชนดีขึน
3. ลดปัญหาการปนเปื้อนสู่แหล่งน้าธรรมชาติ
ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม
1. รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จากการลดมลพิษทางอากาศทางดิน ทางน้าและลดปัญหาการปนเปื้อนสู่
แหล่งน้าธรรมชาติ
2. ลดการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ ซึง่ เป็นต้นเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน โดยน้ามาใช้เป็นพลังงาน
ทดแทน
2. โครงการเดินท่อน้าเสียที่ผ่านกระบวนการบาบัดแล้วไปสถานีพัฒนาอาหารสัตว์และเกษตรกรหมู่ 2
บ้านคันธทรัพย์ ตาบลสลุย อาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
1. ส่งน้าเสียที่ได้ผ่านกระบวนการบ้าบัดน้าเสียขันสุดท้ายซึ่งมีแร่ธาตุอาหารสูง ไปใช้ส้าหรับรดหญ้าเนเปียร์ใน
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร ส้าหรับเป็นอาหารสัตว์และเป็นพืชพลังงานทดแทน
2. ส่งน้าเสียที่ได้ผ่านกระบวนการบ้าบัดน้าเสียขันสุดท้ายไปยังสวนปาล์มของเกษตรกรที่อยู่ รอบบริเวณสถาน
ประกอบการ ซึ่งจะสามารถลดต้นทุนจากการใช้ปุ๋ยเคมีและปัญหาปาล์มขาดแคลนน้าได้
การดาเนินงานโครงการนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน คือ
1. บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
2. สถานีพัฒนาอาหารสัตว์จงั หวัดชุมพร
3. เกษตรกรสวนปาล์มหมู่ 2 บ้านคันธทรัพย์ ต้าบลสลุย อ้าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
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เส้นทางการวางท่อน้าที่ผ่านกระบวนการบาบัดแล้ว
การวางท่อน้าที่ผ่านกระบวนการบ้าบัดแล้วจากบ่อสุดท้ายหลังผ่านระบบการผลิตก๊าซชีวภาพไปยังสถานีพัฒนา
อาหารสัตว์ มีระยะทาง 2.8 กม. มีจุดปล่อยน้าดังกล่าวเข้าสวนปาล์มของเกษตรกรจ้านวน 22 จุด เพื่อให้เกษตรกรน้าไป
รดต้นปาล์มทดแทนปุ๋ย และไปสินสุดที่สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ โดยจัดเก็บในถังขนาดบรรจุ 25 ลบ.ม. จ้านวน 2 ถัง ซึ่ง
ทางสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ ใช้น้าดังกล่าวส้าหรับรดต้นหญ้าเนเปียร์ซึ่งเป็นพืชอาหารสัตว์ที่มีศักยภาพสูงทังในแง่การให้
ผลผลิตและมีคุณค่าทางอาหารที่ดีตามที่สัตว์ต้องการ อีกทังหญ้าเนเปียร์สามารถน้ามาผลิตเป็นพลังงานได้ ซึ่งถือว่าเป็น
ชีวมวลประเภทหนึ่ง เนื่องจากเป็นหญ้าที่มีเยื่อใยและมีความชืนสูง สามารถน้ามาผลิตเป็นพลังงานได้ทังการน้าไปเผาตรง
หลังจากผ่านกระบวนการลดความชืนแล้ว และการน้าไปหมักเป็นก๊าซชีวภาพหรือมีเทน
นอกจากนี ยังน้าน้าที่ผ่านกระบวนการบ้าบัดแล้วไปปล่อยลงในแปลงปลูกหญ้าแพงโกล่า ในสถานีพัฒนาอาหาร
สัตว์ ซึ่งหญ้าแพงโกล่านี คืออาหารหลักส้าหรับโค กระบือ ซึ่งปัจจุบันค่อนข้างหายากและราคาค่อนข้างสูง เนื่องจากยังไม่
มีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบัน ยังคงมีการส่งน้า ที่ผ่านกระบวนการบ้าบัดแล้ว ไปยังสถานีพัฒนาอาหารสัตว์และมีจุดกระจายน้าเข้า
สวนปาล์มของเกษตรกรบ้านคันธทรัพย์ หมู่ที่ 2 ต้าบลสลุย อ้าเภอท่าแซะ จ้านวน 22 จุดอย่างต่อเนื่อง ได้รับการตอบรับที่
ดีจากชุมชนในด้านการบริหารจัดการน้าเสียให้เกิดประโยชน์โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมที่เป็นผลต่อการด้ารง
ชีวิตประจ้าวันของชุมชน
บริษัทฯ ยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะด้าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการให้ความส้าคัญต่อสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเอืออาทรและอย่างยั่งยืนตลอดไป
3. โครงการศูนย์การเรียนรู้ ปาล์มน้ามัน ซีพีไอ (CPI Learning Center )
การที่จะประสบความส้าเร็จในการท้าสวนปาล์ม เรื่องการจัดการถือว่ามีความส้าคัญ ไม่น้อยไปกว่าการเลือก
สายพันธุ์ที่ดี บริษัทฯ จึงมุ่งหวังให้เกษตรกรสามารถจัดการสวนปาล์มให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2556 จึงมีโครงการ
ก่อสร้าง “ศูนย์การเรียนรู้ปาล์มน้ามันซีพีไอ (CPI Learning Center)” ขึน เพื่อเป็นศูนย์กลางส้าหรับให้ความรู้เกี่ยวกับ
ปาล์ ม น้ า มั น อย่ า งครบวงจร โดยรวบรวมองค์ ค วามรู้ ต่ า งๆ ทั งจากเอกสารทางวิ ช าการ งานวิ จั ย ของบริ ษั ท ฯ และ
ประสบการณ์จากการท้าสวนปาล์มมากว่า 30 ปี ในพืนที่สวนปาล์มกว่า 20,000 ไร่ โดยศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าวตังอยู่ใน
อ้าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ประกอบด้วยอาคารศูนย์การเรียนรู้ ทางเดินส้าหรับการชมปาล์มน้ามันสายพันธุ์ต่างๆ และ
กลุ่มอาคารจัดแสดงนกแสก และจะเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมได้ฟรี โดยเริ่มให้บริการตังแต่ปี 2557 เป็นต้นมา
4. โครงการอนุรักษ์นกแสกเพือ่ กาจัดศัตรูพืชในสวนปาล์ม
บริษัทฯ ให้ความส้าคัญต่อสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีโครงการอนุรักษ์นกแสก เพื่อน้าไปก้าจัดหนูในสวนปาล์ม โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสียหายของผลผลิตทะลายปาล์มสด ด้วยการควบคุมประชากรหนูโดยไม่ใช้สารเคมี ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ ทังนีโครงการดังกล่าวจะช่วยลดต้นทุนในการใช้สารเคมีและน้าไปสู่โครงการต้นแบบให้
เกษตรกรหันมาใส่ใจและห่วงใยต่อธรรมชาติมากยิ่งขึน และเปิดอบรมให้ผู้สนใจเข้ารับฟังตังแต่ปี 2557 เป็นต้นมา
นกแสก เป็นนกประจ้าถิ่นของไทย ซึ่งมีอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ เป็นนกกลางคืนที่อาศัยอยู่ใกล้ชุมชน ปกติใช้
โพรงไม้ ซอกอาคาร หรือช่องใต้หลังคาเป็นรังวางไข่ กินหนูเป็นอาหาร มีพฤติกรรมล่าเหยื่อในที่โล่ง ทุ่งหญ้า ไร่นา และสวน
ปาล์มน้ามัน มีการผสมพันธุ์วางไข่ และเลียงลูกในช่วงเดือนกันยายน-กุมภาพันธ์ เลียงลูก 2 ครอกติดต่อกัน จ้านวนไข่รัง
ละ 5-7 ฟอง เพศเมียจะฟักไข่ประมาณ 30 วัน ใช้เวลาฟักใข่ 18 ชั่วโมง/วัน ระยะแม่นกฟักไข่และช่วงที่ลูกยังเล็ก พ่อนกจะ
ออกล่าเหยื่อน้ามาป้อนให้แม่และลูกนกทุกวัน
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จากการศึกษาส่วนประกอบของเศษอาหารที่นกแสกส้ารอกออกมาในบริเวณรังนก พบว่านกแสกในสวนปาล์ม
น้ามันกินหนูปา่ มาเลย์เป็นอาหารเกือบ 100% โดยนกแสกกินหนูเฉลี่ยวันละ 1-2 ตัน หรือประมาณ 350-700 ตัว/ปี ซึ่งหนู
จ้านวนนีถ้าปล่อยให้กัดกินผลปาล์มน้ามันจะท้าความเสียหายต่อผลผลิตปีละ 1.1-2.5 ตัน/ไร่ คิดเป็นมูลค่าความสูญเสีย
ประมาณ 5,500-12,500 บาท/ไร่/ปี (ราคาทะลายปาล์มสด 5 บาท/กิโลกรัม) ขณะเดียวกันเกษตรกรยังต้องเสียเงินค่าซือ
สารเคมีและจ้างแรงงานวางยาก้าจัดหนูท้าให้มีต้นทุนสูงขึนอีก 700-1,400 บาท/ไร่/ปี
5. โครงการส่งเสริมปุ๋ยเพือ่ การเพาะปลูกปาล์มน้ามันให้กับเกษตรกร
บริษัทฯ เห็นถึงความส้าคัญของการได้มาซึ่งผลผลิตปาล์มน้ามันที่มีคุณภาพ จึงได้เกิดโครงการส่งเสริมปุ๋ยเพื่อ
การเพาะปลูกปาล์มน้ามันกับเกษตร ในลักษณะของการให้สินเชือ่ ปุ๋ย โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะรับปุ๋ยจากบริษัทฯ
เพื่อน้าไปดูแลเพาะปลูกปาล์มน้ามัน และน้าผลปาล์มสดที่ได้ส่งขายให้กับบริษัทฯ เพื่อเป็นการช้าระแทนค่าปุ๋ย โดยราคา
รับซือผลปาล์มสดที่บริษัทฯ ก้าหนด เป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อเกษตรกร ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตกรผู้
ปลูกปาล์มน้ามันเป็นจ้านวนมาก นอกจากจะเป็นการให้ ความช่วยเหลือเกษตรกรในด้านเงินทุนส้าหรับบ้ารุง รักษาต้น
ปาล์มแล้ว บริษัทฯ ยังได้รับผลปาล์มน้ามันที่มีคุณภาพดีเข้าสู่กระบวนการผลิต และยังเป็นการสร้า งความเชื่อมั่นของ
เกษตรกรต่อบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
กิจกรรมการมีส่วนร่วมต่อชุมชนและสังคมของสานักงานชุมพร ในปี 2560
โครงการ : ปลูกปาล์มน้ามันเพื่อโรงเรียน
บริษัทฯ ได้มอบเงินและสนับสนุนต้นกล้าปาล์มน้ามันพันธุ์ซีพีไอ ไฮบริดเพื่อปลูกในพืนที่ของโรงเรียน โดยมุ่งหวังให้
โรงเรียน เป็นแหล่ง ถ่ายทอดความรู้ด้ านการท้า สวนปาล์ม ซึ่งเป็ นพืชเศรษฐกิจในพืนที่ ให้กั บนักเรียน และโรงเรีย น
สามารถน้ารายได้จากการจ้าหน่ายผลผลิตมาใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน อาทิ ค่าอาหารกลางวันส้าหรับ
นักเรียน ค่าอุปกรณ์กีฬา โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เข้าไปให้ความรู้และช่วยแนะน้าในเรื่องการจัดการสวนปาล์ม
เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี
โครงการ : ชุมชนสัมพันธ์
 การประชุมหมู่บ้านในพืนที่บริเวณใกล้เคียงทุกเดือน เพื่อรับฟังความคิดเห็นและปัญหาที่เกิดขึน เพื่อบริษัทฯ จะ
ได้น้ามาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับชุมชนต่อไป
 ร่วมงานตลาดนาบุญ เป็นการร่วมท้าบุญใหญ่ในชุมชนด้วยการจัดอาหารเลียงรับรองพุทธศาสนิกชนที่มาแสวง
บุญ ณ วัดพรุตะเคียน ต้าบลสลุย อ้าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
 ร่วมการแข่งขันฟุตบอลต้าบลหงษ์เจริญ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการออกก้าลังกายของเยาวชนที่ก้าลังจะเติบโต
และกลายมาเป็นผู้ที่จะพัฒนาสังคมในอนาคต
 ร่วมงานวันผู้สูงอายุในงานสืบทอดประเพณีสงกรานต์ 2560 ณ สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ อ้าเภอท่าแซะ และ ณ
ลานวัดหงษ์ปิยาราม อ้าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
 ร่วมกิจกรรมท้าบุญ ทอดผ้าป่า และท้าความสะอาดบริเวณหาดทรายหน้า วัด ในวันแรงงานแห่งชาติ ณ วัดถ้า
โพงพาง อ้าเภอเมือง จังหวัดชุมพร
 ร่วมปลูกป่าชายเลนของพ่อ “ดินและน้า ลมและฟ้า ป่าและเขา รวมกันเข้า เป็นทรัพย์สิน แผ่นดินพ่อ ” ณ ส้านัก
สงฆ์ถ้ายายไอ๋ อ้าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
 ร่วมกิจกรรม Run for Kids 2016 วิ่งด้วยใจ ให้ความรักเพื่อผู้ป่วยเด็กและครอบครัว โดยมูลนิธิ RMHC ณ สวน
ลุมพินี จังหวัดกรุงเทพฯ
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ร่วมงานกิ่งกาชาด เดินแฟชั่นผ้าไทยเพื่อการกุศล ณ เวทีกลางงานกิ่งกาชาด อ้าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
การส่ง เสริ มและท้ านุ บ้ารุ งศาสนา โดยถวายเทีย นพรรษา 9 วัด เพื่อให้พ นักงานได้มี ส่ว นร่ว มในกิจ กรรมที่
เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา
ปรับปรุงสนามเด็กเล่น “สนามเด็กเล่นเพื่อน้อง” ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงแถว อ้าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
มอบเครื่องเติมอากาศในน้าให้กบั สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ชมุ พร อ้าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ร่วมกิจกรรม ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ในวันรักต้นไม้ อ้าเภอเมือง จังหวัดชุมพร
รวมงบประมาณ ปี 2560 ใช้ไปทังสินในปี 494,297 บาท

การดาเนินการในด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น
ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
โดยประธานกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมให้สัตยาบันเพื่อรับทราบข้อตกลงค้าประกาศเจตนารณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective
Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติ
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการท้างาน และจรรยาบรรณบริษัท (Whistle
Blower Policy) และนโยบายว่าด้วยการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อประกาศและแจ้งให้ทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทังภายในและภายนอกองคร์กรได้รับทราบและปฏิบัติโดยทั่วกัน
ในปี 2558 ได้ด้าเนินการแจ้งพนักงานในองค์กร หน่วยงานภายนอก คู่ค้าของบริษัทฯ ให้รับทราบถึงนโยบายดังกล่าว
ข้างต้น และได้ประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.cpi-th.com พร้อมได้ด้าเนินการจัดอบรมให้กับพนักงานในองค์กร
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชั่นมากขึน และด้าเนินการปฏิบัติตามข้อก้าหนดเกี่ยวกับมาตรการ
ต่อต้านการคอร์รัปชั่น ซึ่งคาดว่าจะขอยื่นเพื่อขอรับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริตในปี 2559
ระหว่างปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อประเมินความเสี่ยงต่างๆ ใน
การปฏิบัติงานปัจจุบันและอนาคต ทังโอกาสที่จะเกิด และผลกระทบเพื่อก้าหนดมาตรการลด หรือแก้ไขเพื่อบรรเทาความ
เสี่ยงด้วยตนเอง รวมถึงความเสี่ยงด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่นด้วย และส้านักตรวจสอบภายในมีการประเมิน และติดตาม
การก้ากับดูแลที่ดี การปฏิบัติตามจรรยาบรรณและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นทุกครังเมื่อมีการเข้าตรวจสอบประจ้างวด
เพื่อให้การน้านโยบายฯ ไปปฏิบัติใช้อย่างจริงจัง บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในเรื่องการ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันในหลักสูตร/ช่องทางต่างๆ ดังนี
- หลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่
- หลักสูตรกฎระเบียบของบริษัทฯ หลักสูตรจรรยาบรรณบริษัทฯ และหลักสูตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น
- นโยบายต่างๆ ผ่านช่องทาง Intranet (ช่องทางการสื่อสารภายในของบริษัทฯ) และ Website ของบริษัทฯ
ในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับใบประกาศรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
(CAC – Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) ซึ่งใบรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี
และส้านักตรวจสอบภายในมีการประเมินและติดตามการก้ากับดูแลที่ดี การปฏิบัติตามจรรยาบรรณและนโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชั่นทุกครังเมื่อมีการเข้าตรวจสอบประจ้างวด
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
ในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษัท ฯ ครังที่ 4/2560 เมื่อ วัน ที่ 9 พฤศจิ กายน 2560 โดยมีค ณะกรรมการ
ตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการซักถามข้อมูล
จากฝ่ายบริหาร และได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยอ้างอิง “แบบการประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของส้ านัก งานคณะกรรมการก้ากั บหลั กทรั พย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ และลง
ความเห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ ซึ่งครอบคลุมในด้านต่างๆ ทัง 5 องค์ประกอบคือ การควบคุมภายใน
องค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดย
บริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะด้าเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทังมีระบบการควบคุม
ภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการด้าเนินงานของบริษัทย่อยให้ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารน้าไปใช้โดยมิชอบหรือไม่มีอ้านาจรวมถึงการท้าธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว ส้าหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการ
เห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน
นอกจากนีได้มีการทบทวนและจัดท้าคู่มืออ้านาจด้าเนินการใหม่ คู่มืออ้านาจด้าเนินการเป็นการกระจาย
อ้านาจให้ผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับเป็นการช่วยให้การด้าเนินธุรกิจมีความคล่องตัวมากขึน โดยบริษัทฯ ใช้คู่มืออ้านาจ
ด้าเนินการเป็นเอกสารอ้างอิงถึงอ้านาจของผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับที่จะตัดสินใจในการปฏิบัติงาน
บริษัทฯ ได้สร้างระบบการรับข้อร้องเรียน (Whistle Blower) เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้ง
เบาะแสการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการท้างาน กฎหมาย หรือการทุจริต ซึ่งระบบ
ดังกล่าวช่วยส่งเสริมการด้าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและพัฒนาอย่างยั่งยืนมากขึน โดยสามารถแจ้งเบาะแสผ่านตู้ ปณ.
68 คลองเตย กรุงเทพฯ 10111 และผ่านเว็บไซต์ https://cpi-th.com
11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รายงานผลการตรวจสอบพร้อมทังข้อเสนอแนะการตรวจสอบ ซึ่ง
มุ่งเน้นการตรวจสอบเชิงปฏิบัติการให้พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้มีการติดตามการแก้ไข
ตามรายงานผลการตรวจสอบและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส ด้านการดูแลทรัพย์สิน บริษัทฯ มี
ระบบป้องกันที่ดีไม่พบรายการทุจริตหรือการน้าทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไปใช้โดยมิชอบ ผลการสอบทาน
พบว่ามีการปฏิบัติตามขันตอนที่ก้าหนดไว้ สอดคล้องกับข้อก้าหนดกฎหมายของภาครัฐและนโยบายการก้ากับดูแลกิจการ
นอกจากนี ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ และ นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนะสิริกุล
แห่งบริษัท ส้านักงาน อีวาย จ้ากัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาส ประจ้าปี 2560 ได้ให้ความเห็นในรายงานการ
สอบบัญชีว่าบริษัทจัดท้างบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมกับ
สภาพธุรกิจและไม่พบจุดอ่อนที่เป็นสาระส้าคัญ
คณะกรรมการตรวจสอบก้ากับดูแลให้การปฏิบัติงานของส้านักตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม
มีจรรยาบรรณ และมีความเชี่ยวชาญเยีย่ งมืออาชีพ โดยมีการก้าหนดกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรของ
ส้านักตรวจสอบภายในไว้อย่างชัดเจน
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ส้านักตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้จัดท้าแผนการตรวจสอบ โดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน
ซึ่งในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครังที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ได้อนุมัติแผนการตรวจสอบส้าหรับปี
2561
11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
นายวงศ์วริศ อัสรานิโรจน์ ได้ด้ารงต้าแหน่งรักษาการหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตังแต่วันที่ 1
มิถุนายน 2559 และได้รับการแต่งตังเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ด้วยมี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบและมีความเข้าใจในกิจกรรมและการด้าเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นว่ามี
ความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ ทังนี การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตัง ถอดถอน
โยกย้ายผู้ด้ารงต้าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อมูลและรายละเอียดของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
โปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 3
12. รายการระหว่างกัน
บริษัทฯ ได้ก้าหนดนโยบายการท้ารายการระหว่างกัน โดยจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติตามอ้านาจด้าเนินการที่ได้
ก้าหนดไว้ ทังนีรายการที่เกิดขึนที่เกินกว่าอ้านาจของคณะจัดการ หรือ คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติได้ จะน้าเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการนันๆ ต่อไป โดยรายการดังกล่าวทังหมดจะกระท้าอย่างยุติธรรมตาม
ราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า ทังนีในปี 2560 บริษัทฯ มีการท้ารายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย ซึ่งปรากฏ
รายละเอียด ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ เงื่อนไข และมูลค่าของรายการ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ส้าหรับปี
สินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ข้อ 6.

หน้า 69

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
แบบ 56-1 ปี 2560

ส่วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน

หน้า 70

0.01

71.93

3,245,018,247

4,511,637,917 100.00

รวมสินทรัพย์ไม่ หมุ นเวียน

รวมสินทรัพย์

2.75

0.13

8.69

60.35

-

626,170

เงินมัดจา

124,007,750

5,980,777

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซือ้ ที่ดิน

391,839,878

2,722,563,672

พืชเพือ่ การให้ผลิตผล

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

สินทรัพย์ไม่ หมุ นเวียน

-

28.07

1,266,619,670

รวมสินทรัพย์หมุ นเวียน

0.51

23,152,948

สินทรัพย์หมุนเวี ยนอืน่

1.29

13.23

0.15

58,196,034

596,940,432

6,819,404

-

10.75

2.13

%

สินทรัพย์ชีวภาพ

สินค้าคงเหลือ

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

-

485,192,220

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อนื่

เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การที่เกีย่ วข้องกัน

96,318,632

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

สินทรัพย์หมุ นเวียน

สินทรัพย์

2560

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามั นปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

66.89

0.03

2.59

0.13

7.85

56.29

-

33.11

0.23

1.17

18.74

0.12

-

11.31

1.54

%

4,789,869,950 100.00

3,203,986,802

1,638,170

124,007,750

6,165,469

375,843,432

2,696,331,981

-

1,585,883,148

11,072,026

56,076,353

897,784,634

5,649,053

-

541,698,446

73,602,636

2559

งบการเงินรวม

70.69

0.04

3.49

0.15

9.62

57.39

-

29.31

1.00

0.45

16.42

0.09

-

9.34

2.01

%

3,558,117,531 100.00

2,515,271,938

1,548,170

124,007,750

5,314,616

342,347,317

2,042,054,085

-

1,042,845,593

35,552,388

15,996,184

584,111,369

3,068,762

-

332,458,655

71,658,235

2558

งบแสดงฐานะการเงิน

61.76

0.00

3.39

0.15

10.59

41.81

5.82

38.24

0.30

0.74

16.11

0.18

6.49

12.70

1.71

%

3,661,534,863 100.00

2,261,316,046

148,170

124,007,750

5,530,423

387,753,938

1,530,813,323

213,062,442

1,400,218,817

11,154,674

27,163,340

589,936,823

6,760,157

237,600,000

464,906,687

62,697,136

2560

58.54

0.01

3.09

0.15

9.26

40.75

5.29

41.46

0.16

0.68

21.69

0.14

4.91

12.52

1.34

%

4,015,120,016 100.00

2,350,633,958

348,170

124,007,750

5,906,646

371,780,051

1,636,078,866

212,512,475

1,664,486,058

6,555,456

27,338,112

871,011,939

5,615,223

197,300,000

502,749,325

53,916,003

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

68.87

0.01

3.61

0.15

9.84

51.19

4.07

31.13

0.83

-

16.98

0.09

1.45

9.95

1.83

%

3,436,855,584 100.00

2,367,076,454

348,170

124,007,750

5,233,409

338,162,797

1,759,324,328

140,000,000

1,069,779,130

28,371,949

-

583,410,818

3,068,762

50,000,000

342,078,120

62,849,481

2558

(หน่วย: บาท)

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
แบบ 56-1 ปี 2560

ส่วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ
13.1 ข้อมูลงบการเงินของบริษัทฯ

หน้า 71
37.79

3,916,710
1,704,909,362

หนี้สนิ หมุนเวียนอืน่

1.12
23.00
60.79

89,025,812
50,417,630
1,037,813,442
2,742,722,804

หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน

รวมหนีสิน

1.97

898,370,000

19.91

0.32

เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถงึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี

หนีสินไม่หมุนเวียน

รวมหนีสินหมุนเวียน

0.09

14,412,329

ภาษีมูลค่าเพิม่ ค้างจ่าย

6.25

282,150,000

เงินกูย้ มื ระยะยาวส่วนที่ถงึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี

3.36

27.77

151,430,323

1,253,000,000

%

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อนื่

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากธนาคาร

หนีสินหมุนเวียน

หนีสินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น

2560

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

3,018,199,919

1,069,989,809

45,878,051

109,297,758

914,814,000

1,948,210,110

5,332,385

24,155,539

222,600,000

107,724,182

1,588,398,004

2559

งบการเงินรวม

63.01

22.34

0.96

2.28

19.10

40.67

0.11

0.50

4.65

2.25

33.16

%

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

1,776,166,494

646,034,419

43,421,880

101,682,539

500,930,000

1,130,132,075

3,044,309

15,454,820

165,150,000

85,769,619

860,713,327

2558

49.92

18.16

1.22

2.86

14.08

31.76

0.09

0.43

4.64

2.41

24.19

%

1,959,579,888

498,619,806

46,757,304

85,492,502

366,370,000

1,460,960,082

2,890,268

13,978,974

148,150,000

95,940,840

1,200,000,000

2560

53.52

13.62

1.28

2.33

10.01

39.90

0.08

0.38

4.05

2.62

32.77

%

2,212,158,031

426,441,482

43,515,822

105,905,660

277,020,000

1,785,716,549

2,174,861

24,155,539

88,600,000

90,388,145

1,580,398,004

2559

55.10

10.62

1.08

2.64

6.90

44.47

0.05

0.60

2.21

2.25

39.36

%

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

1,625,362,059

499,138,155

41,792,094

101,276,061

356,070,000

1,126,223,904

2,026,314

15,454,820

165,150,000

82,879,443

860,713,327

2558

(หน่วย: บาท)

47.29

14.52

1.22

2.95

10.36

32.77

0.06

0.45

4.81

2.41

25.04

%

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
แบบ 56-1 ปี 2560

หน้า 72
12,437,309

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

10.71
39.21

195,824,003
483,245,322
1,768,915,113
4,511,637,917 100.00

ยังไม่ได้จัดสรร

องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของผูถ้ อื หุ้น

รวมส่วนของผูถ้ ือหุ้น

รวมหนีสินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น

4.34

32,345,939

0.72

0.28

9.14

14.02

%

จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย

กาไรสะสม

412,309,890

632,752,650

775,424,053

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ 632,752,650 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ทุนที่ออกและชาระแล้ว

หุ้นสามัญ 775,424,053 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ทุนจดทะเบียน

ทุนเรือนหุ้น

ส่วนของผูถ้ ือหุ้น

2560

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

36.99

10.09

4.17

0.68

0.23

8.61

13.21

%

4,789,869,950 100.00

1,771,670,031

483,245,322

199,954,987

32,345,939

11,061,243

412,309,890

632,752,650

775,424,053

2559

งบการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

50.08

13.58

5.99

0.91

0.23

11.59

17.78

%

3,558,117,531 100.00

1,781,951,037

483,245,322

212,996,049

32,345,939

8,301,187

412,309,890

632,752,650

775,424,053

2558

46.48

13.16

3.56

0.88

0.34

11.26

17.28

%

3,661,534,863 100.00

1,701,954,975

481,931,322

130,177,865

32,345,939

12,437,309

412,309,890

632,752,650

775,424,053

2560

44.90

12.00

5.79

0.81

0.28

10.27

15.76

%

4,015,120,016 100.00

1,802,961,985

481,931,322

232,560,941

32,345,939

11,061,243

412,309,890

632,752,650

775,424,053

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

52.71

14.02

7.10

0.94

0.24

12.00

18.41

%

3,436,855,584 100.00

1,811,493,525

481,931,322

243,852,537

32,345,939

8,301,187

412,309,890

632,752,650

775,424,053

2558

(หน่วย: บาท)

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
แบบ 56-1 ปี 2560

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
แบบ 56-1 ปี 2560

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส้าหรับปีสินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่ว ย: บาท)
งบการเงินรวม
2560

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2560

2559

2558

ก้าไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการขาย

4,955,816,544

5,167,487,147

รายได้จากการให้บริการ

18,554,301

5,459,704

กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น

2,192,578

2,255,260

624,646

14,505,258

9,303,699

11,688,421

9,604,554

20,599,730

20,762,852

12,469,176

4,986,491,768

5,201,395,790

3,925,437,123

5,090,136,682

5,168,064,131

3,872,610,482

4,507,092,304

4,799,235,765

3,564,203,102

4,775,548,373

4,795,189,567

3,547,340,408

ต้นทุนการให้บริการ

11,589,848

4,938,155

11,589,849

4,938,155

ค่า ใช้จ่า ยในการขาย

150,851,974

137,799,069

138,652,780

143,877,177

131,557,528

130,493,253

ค่า ใช้จ่า ยในการบริหาร

248,446,145

226,924,123

213,482,094

210,459,018

192,325,465

200,446,781

กาไรจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่า ยุติธรรมของสินทรัพย์ชีว ภาพ
รายได้อื่น
รวมรายได้

3,909,761,981
6,070,588
-

5,050,881,601

5,132,272,482

18,554,301

5,459,704

101,050
-

9,569,093

3,858,511,620
1,629,686
-

ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย

ขาดทุนจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่า ยุติธรรมของสินทรัพย์ชีว ภาพ

-

-

-

-

174,771

-

-

-

-

-

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ น

1,737,560.00

รวมค่าใช้จ่าย

4,919,717,831

5,168,897,112

3,916,337,976

5,141,649,188

5,126,978,100

3,878,280,442

66,773,937

32,498,678

9,099,147

(51,512,506)

41,086,031

(5,669,960)

(70,514,350)

(46,703,018)

(37,357,569)

(50,714,565)

(46,534,590)

(36,930,082)

ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(3,740,413)

(14,204,340)

(28,258,422)

(102,227,071)

(5,448,559)

(42,600,042)

รายได้ (ค่า ใช้จ่า ย) ภาษีเงินได้

19,935,959

(2,063,028)

9,982,195

20,095,842

(1,075,796)

9,982,195

ก้าไร (ขาดทุน) ส้าหรับปี

16,195,546

(16,267,368)

(18,276,227)

(82,131,229)

(6,524,355)

(32,617,847)

ก้าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่า ใช้จ่า ยทางการเงิน

2,967,385

-

-

ก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะไม่ถกู บันทึกในส่ว นของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลกระทบของภาษีเงินได้

(1,679,936)

-

(791,540)

(1,586,583)

-

(1,181,430)

335,986

-

158,308

317,316

-

236,286

(1,343,950)

-

(633,232)

(1,269,267)

-

(945,144)

ผลกาไรจากการตีราคาที่ดิน

-

-

20,201,326

-

-

20,201,326

ผลกระทบของภาษีเงินได้

-

-

(4,040,265)

-

-

(4,040,265)

-

-

16,161,061

-

-

16,161,061

-

15,527,829

(1,269,267)

-

15,215,917

ก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส้าหรับปี

(1,343,950)

ก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส้าหรับปี

14,851,596

(16,267,368)

(2,748,398)

(83,400,496)

(6,524,355)

(17,401,930)

(0.026)

(0.026)

(0.031)

0.130

(0.010)

(0.055)

ก้าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กาไร (ขาดทุน) ส่ว นที่เป็นของผูถ้ อื หุ้นของบริษัทฯ
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บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
แบบ 56-1 ปี 2560

บริษทั ชุมพรอุ ตสาหกรรมน้ามันปาล์ ม จ้ากั ด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผูถ้ อื หุ้น

ส้าหรับปีสิ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย: บาท)
งบการเงิ นรวม
องค์ประกอบอื่ นของส่วนของผู้ถือหุน้
กาไรสะสม

ทุนเรือนหุน้

ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558

กาไรขาดทุน

ใบสาคัญ

ส่วนทุนจาก

จั ดสรรแล้ว -

เบ็ ดเสร็จอื่ น -

ทีอ่ อก

ส่วนเกินมูลค่า

แสดงสิทธิ

การจ่ ายโดยใช้

สารอง

ส่วนเกินทุนจากการ

อื่ นของ

และชาระแล้ว

หุน้ สามัญ

ทีจ่ ะซื้ อหุน้

หุน้ เป็ นเกณฑ์

ตามกฎหมาย

ตีราคาทีด่ ิน

ส่วนของผู้ถือหุน้

560,569,547

249,436,348

74,449,240

4,980,713

ยังไม่ได้จั ดสรร

32,345,939

265,539,681

รวมองค์ประกอบ

467,084,261

-

-

-

-

-

(18,276,227)

กาไรขาดทุนเบ็ ดเสร็จอื่ นสาหรับปี

-

-

-

-

-

(633,232)

16,161,061

16,161,061

15,527,829

กาไรขาดทุนเบ็ ดเสร็จรวมสาหรับปี

-

-

-

-

-

(18,909,459)

16,161,061

16,161,061

(2,748,398)

เงินปั นผลจ่ าย

-

-

-

-

-

(33,634,173)

72,183,103

โอนใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้ อหุน้ เป็ นส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ

-

รายการจ่ ายโดยใช้ หนุ้ เป็ นเกณฑ์

-

-

1,654,405,729

ขาดทุนสาหรับปี

เพิ่มทุนจากการแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิ

-

467,084,261

รวม

-

-

(33,634,173)
160,607,405

124,116,151

(35,691,849)

-

-

-

-

-

38,757,391

(38,757,391)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,320,474

(18,276,227)

3,320,474

ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

632,752,650

412,309,890

-

8,301,187

32,345,939

212,996,049

483,245,322

483,245,322

1,781,951,037

ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

632,752,650

412,309,890

-

8,301,187

32,345,939

212,996,049

483,245,322

483,245,322

1,781,951,037

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบั ญชี
เกี่ยวกับมาตรฐานการบั ญชี เรื่องเกษตรกรรม

-

-

-

-

-

22,208,762

-

-

22,208,762

ขาดทุนสาหรับปี

-

-

-

-

-

(16,267,368)

-

-

(16,267,368)

กาไรขาดทุนเบ็ ดเสร็จอื่ นสาหรับปี

-

-

-

-

-

-

-

กาไรขาดทุนเบ็ ดเสร็จรวมสาหรับปี

-

-

-

-

-

(16,267,368)

-

-

(16,267,368)

เงินปั นผลจ่ าย

-

-

-

-

-

(18,982,456)

-

-

(18,982,456)

รายการจ่ ายโดยใช้ หนุ้ เป็ นเกณฑ์

-

-

-

2,760,056

-

-

2,760,056

-

-

-

-

ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

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

ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 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

กาไรสาหรับปี

-

-

-

-

-

16,195,546

-

-

16,195,546

กาไรขาดทุนเบ็ ดเสร็จอื่ นสาหรับปี

-

-

-

-

-

(1,343,950)

-

-

(1,343,950)

กาไรขาดทุนเบ็ ดเสร็จรวมสาหรับปี

-

-

-

-

-

14,851,596

-

-

14,851,596

เงินปั นผลจ่ าย

-

-

-

-

-

(18,982,580)

-

-

(18,982,580)

รายการจ่ ายโดยใช้ หนุ้ เป็ นเกณฑ์

-

-

-

1,376,066

-

-

1,376,066

-

12,437,309

ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

632,752,650

412,309,890
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32,345,939

195,824,003

483,245,322

483,245,322

1,768,915,113

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
แบบ 56-1 ปี 2560

บริษทั ชุมพรอุ ตสาหกรรมน้ามันปาล์ ม จ้ากั ด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผูถ้ อื หุ้น (ต่อ)

ส้าหรับปีสิ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย: บาท)

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
องค์ประกอบอื่ นของส่วนของผู้ถือหุน้
กาไรสะสม
ทุนเรือนหุน้

ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558

กาไรขาดทุน

ใบสาคัญ

ส่วนทุนจาก

จั ดสรรแล้ว -

เบ็ ดเสร็จอื่ น -

ทีอ่ อก

ส่วนเกินมูลค่า

แสดงสิทธิ

การจ่ ายโดยใช้

สารอง

ส่วนเกินทุนจากการ

อื่ นของ

และชาระแล้ว

หุน้ สามัญ

ทีจ่ ะซื้ อหุน้

หุน้ เป็ นเกณฑ์

ตามกฎหมาย

ตีราคาทีด่ ิน

ส่วนของผู้ถือหุน้

560,569,547

249,436,348

74,449,240

4,980,713

ยังไม่ได้จั ดสรร

32,345,939

311,049,701

รวมองค์ประกอบ

465,770,261

-

-

-

-

-

(32,617,847)

กาไรขาดทุนเบ็ ดเสร็จอื่ นสาหรับปี

-

-

-

-

-

(945,144)

16,161,061

16,161,061

15,215,917

กาไรขาดทุนเบ็ ดเสร็จรวมสาหรับปี

-

-

-

-

-

(33,562,991)

16,161,061

16,161,061

(17,401,930)

เงินปั นผลจ่ าย

-

-

-

-

-

(33,634,173)

72,183,103

โอนใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้ อหุน้ เป็ นส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ

-

รายการจ่ ายโดยใช้ หนุ้ เป็ นเกณฑ์

-

-

1,698,601,749

ขาดทุนสาหรับปี

เพิ่มทุนจากการแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิ

-

465,770,261

รวม

-

-

(33,634,173)
160,607,405

124,116,151

(35,691,849)

-

-

-

-

-

38,757,391

(38,757,391)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,320,474

(32,617,847)

3,320,474

ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

632,752,650

412,309,890

-

8,301,187

32,345,939

243,852,537

481,931,322

481,931,322

1,811,493,525

ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

632,752,650

412,309,890

-

8,301,187

32,345,939

243,852,537

481,931,322

481,931,322

1,811,493,525

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบั ญชี
เกี่ยวกับมาตรฐานการบั ญชี เรื่องเกษตรกรรม

-

-

-

-

-

14,215,215

-

-

14,215,215

ขาดทุนสาหรับปี

-

-

-

-

-

(6,524,355)

-

-

(6,524,355)

กาไรขาดทุนเบ็ ดเสร็จอื่ นสาหรับปี

-

-

-

-

-

-

-

กาไรขาดทุนเบ็ ดเสร็จรวมสาหรับปี

-

-

-

-

-

(6,524,355)

-

-

(6,524,355)

เงินปั นผลจ่ าย

-

-

-

-

-

(18,982,456)

-

-

(18,982,456)

รายการจ่ ายโดยใช้ หนุ้ เป็ นเกณฑ์

-

-

-

2,760,056

-

-

2,760,056

-

-

-

-

ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

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

ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 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

ขาดทุนสาหรับปี

-

-

-

-

-

(82,131,229)

-

-

(82,131,229)

กาไรขาดทุนเบ็ ดเสร็จอื่ นสาหรับปี

-

-

-

-

-

(1,269,267)

-

-

(1,269,267)

กาไรขาดทุนเบ็ ดเสร็จรวมสาหรับปี

-

-

-

-

-

(83,400,496)

-

-

(83,400,496)

เงินปั นผลจ่ าย

-

-

-

-

-

(18,982,580)

-

-

(18,982,580)

รายการจ่ ายโดยใช้ หนุ้ เป็ นเกณฑ์

-

-

-

1,376,066

-

-

1,376,066

-

12,437,309

ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

632,752,650

412,309,890
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32,345,939

130,177,865

481,931,322

481,931,322

1,701,954,975

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
แบบ 56-1 ปี 2560

บริษทั ชุมพรอุ ตสาหกรรมน้ามันปาล์ ม จ้ากั ด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

งบกระแสเงิ นสด

ส้าหรับปีสิ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงิ นรวม

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ

(หน่วย: บาท)

2560

2559

2558

2560

2559

2558

กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมด้าเนินงาน
ขาดทุนก่อนภาษี

(3,740,413)

(14,204,340)

(28,258,422)

(102,227,071)

(5,448,559)

(42,600,042)

208,389,096

198,147,719

203,141,863

172,715,775

190,857,601

198,659,424

442,055

19,555,320

442,055

19,555,320

(685,229)

1,501,121

1,206,332

(623,618)

2,048,125

1,197,942

(44,000)

(48,000)

(553,840)

(44,000)

(48,000)

(589,540)

การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รับ

2,020,249

-

(2,130,290)

2,020,249

-

(2,130,290)

ค่าใช้ จ่ ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

4,490,823

4,465,871

4,340,375

3,286,079

3,733,428

ขาดทุน (กาไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชี วภาพ

(624,646)

(14,505,258)

174,771

(9,569,093)

(15,072)

588,020

(1,626,102)

(15,072)

588,020

(1,626,102)

ค่าใช้ จ่ ายทีเ่ กิดจากการจ่ ายโดยใช้ หนุ้ เป็ นเกณฑ์

1,376,066

2,760,056

3,320,474

1,376,066

2,760,056

3,320,474

ดอกเบี้ ยรับ

(437,757)

(289,975)

(415,011)

(11,930,184)

(5,385,943)

(1,956,910)

70,514,349

46,703,018

37,357,569

50,714,564

46,534,590

36,930,082

281,243,466

225,560,287

235,938,268

115,447,559

226,512,280

214,744,378

ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่ น

56,526,017

(209,191,791)

(38,141,218)

33,985,755

(156,849,665)

(36,790,079)

ค่าใช้ จ่ ายจ่ ายล่วงหน้า

(1,170,351)

(2,580,291)

(1,792,881)

(1,144,934)

(2,546,461)

(1,792,881)

สินค้าคงเหลือ

298,823,953

(313,673,265)

(327,237,524)

279,054,867

(287,601,121)

(327,952,459)

สินทรัพย์ชี วภาพ

(1,495,035)

2,186,042

2,609,795

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่ น

(8,874,320)

23,287,646

(5,037,296)

(1,828,737)

1,012,000

(90,000)

(400,000)

200,000

เจ้ าหนีก้ ารค้าและเจ้ าหนีอ้ ื่ น

60,853,551

4,749,471

(62,247,288)

5,312,671

9,572,876

(63,573,927)

ภาษีมลู ค่าเพิ่มค้างจ่ าย

(9,743,210)

8,700,719

(851,996)

(10,176,564)

8,700,719

(851,996)

หนีส้ ินหมุนเวียนอื่ น

(1,371,016)

3,309,404

1,441,769

760,067

1,169,874

882,541

จ่ ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

(1,631,180)

(2,009,700)

(6,186,951)

(1,631,180)

(2,009,700)

(6,186,951)

เงินสดจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน

674,173,875

(259,751,478)

(201,905,322)

419,979,504

(182,459,617)

(219,381,661)

(3,236,591)

(387,074)

(1,410,050)

(2,800,471)

(354,879)

(1,408,831)

670,937,284

(260,138,552)

(203,315,372)

417,179,033

(182,814,496)

(220,790,492)

รายการปรับกระทบยอดขาดทุนก่อนภาษี
เป็ นเงินสดรับ (จ่ าย) จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ตัดจาหน่ายต้นปาล์ม
ขาดทุนจากการจาหน่ายทรัพย์สิน
โอนกลับค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ

ขาดทุน (กาไร) จากอั ตราแลกเปลี่ยนทีย่ ังไม่เกิดขึน้ จริง

ค่าใช้ จ่ ายดอกเบี้ ย

-

-

-

3,984,020
-

กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนีส้ ินดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงาน (เพิ่มขึน้ ) ลดลง

เงินมัดจา

-

20,591,581
-

2,139,713
-

หนีส้ ินดาเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)

จ่ ายภาษีเงินได้
เงิ นสดสุ ทธิจาก (ใช้ไปใน) กิ จกรรมด้าเนินงาน
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บริษทั ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ ม จ้ากั ด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

งบกระแสเงินสด ( ต่อ )

ส้าหรับปีสิ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม
2560

2559

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
2558

2560

2559

2558

กระแสเงินสดจากกิ จกรรมลงทุน
ดอกเบี้ยรับ

437,756

289,975

415,011

15,806,860

1,612,403

2,267,656

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกันเพิ่มขึน้ (ลดลง)

-

-

-

(40,300,000)

(147,300,000)

5,000,000

เงินสดจ่ ายเพื่อซื้ อเงินลงทุนในบริษัทย่อย

-

-

-

(549,967)

(72,512,475)

(93,375,000)

ซื้ อทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจาหน่ายทรัพย์สิน
พืชเพื่อการให้ผลิตผลเพิ่มขึน้
ซื้ อสินทรัพย์ไม่มตี ัวตน
เงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิ จกรรมลงทุน

(229,386,206)

(818,715,782)

(378,811,629)

(56,629,660)

(70,479,260)

(119,739,361)

1,625,328

3,930,523

3,016,344

1,481,028

5,424,660

2,716,344

(26,302,965)

(40,280,676)

(58,724,373)

(25,990,365)

(40,280,676)

(58,724,373)

(1,245,393)

(2,086,436)

(154,216)

(994,243)

(1,875,913)

(112,700)

(254,871,480)

(856,862,396)

(434,258,863)

(107,176,347)

(325,411,261)

(261,967,434)

(335,398,003)

727,684,677

220,713,327

(380,398,004)

719,684,677

220,713,327

278,206,000

626,934,000

437,290,000

250,000,000

(235,100,000)

(155,600,000)

(126,100,000)

(101,100,000)

กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิ จกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึน้ (ลดลง)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
ชาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว

(155,600,000)

292,430,000
(111,100,000)

ชาระคืนหนีส้ ินตามสัญญาเช่ าการเงิน

-

-

(624,609)

-

-

(624,609)

เงินสดรับจากการแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิเป็นหุน้ สามัญ

-

-

160,607,405

-

-

160,607,405

เงินปันผลจ่ าย

(18,982,580)

(18,982,456)

(33,634,173)

(18,982,580)

(18,982,456)

(33,634,173)

จ่ ายดอกเบี้ย

(82,075,225)

(61,090,872)

(40,481,280)

(50,740,969)

(45,809,942)

(39,486,197)

(393,349,808)

1,118,945,349

617,770,670

(301,221,553)

499,292,279

488,905,753

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน (ลดลง) สุ ทธิ

22,715,996

1,944,401

(19,803,565)

8,781,133

(8,933,478)

6,147,827

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

73,602,636

71,658,235

91,461,800

53,916,003

62,849,481

56,701,654

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

96,318,632

73,602,636

71,658,235

62,697,136

53,916,003

62,849,481

เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ไปใน) กิ จกรรมจัดหาเงิน

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการทีไ่ ม่ใช่ เงินสด
ทีด่ ินเพิ่มขึน้ จากการตีราคา

-

-

20,201,326

-

791,540

-

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

1,679,936

ดอกเบี้ยจ่ ายส่วนทีบ่ ันทึกเป็นทีด่ ิน อาคาร อุปกรณ์และต้นปาล์ม

11,076,512

17,452,293

3,266,629

-

(16,638,435)

(14,111,095)

(2,524,253)

291,040

รายการซื้ ออุปกรณ์ทยี่ ังไม่ได้จ่ ายชาระ (เพิ่มขึน้ ) ลดลง
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13.2 อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน (RATIO)

งบการเงินรวม
2560

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2560

2559

2558

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

0.74

0.81

0.92

0.96

0.93

0.95

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)

0.39

0.35

0.41

0.55

0.44

0.43

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)

0.37

(0.17)

(0.20)

0.33

(0.13)

(0.22)

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีการค้า (เท่า )

10.27

12.73

12.58

10.70

12.51

12.42

ระยะเวลาเก็บหนีเฉลี่ย (วัน)

35.05

28.28

28.63

33.65

28.78

28.97

6.03

6.48

8.50

6.54

6.59

8.48

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)

59.69

55.58

42.36

55.07

54.60

42.46

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี (เท่า)

34.78

49.61

30.84

51.26

55.35

31.24

ระยะเวลาช้าระหนี (วัน)

10.35

7.26

11.67

7.02

6.50

11.52

Cash Cycle (วัน)

84.39

76.61

59.32

81.70

76.87

59.91

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก้าไร (PROFITABILITY RATIO)
อัตราก้าไรขันต้น (%)

9.16

7.13

8.84

5.57

6.57

8.06

อัตราก้าไรจากผลการด้าเนินงาน (%)

1.35

0.63

0.23

(1.02)

0.80

(0.15)

อัตราก้าไรสุทธิ (%)

0.33

(0.31)

(0.47)

(1.63)

(0.13)

(0.85)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)

0.92

(0.92)

(1.03)

(4.83)

(0.36)

(1.80)

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด้าเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)

0.36

(0.34)

(0.51)

(2.24)

(0.16)

(0.95)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)

0.59

(0.60)

(0.89)

(5.37)

(0.40)

(1.85)

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)

1.10

1.08

1.10

1.38

1.28

1.12

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)
อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

1.55

1.70

1.00

1.15

1.23

0.90

อัตราส่วนความสามารถช้าระดอกเบีย (เท่า)

0.95

0.70

0.24

(1.02)

0.88

(0.15)

0.023

0.010

0.005

(0.025)

0.017

(0.003)

NA

NA

NA

NA

NA

NA

2.80

2.80

2.82

2.69

2.85

2.86

0.026

(0.026)

(0.031)

(0.130)

(0.010)

(0.055)

อัตราส่วนความสามารถช้าระภาระผูกพัน (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปันผล(ตามปีทจี่ ่าย) (%)
ข้อมูลต่อหุ้น***
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
ก้าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท)

NA อยู่ระหว่างการขออนุมัติจ่ายเงินปันผลจากทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะประชุมในวันที่ 26 เมษายน 2561
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14. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ
14.1 วิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
1) รายได้จากการขาย
บริษัทฯ และบริษัทย่ อ ยมีรายได้จ ากการขายและบริก าร ในปี 2560 จ้านวน 4,974.37 ล้ านบาท
โดยรวมลดลงจากปีก่อน 198.58 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.84 ซึ่งเป็นผลมาจากราคาขายโดยเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์หลักลดลง
ร้อยละ 17.59 ในขณะที่ปริมาณขายโดยเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์หลักในปี 2560 เพิ่มขึนจากปีก่อน ร้อยละ 7.32 บริษัทฯ ยังมี
รายได้จากการจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 33.03 ล้านบาท ซึ่งได้รับสิทธิพิเศษทาง
ภาษีอากรจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520
ส้าหรับบริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ้ากัด นัน มีร ายได้จากการขายต้นกล้ าปาล์มและเมล็ดพันธุ์ ปาล์ม
จ้านวน 45.77 ล้านบาท (ปี 2559 : 46.62 ล้านบาท) ลดลงร้อยละ 1.82
2) ต้นทุนขาย
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนขายและบริการ จ้านวน 4,518.68 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 285.49
ล้านบาท หรือร้อยละ 5.94 โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาวัตถุดิบโดยเฉลี่ยลดลงจากปีก่อน
3) ค่าใช้จ่ายในการขาย
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขาย จ้านวน 150.85 ล้านบาท เพิ่มขึนจากปีก่อน 13.05 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 9.47 โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าขนส่งขายของผลิตภัณฑ์หลักในปี 2560 ที่เพิ่มขึน
4) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริ หาร จ้านวน 248.45 ล้านบาท เพิ่มขึนจากปีก่อน 21.52
ล้านบาท หรือร้อยละ 9.48 สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าล่วงเวลา ค่าใช้จ่ายจุดรับซือปาล์มที่ เพิ่มขึน
5) รายได้อื่น
บริษัทฯ และบริษัทย่อ ยมีก้าไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ ลดลงจากปี
2559 จ้านวน 13.88 ล้านบาท หรือร้อยละ 95.69
6) อัตราส่วนทางการเงิน (RATIO)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่องลดลงจาก 0.81 เท่าในปี 2559 เป็น 0.74 เท่าในปี 2560
เนื่องจากในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์หมุนเวียนลดลงในอัตราร้อยละ 20.13 โดยส่วนใหญ่เป็นส่วนของ
สินค้าคงเหลือ และลูกหนีการค้าที่ลดลง ในขณะที่หนีสินหมุนเวียนลดลงในอัตราร้อยละ 12.49 โดยส่วนใหญ่เป็นส่วนของ
เงินกู้ยืมระยะสันจากธนาคารและภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
ระยะเวลาเก็บหนีเฉลี่ย (วัน)
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระยะเวลาเก็บหนีเฉลี่ยช้าลงจาก 28.28 วันในปี 2559 เป็น 35.05 วันในปี
2560
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ระยะเวลาช้าระหนี (วัน)
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระยะเวลาช้าระหนียาวขึนจาก 7.26 วัน ในปี 2559 เป็น 10.35 วัน ในปี 2560
เนื่องจากเจ้าหนีคงค้างส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนีรับเหมาก่อสร้างซึ่งมีระยะเวลาช้าระหนีนานกว่าเจ้าหนีกลุ่มอื่น
ความสามารถในการหากาไร
อัตราก้าไรขันต้น (%)
บริษัทฯ และบริษัทย่อ ยมีอัตราก้าไรขันต้นเพิ่มขึนจากร้อยละ 7.13 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 9.16 ในปี
2560 สาเหตุจากต้นทุนขายที่ลดลงในสัดส่วนที่สูงกว่ารายได้ที่ลดลง จึงเป็นผลให้อัตราก้าไรขันต้นเพิ่มขึน
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%)
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึน จากร้อยละ (0.92) ในปี 2559
เป็นร้อยละ 0.92 ในปี 2560 เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลก้าไรสุทธิที่เพิ่มขึนจากปี 2559 จ้านวน 32.46 ล้านบาท
หรือร้อยละ 199.56
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) (%)
บริษัทฯ และบริษัทย่อ ยมีอัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์เพิ่มขึน จากร้อยละ (0.34) ในปี 2559 เป็น
ร้อยละ 0.36 ในปี 2560 ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลก้าไรสุทธิที่เพิ่มขึนจากปี 2559 จ้านวน 32.46
ล้านบาท หรือร้อยละ 199.56
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจาก 1.70 เท่า ในปี 2559 เป็น 1.55
เท่าในปี 2560 เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนีสินรวมลดลงจากปีก่อนร้อยละ 9.13 เนื่องจากโครงการก่อสร้าง
โรงงานสกัดน้ามันปาล์มและโรงไฟฟ้าแห่งใหม่เสร็จระหว่างปี 2560 ในขณะที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงร้อยละ 0.16
อัตราส่วนความสามารถในการช้าระดอกเบีย (เท่า)
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราส่วนความสามารถในการช้าระดอกเบียเพิ่มขึนจาก 0.70 เท่าในปี 2559
เป็น 0.95 เท่าในปี 2560 เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลก้าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่
เพิ่มขึนจากปีก่อน
14.2 วิเคราะห์ฐานะการเงิน
1) สินทรัพย์
1.1) ส่วนประกอบของสินทรัพย์
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จ้านวน 4,511.64 ล้านบาท
โดยแบ่งเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จ้านวน 2,722.56 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่ วนร้อยละ 60.35 ของสินทรัพย์รวม
รองลงมาได้แก่ สินค้าคงเหลือ จ้านวน 596.94 ล้านบาท ลูกหนีการค้าและลูกหนีอื่น จ้านวน 485.19 ล้านบาท พืชเพื่อการ
ให้ผลิตผล จ้านวน 391.84 ล้านบาท ตามล้าดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.23, 10.75 และ 8.69 ของสินทรัพย์รวม
ตามล้าดับ ส่วนที่เหลือได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซือที่ดิน สินทรัพย์ชีวภาพ สินทรัพย์
หมุนเวียนอื่น และสินทรัพย์ไม่ มีตัวตน รวมเป็นจ้านวนทังสิน 315.10 ล้านบาท หรือคิดเป็นสั ดส่วนร้อยละ 6.98 ของ
สินทรัพย์รวม
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1.2) การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยลดลงจากปี 2559 จ้านวน
278.23 ล้านบาทหรือร้อยละ 5.81 เนื่องจากสาเหตุหลักดังนี
- สินค้าคงเหลือลดลง 300.85 ล้านบาท เนื่องจากราคาของน้ามันปาล์มดิบคงเหลือที่ลดลง
- ลูกหนีการค้าลดลง 56.51 ล้านบาท เนื่องจากราคาขายสินค้าที่ลดลงในช่วงเดือนธันวาคม
2560
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึน 26.23 ล้านบาท ส่วนใหญ่เพิ่มขึ นในส่วนของโรงงานสกัด
น้ามันปาล์ม และโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ในบริษัทย่อย
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน 22.72 ล้านบาท
- พืชเพื่อการให้ผลิตผลเพิ่มขึน 15.99 ล้านบาท จากการปลูกปาล์มทดแทน
2) สภาพคล่องทางการเงิน
2.1) กระแสเงินสด
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จ้านวน
เงิน 96.32 ล้านบาท เพิ่มขึนจากปีที่แล้ว 22.72 ล้านบาท
- กระแสเงินสดจากกิจกรรมด้าเนินงาน : เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด้าเนินงาน 670.94
ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจาก สินค้าคงเหลือลดลง 298.82 ล้านบาท ลูกหนีการค้าและลูกหนีอื่นลดลง 56.53 ล้านบาท
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอื่นเพิ่มขึน 60.85 ล้านบาท และมีการจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มลดลง 9.74 ล้านบาท
- กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน : เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จ้านวน 254.87 ล้านบาท
ส้าหรับใช้ไปในกิจกรรมลงทุน เป็นการใช้ไปในโครงการสร้างโรงงานสกัดน้ามันปาล์ม และโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ในบริษัทย่อย
และซืออุปกรณ์ เครื่องจักรเป็นจ้านวนเงิน 229.39 ล้านบาท การปลูกปาล์มทดแทน เป็นจ้านวนเงิน 26.30 ล้านบาท
- กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน : เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน จ้านวน
(393.35) ล้านบาท เนื่องจากการกู้ยืมระยะสันจากธนาคารลดลง จ้านวน 335.40 ล้านบาท เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะ
ยาว จ้านวน 278.21 ล้านบาท เพื่อใช้ในโครงการสร้างโรงงานสกัดน้ามันปาล์ม และโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ในบริษัทย่อย และ
ซืออุปกรณ์ เครื่องจักร การจ่ายช้าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจ้านวน 235.10 ล้านบาท การจ่ายเงินปันผลจ้านวน 18.98 ล้าน
บาท และการจ่ายดอกเบียจ้านวน 82.08 ล้านบาท
3) แหล่งที่มาของเงินทุน
3.1) ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อ ย ณ วันที่ 31ธันวาคม 2560 จ้านวน 1,768.92 ล้าน
บาท ลดลงจ้านวน 2.75 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.16 เมื่อเปรียบเทียบกับส่ วนของผู้ถือหุ้น ณ วั นที่ 31 ธันวาคม 2559
จ้านวน 1,771.67 ล้านบาท เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจ้านวน 18.98 ล้านบาท รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็น
เกณฑ์ 1.38 ล้านบาท บริษัทฯและบริษัทย่อยมีผลก้าไรสุทธิประจ้าปี 2560 จ้านวน 16.19 ล้านบาท และก้าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นส้าหรับปี 2560 (1.34) ล้านบาท
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 2.80 บาท เท่ากับปี 2559
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3.2) หนี้สนิ
3.2.1) ส่วนประกอบของหนี้สนิ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนีสินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จ้านวน 2,742.72 ล้าน
บาท โดยเป็นส่วนของเงินกู้ยืมระยะสันจากธนาคาร จ้านวน 1,253 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.77 เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิ
จากส่วนที่ถึงก้าหนดช้าระภายในหนึ่งปี จ้านวน 898.37 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.91 เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงก้าหนด
ช้าระภายในหนึ่งปี จ้านวน 282.15 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.25 เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอื่น จ้านวน 151.43 ล้านบาท
หรือร้อยละ 3.36 หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จ้านวน 89.03 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.97 ส้ารองผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนักงาน จ้านวน 50.42 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.12
3.2.2) การเปลี่ยนแปลงในหนีส้ ิน
ยอดหนีสินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ลดลงจากปี 2559 จ้านวน 275.48 ล้านบาท
หรือร้อยละ 9.13 เนื่องจากสาเหตุหลักดังนี
- เงินกู้ยืมระยะสันจากธนาคารลดลงจ้านวน 335.40 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.12 เพื่อ
ใช้ในเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯโดยเฉพาะใช้ในการซือสินค้าคงคลังน้ามันปาล์มดิบ
- หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลงจ้านวน 20.27 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 18.55
- เงินกู้ยื มระยะยาวลดลงจ้านวน 16.44 ล้ านบาท หรือ ร้อยละ 1.80 เนื่องจากงาน
ก่อสร้างในโครงการสร้างโรงงานสกัดน้ามันปาล์ม และโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ในบริษัทย่อยแล้วเสร็จ
- ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่ายลดลงจ้านวน 9.74 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 40.33
- เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงก้าหนดช้าระภายในหนึ่งปีเพิ่มขึนจ้านวน 59.55 ล้านบาท
หรือ ร้อยละ 26.75
- เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอื่นเพิ่มขึนสุทธิจ้านวน 43.71 ล้านบาท หรือร้อยละ 40.57
จากการงานก่อสร้างในโครงการสร้างโรงงานสกัดน้ามันปาล์ม และโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ในบริษัทย่อยแล้วเสร็จ ในปี 2560
14.3 โครงการลงทุน
โครงการลงทุนที่อยู่ในระหว่างการดาเนินการของบริษัทฯ ได้มีการลงทุนในโครงการที่ส้าคัญ ดังนี
1) โครงการล้มต้นปาล์ม (Replant) และปลูกปาล์มทดแทน จานวน 402 ล้านบาท
บริษัทฯ มีโครงการล้มต้นปาล์มที่มีอายุเกิน 25 ปี และปลูกปาล์มทดแทน โดยบริษัทฯ ได้มีการวางแผน
ล้มต้นปาล์ม เพื่อไม่ให้กระทบต่อผลผลิตผลปาล์มสดที่ได้ ซึ่งโครงการดังกล่าวเริ่มด้าเนินการตังแต่ต้นปี 2552 และคาดว่า
จะแล้ วเสร็ จสินปี 2563 โดยเงินลงทุนการล้มต้ นปาล์ มและปลูกปาล์มทดแทนต้องใช้เงิน ลงทุน ทังสิน 402 ล้า นบาท
บริษัทฯ คาดว่าผลผลิตของปาล์มที่ได้จากการปลูกทดแทนรุ่นสุดท้ายจะเริ่มทะยอยให้ผลผลิตในปี 2563 จะท้าให้ผล
ประกอบการของบริษัทฯ ดีขึนมีความมั่นคงในระยะยาว ซึ่งเงินลงทุนที่ใช้ล้มต้ นปาล์มและปลูกปาล์มทดแทนใน ปี 2560
ประมาณ 26 ล้านบาท บริษัทฯ ได้ใช้เงินลงทุนจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
แบบ 56-1 ปี 2560

เอกสารแนบ
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เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
1. ข้อมูลและรายละเอียดของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท
ชื่อ

: นายสมชาย สกุลสุรรัตน์

ต้าแหน่ง
:
วันที่ได้รับการแต่งตังเป็นกรรมการ
อายุ
:
วุฒิการศึกษา
:
:
:

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและก้าหนดค่าตอบแทน
: 2 เมษายน 2547
69 ปี
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันศศินทร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน
วปรอ. รุ่น 4414 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
: ประกาศนียบัตรสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการเมืองการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย ส้าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 11
: ประกาศนียบัตรการเงินและการธนาคารสถาบันนายธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ
การอบรม
: ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 80/2006
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
การด้ารงต้าแหน่งในกิจการอื่นทีอ่ าจท้าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี
ประวัติการท้างาน:
บริษัทจดทะเบียน
2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
ก้าหนดค่าตอบแทน
2553 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ้ากัด (มหาชน)
2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
2546 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแก่น จ้ากัด (มหาชน)
บริษัทจ้ากัด/หน่วยงาน
2555 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ

กลุ่มนันยางเท็กซ์ไทล์กรุ๊ป
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ้ากัด
บริษัท ท่าเรือประจวบ จ้ากัด

เอกสารแนบ 1 - หน้า 1

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
แบบ 56-1 ปี 2560

ชื่อ

: รศ. ดร. นินนาท โอฬารวรวุฒิ

ต้าแหน่ง
:
วันที่ได้รับการแต่งตังเป็นกรรมการ
อายุ
:
วุฒิการศึกษา
:

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
: 11 มีนาคม 2546
71 ปี
SENIOR EXECUTIVE PROGRAM-BANFF, UNIVERSITY OF
CALGARY, CANADA
: ITP PROGRAM AT INSEAD IN FONTAINEBLEAU
: PH.D. U.S. INTERNATIONAL UNIVERSITY
: M.P.A. SAN DIEGO STATE UNIVERSITY
: B.A. SAN DIEGO STATE UNIVERSITY
: A.A. , GROSSMONT COLLEGE, CALIFORNIA
การอบรม
: ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 6/2003
ประกาศนียบัตรหลักสูตร ACP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 12/2006
ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 121/2009
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
การด้ารงต้าแหน่งในกิจการอื่นทีอ่ าจท้าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี
ประวัติการท้างาน:
บริษัทจดทะเบียน
2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
2558 - 2560
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
2546 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ
2537 - ปัจจุบัน กรรมการและ
บริษัท เอ. เจ. พลาสท์ จ้ากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัทจ้ากัด/หน่วยงาน
2559 - ปัจจุบัน นายกสภา
วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา วิทยาเขตระยอง
2554 - ปัจจุบัน สภาที่ปรึกษานานาชาติ
University Tenaga Nasional, Malaysia
2553 - ปัจจุบัน อุปนายก
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ
ผู้ก่อตังที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
2551 - ปัจจุบัน อ.ก.พ. วิสามัญเกีย่ วกับการสร้างระบบและมาตรฐานการสรรหาทรัพยากรบุคคล
เอกสารแนบ 1 - หน้า 2

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
แบบ 56-1 ปี 2560

2550 - 2560
2549 - ปัจจุบัน
2549 - 2557
2547 - ปัจจุบัน
2541 - ปัจจุบัน
2537 - ปัจจุบัน
2535 - ปัจจุบัน
2524 - ปัจจุบัน
2524 - ปัจจุบัน
ชื่อ

นายกสภา
สภาวิทยาลัยศรีโสภณ
กรรมการ
Asia-Europe Education Hub Advisory Committee
กรรมการบริหาร
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
อนุกรรมการพิจารณาคุณวุฒิผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศ
กรรมการ
มหาวิทยาลัยราชธานี
กรรมการร่วมก่อตังสมาคมมหาวิทยาลัยเอเชีย-แปซิฟิก
กรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
กรรมการ
GOVERNING BOARD, SEAMEO-RIHED
เลขาธิการสมาคม
สถาบันอุดมศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
: นายไพบูลย์ คุจารีวณิช

ต้าแหน่ง
:
วันที่ได้รับการแต่งตังเป็นกรรมการ
อายุ
:
วุฒิการศึกษา
:

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
: 9 พฤศจิกายน 2559
61 ปี
ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท XMBA มหาวิทยาธรรมศาสตร์
การอบรม
: ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่น 113/2014
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
การด้ารงต้าแหน่งในกิจการอื่นทีอ่ าจท้าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี
ประวัติการท้างาน:
บริษัทจดทะเบียน
2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
2557 - 2560
รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ้ากัด (มหาชน)
2557 - 2560
กรรมการบริหาร
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ้ากัด (มหาชน)
2557 - 2560
กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ้ากัด (มหาชน)
2557 - 2558
กรรมการ
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ้ากัด (มหาชน)
2554 - 2556
กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โออิชิกรุ๊ป จ้ากัด (มหาชน)
2549 - 2556
รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท โออิชิกรุ๊ป จ้ากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 1 - หน้า 3

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
แบบ 56-1 ปี 2560

บริษัทจ้ากัด/หน่วยงาน
2557 - 2558
กรรมการ
2557 - 2558
กรรมการ
2557 - 2558
กรรมการ
ชื่อ

บริษัท คาราบาวแดง จ้ากัด
บริษัท ตะวันแดงดีซีเอ็ม จ้ากัด
บริษัท เอเชียแปซิฟกิ กลาส จ้ากัด

: นายนพพร พิชา

ต้าแหน่ง
:
วันที่ได้รับการแต่งตังเป็นกรรมการ
อายุ
:
วุฒิการศึกษา
:
:
การอบรม
:

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก้าหนดค่าตอบแทน
: 31 มกราคม 2561
69 ปี
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท พัฒนาบริหารศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)
รุ่น 3/2015
: หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 14/2014
: หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 100/2008
: หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 2/2003
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
การด้ารงต้าแหน่งในกิจการอื่นทีอ่ าจท้าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี
ประวัติการท้างาน:
บริษัทจดทะเบียน
2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
และกรรมการสรรหาและก้าหนดค่าตอบแทน
2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ
บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จ้ากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จ้ากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2547 - 2550
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ้ากัด (มหาชน)
2541 - 2549
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยอกริฟู้ดส์ จ้ากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 - หน้า 4

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
แบบ 56-1 ปี 2560

บริษัทจ้ากัด/หน่วยงาน
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ
2553 - 2559
กรรมการ
2550 - 2558
ประธานกรรมการ
2543 - 2548
ประธานกรรมการ
ชื่อ

บริษัท สยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จ้ากัด
บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จ้ากัด
Viet World Company Limited
บริษัท เอือวิทยาเครื่องอุปกรณ์ จ้ากัด

: นายถกล ถวิลเติมทรัพย์

ต้าแหน่ง
:
วันที่ได้รับการแต่งตังเป็นกรรมการ
อายุ
:
วุฒิการศึกษา
:
การอบรม
:

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอ้านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
: 14 ตุลาคม 2536
63 ปี
มัธยมศึกษาปีที่ 3 วัดธาตุทอง
ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 32/2003
ประกาศนียบัตรหลักสูตร FND สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 5/2003
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 1.05%
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : 1 หุ้น บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ้ากัด, 1 หุ้น บริษัท ซีพีไอ กรีน จ้ากัด,
1 หุ้น บริษัท ซีพีไอ เทรดดิง จ้ากัด, 1 หุ้น บริษัท ซีพีไอ โกลว์ จ้ากัด
1 หุ้น บริษัท ออลล์ บลูม โคโคนัท จ้ากัด
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : บิดาของนายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์
พี่เขยของนายการุญ นันทิลีพงศ์ และนายโกศล นันทิลีพงศ์
การด้ารงต้าแหน่งในกิจการอื่นทีอ่ าจท้าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี
ประวัติการท้างาน:
บริษัทจดทะเบียน
2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
2536 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
2517 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท น้าตาลครบุรี จ้ากัด (มหาชน)
และประธานกรรมการบริหาร
บริษัทจ้ากัด/หน่วยงาน
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ออลล์ บลูม โคโคนัท จ้ากัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ซีพีไอ โกลว์ จ้ากัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ซีพีไอ เทรดดิง จ้ากัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ซีพีไอ กรีน จ้ากัด
เอกสารแนบ 1 - หน้า 5

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
แบบ 56-1 ปี 2560

2557 - ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน
2551 - ปัจจุบัน
2551 - ปัจจุบัน
2547 - ปัจจุบัน
2536 - ปัจจุบัน
2531 - ปัจจุบัน
ชื่อ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการบริหาร

บริษัท ซีพีพี จ้ากัด
บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ้ากัด
บริษัท ครบุรี แคปปิตอล จ้ากัด
บริษัท เคบีเอส เทรดดิง จ้ากัด
บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จ้ากัด
บริษัท ครบุรีไบโอเอ็นเนอร์ยี่ จ้ากัด
บริษัท ชุมพรโฮลดิง จ้ากัด
บริษัท บ้ารุงราษฎร์ เอ็ม.ซี. จ้ากัด

: นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา

ต้าแหน่ง

: กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและก้าหนดค่าตอบแทน /
กรรมการผู้มีอา้ นาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
วันที่ได้รับการแต่งตังเป็นกรรมการ : 14 ตุลาคม 2536
อายุ
: 72 ปี
วุฒิการศึกษา
: BS.BA HUSSON UNIVERSITY, MAINE, U.S.A.
การอบรม
: ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 18/2002
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 2.09%
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : 1 หุ้น บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ้ากัด, 1 หุ้น บริษัท ซีพีไอ กรีน จ้ากัด,
1 หุ้น บริษัท ซีพีไอ เทรดดิง จ้ากัด, 1 หุ้น บริษัท ซีพีไอ โกลว์ จ้ากัด
1 หุ้น บริษัท ซีพีไอ เอ็นเนอร์ยี่ จ้ากัด, 1 หุ้น บริษัท ออลล์ บลูม โคโคนัท จ้ากัด
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
การด้ารงต้าแหน่งในกิจการอื่นทีอ่ าจท้าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี
ประวัติการท้างาน:
บริษัทจดทะเบียน
2556 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและก้าหนดค่าตอบแทน บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
2553 - 2556
กรรมการอิสระและ
บริษัท น้าตาลครบุรี จ้ากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ
2550 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
2536 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 - หน้า 6

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
แบบ 56-1 ปี 2560

บริษัทจ้ากัด/หน่วยงาน
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ
2550 - 2553
กรรมการ
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ
2536 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
2549 - 2551
กรรมการ

ชื่อ

บริษัท ออลล์ บลูม โคโคนัท จ้ากัด
บริษัท ซีพีไอ เอ็นเนอร์ยี่ จ้ากัด
บริษัท ซีพีไอ โกลว์ จ้ากัด
บริษัท ซีพีไอ เทรดดิง จ้ากัด
บริษัท ซีพีไอ กรีน จ้ากัด
บริษัท ซีพีพี จ้ากัด
บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ้ากัด
กลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิค สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
บริษัท ไทยอุตสาหกรรมเครื่องปัน้ ดินเผา จ้ากัด
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
สภาธุรกิจไทย-จีน
บริษัท ชุมพรโฮลดิง จ้ากัด
กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชวี ภาพ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

: นายการุญ นันทิลีพงศ์

ต้าแหน่ง
:
วันที่ได้รับการแต่งตังเป็นกรรมการ
อายุ
:
วุฒิการศึกษา
:
การอบรม
:

กรรมการ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
: 14 ตุลาคม 2536
57 ปี
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตรและประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
รุ่น 9/2001
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advanced Audit Committee (AACP) รุ่น
ที่ 25/2560 (IOD)
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Board Matter and Trends Agenda
(BMT) รุ่นที่ 2/2560 (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : 1 หุ้น บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ้ากัด, 1 หุ้น บริษัท ซีพีพี จ้ากัด
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : น้องภรรยาของนายถกล ถวิลเติมทรัพย์
น้าของนายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์, พี่ชายของนายโกศล นันทิลีพงศ์
การด้ารงต้าแหน่งในกิจการอื่นทีอ่ าจท้าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

เอกสารแนบ 1 - หน้า 7

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
แบบ 56-1 ปี 2560

ประวัติการท้างาน:
บริษัทจดทะเบียน
2558 - ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน
2550 - 2557
2536 - ปัจจุบัน
2525 - 2549

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท สิงห์ เอสเตจ จ้ากัด (มหาชน)
และกรรมการสรรหาและก้าหนดค่าตอบแทน
กรรมการผู้จดั การ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)

บริษัทจ้ากัด/หน่วยงาน
2555 - 2557
กรรมการ
2554 - 2557
กรรมการ
2544 - ปัจจุบัน กรรมการ
2542 - ปัจจุบัน กรรมการ
ชื่อ

บริษัท ซีพีพี จ้ากัด
บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ้ากัด
บริษัท ชุมพรโฮลดิง จ้ากัด
บริษัท เนเจอร์ ทัช จ้ากัด

: นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช

ต้าแหน่ง
:
วันที่ได้รับการแต่งตังเป็นกรรมการ
อายุ
:
วุฒิการศึกษา
:

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้มีอ้านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
: 23 เมษายน 2542
48 ปี
SASIN GRADUATE INSTITUTE OF ADMINISTRATION
CHULALONGKORN UNIVERSITY
การอบรม
: วุฒิบัตรและประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
รุ่น 4/2000
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 1.29%
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : 1 หุ้น บริษัท ซีพีไอ กรีน จ้ากัด, 1 หุ้น บริษัท ซีพีไอ เทรดดิง จ้ากัด
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
การด้ารงต้าแหน่งในกิจการอื่นทีอ่ าจท้าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี
ประวัติการท้างาน:
บริษัทจดทะเบียน
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
2542 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 - หน้า 8

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
แบบ 56-1 ปี 2560

บริษัทจ้ากัด/หน่วยงาน
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
2549 - ปัจจุบนั กรรมการ
2546 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จดั การ
2535 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จดั การ
ชื่อ

บริษัท ซีพีไอ เทรดดิง จ้ากัด
บริษัท ซีพีไอ กรีน จ้ากัด
บริษัท ซีพีพี จ้ากัด
บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ้ากัด
บริษัท ชุมพรโฮลดิง จ้ากัด
บริษัท พลาสแมค เทรดดิง จ้ากัด
บริษัท เลียกเซ้ง เทรดดิง จ้ากัด

: นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์

ต้าแหน่ง
:
วันที่ได้รับการแต่งตังเป็นกรรมการ
อายุ
:
วุฒิการศึกษา
:

กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการผู้มีอ้านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
: 14 ตุลาคม 2536
65 ปี
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต UNSW, Australia
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
: วุฒิบัตรและประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) รุ่น 15/2002
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 0.44%
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
การด้ารงต้าแหน่งในกิจการอื่นทีอ่ าจท้าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี
ประวัติการท้างาน:
บริษัทจดทะเบียน
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบรรษัทภิบาล
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
2536 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
2533 - 2555
ผู้อ้านวยการงานโครงการ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
ศึกษาการลงทุน
บริษัทจ้ากัด/หน่วยงาน
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ
2536 - ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท ซีพีพี จ้ากัด
บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ้ากัด
บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาไทย จ้ากัด
บริษัท ชุมพรโฮลดิง จ้ากัด
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บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
แบบ 56-1 ปี 2560

ชื่อ

: นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์

ต้าแหน่ง
:
วันที่ได้รับการแต่งตังเป็นกรรมการ
อายุ
:
วุฒิการศึกษา
:

กรรมการ / กรรมการผู้มีอ้านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
: 24 กุมภาพันธ์ 2557
31 ปี
UNIVERSITY OF ESSEX, UK, LLB LAW
MBA, Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn
University
การอบรม
: ไม่มี
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 0.84%
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : 1 หุ้น บริษัท ซีพีไอ กรีน จ้ากัด, 1 หุ้น บริษัท ซีพีไอ เทรดดิง จ้ากัด
1 หุ้น บริษัท ซีพีไอ โกลว์ จ้ากัด, 1 หุ้น บริษัท ซีพีไอ เอ็นเนอร์ยี่ จ้ากัด
1 หุ้น บริษัท ออลล์ บลูม โคโคนัท จ้ากัด
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : บุตรชายของนายถกล ถวิลเติมทรัพย์
หลานชายของนายการุญ นันทิลีพงศ์ และ นายโกศล นันทิลีพงศ์
การด้ารงต้าแหน่งในกิจการอื่นทีอ่ าจท้าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี
ประวัติการท้างาน:
บริษัทจดทะเบียน
2561 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
2557 - 2560
ผูช้ ่วยกรรมการผู้จดั การ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
2554 - 2557
เลขานุการ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
ส้านักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทจ้ากัด/หน่วยงาน
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
2559 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท ออลล์ บลูม โคโคนัท จ้ากัด
บริษัท ซีพีไอ เอ็นเนอร์ยี่ จ้ากัด
บริษัท ซีพีไอ โกลว์ จ้ากัด
บริษัท ซีพีไอ เทรดดิง จ้ากัด
บริษัท ซีพีไอ กรีน จ้ากัด
บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ้ากัด
บริษัท ซีพีพี จ้ากัด
บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ้ากัด
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บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
แบบ 56-1 ปี 2560

2549 - ปัจจุบัน
2551 - 2554
ชื่อ

กรรมการ
ทนายความ

บริษัท ชุมพรโฮลดิง จ้ากัด
Baker & Mckenzie Ltd.

: นายกฤษฏ์พงศ์ ตากวิริยะนันท์

ต้าแหน่ง
อายุ
วุฒิการศึกษา

: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
: 50 ปี
: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Asian International Executive Program from INSEAD
Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
: Certificate of Asian International Executive Program from INSEAD
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
การด้ารงต้าแหน่งในกิจการอื่นทีอ่ าจท้าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี
ประวัติการท้างาน:
บริษัทจดทะเบียน
2561 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
2560 - 2560
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
บริษัทจ้ากัด/หน่วยงาน
2551 - 2557
กรรมการผู้จดั การ
บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จ้ากัด
2549 - 2550
รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จ้ากัด
2548 - 2549
ผู้อ้านวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ Praxair (China) Investment Co. Ltd.
2544 - 2548
ผู้อ้านวยการสายงานขายและการตลาด บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จ้ากัด
2543 - 2544
ผู้อ้านวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จ้ากัด
2541 - 2543
ผู้อ้านวยการโรงงาน
บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จ้ากัด
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บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
แบบ 56-1 ปี 2560

ชื่อ

: นางรัศมี พงศ์จินดานนท์

ต้าแหน่ง
อายุ
วุฒิการศึกษา

: Chief Financial Officer และรักษาการผู้จัดการส้านักตรวจสอบภายใน
: 45 ปี
: ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรชันสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม
: ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA)
Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 17
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : Chief Financial Officer Current Issues by FAP The Royal
Patronage sites and The Risk Management Advance No.2
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
การด้ารงต้าแหน่งในกิจการอื่นทีอ่ าจท้าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี
ประวัติการท้างาน:
บริษัทจดทะเบียน
2561 - ปัจจุบัน รักษาการผู้จดั การส้านักตรวจสอบภายใน บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน Chief Financial Officer
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
2556 - 2559
ผู้อ้านวยการส้านักตรวจสอบภายใน บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
2555 - 2556
ผู้ช่วยผู้อ้านวยการสายงาน
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมนา้ มันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
การเงินและบัญชี
2541 - 2554
ผู้จัดการส้านักตรวจสอบภายในอาวุโส บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
บริษัทจ้ากัด/หน่วยงาน
2536 - 2540
ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโส
ชื่อ

บริษัท ส้านักงาน เอสจีวี ณ ถลาง จ้ากัด

: นายธวัชชัย โฉมวรรณ์

ต้าแหน่ง
: ผู้อ้านวยการสายงานขายและการตลาด
อายุ
: 49 ปี
วุฒิการศึกษา
: ปริญญาโท การค้าระหว่างประเทศ, Sul Ross State University, Texas, USA
การอบรม
: ไม่มี
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี
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บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
แบบ 56-1 ปี 2560

สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
การด้ารงต้าแหน่งในกิจการอื่นทีอ่ าจท้าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี
ประวัติการท้างาน:
บริษัทจดทะเบียน
2557 - ปัจจุบัน ผู้อ้านวยการสายงานขายและการตลาด บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
2551 - 2556
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดองค์กร
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
และโลจิสติกส์
2542 - 2550
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
และสนับสนุนงานขาย
ชื่อ

: นายอนันต์ชัย อรัญเอี่ยมฟ้า

ต้าแหน่ง
: ผู้อ้านวยการส้านักบริหารโครงการ
อายุ
: 54 ปี
วุฒิการศึกษา
: ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง สาขาการบัญชี โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย
การอบรม
: ไม่มี
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
การด้ารงต้าแหน่งในกิจการอื่นทีอ่ าจท้าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี
ประวัติการท้างาน:
บริษัทจดทะเบียน
2560 - ปัจจุบัน รักษาการผู้จดั การฝ่ายจัดซือ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน ผู้อ้านวยการส้านักบริหารโครงการ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
2556 - 2557
ผู้จัดการฝ่ายจัดซือ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
2553 - 2556
ผู้จัดการส้านักงาน
บริษัท น้าตาลครบุรี จ้ากัด (มหาชน)
บริษัทจ้ากัด/หน่วยงาน
2545 - 2553
ผู้จัดการส้านักงาน
2539 - 2545
ผู้จัดการฝ่ายจัดซือ

บริษัท น้าตาลครบุรี จ้ากัด
บริษัท น้าตาลครบุรี จ้ากัด
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บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
แบบ 56-1 ปี 2560

ชื่อ

: นายสมศักดิ์ พงษ์รามัญ

ต้าแหน่ง
: ผู้อ้านวยการประจ้าส้านักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ
: 70 ปี
วุฒิการศึกษา
: ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง สาขาช่างไม้ โรงเรียนการช่างชลบุรี
การอบรม
: ไม่มี
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
การด้ารงต้าแหน่งในกิจการอื่นทีอ่ าจท้าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี
ประวัติการท้างาน:
บริษัทจดทะเบียน
2561 - ปัจจุบัน ผู้อ้านวยการประจ้าส้านัก
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2558 - 2560
ผู้อ้านวยการโรงงาน
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
2543 - 2545
ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการเกษตร
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
2539 - 2542
ผู้จัดการฝ่ายบริหารโรงงาน
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
2533 - 2538
ผู้จัดการโรงงาน
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
2524 - 2532
ผู้จัดการฝ่ายสวน
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
ชื่อ

: นายสมชาย จันทรมณี

ต้าแหน่ง
อายุ
วุฒิการศึกษา

: รักษาการผู้อ้านวยการโรงงาน
: 46 ปี
: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค้าแหง
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม
การอบรม
: ไม่มี
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
การด้ารงต้าแหน่งในกิจการอื่นทีอ่ าจท้าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี
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บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
แบบ 56-1 ปี 2560

ประวัติการท้างาน:
บริษัทจดทะเบียน
2561 - ปัจจุบัน
2560 - 2561
2559 - 2560
2554 - 2559
2553 - 2554
2551 - 2553
2549 - 2551
2544 - 2548
2542 - 2544
2529 - 2542

รักษาการผู้อ้านวยการโรงงาน
ผู้ช่วยผู้อ้านวยการโรงงาน และ
รักษาการผู้จดั การฝ่ายผลิต 3
ผู้จัดการฝ่ายผลิต 3 และ รักษาการ
ผู้ช่วยผู้อ้านวยการโรงงาน
ผู้จัดการฝ่ายผลิต 3
ผู้ช่วยผู้จดั การ และ
รักษาการผู้จดั การฝ่ายผลิต 3
ผู้ช่วยผู้จดั การฝ่าย และ
รักษาการผู้จดั การฝ่ายวิศวกรรม
หัวหน้าส้านักวิศวกรรม
วิศวกรไฟฟ้า ฝ่ายผลิต
วิศวกรไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม
วิศวกร ส้านักวิศวกรรม

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)

คุณสมบัตกิ รรมการและผู้บริหาร
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน
จ้ากัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขาย
หุ้นที่ออกใหม่ และการอนุญาต ฉบับลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2535 ทุกประการ และไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของ
บริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษทั ฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
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บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
แบบ 56-1 ปี 2560

เลขานุการบริษทั
ชื่อ

: นายคมกฤษ ทองอ่วม

ต้าแหน่ง
อายุ
วุฒิการศึกษา

: เลขานุการบริษัท
: 36 ปี
: ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
(วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ)
การอบรม
: หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัทและหลักสูตรพืนฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน รุ่นที่ 12
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ประวัติการท้างาน:
บริษัทจดทะเบียน
2559 - ปัจจุบัน
2557 - 2558
2554 - 2557
2544 - 2550

เลขานุการบริษัท
เจ้าหน้าที่ธุรการเลขานุการ
เลขานุการกรรมการผู้จัดการ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนธุรกิจ
ส้านักกฎหมาย

บริษัทจ้ากัด/หน่วยงาน
2552 - 2554
Invoice & Costing Officer

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารสัตว์ จ้ากัด (มหาชน)

DER Asia Tours Co., Ltd.

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
มาตรฐาน 89/15 เพื่อท้าหน้าที่ให้เป็นไปตาม พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นศูนย์กลางในการจัดท้า/เก็บรักษา
เอกสาร ทะเบียนกรรมการ จัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้
ส่วนเสียของกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
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บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
แบบ 56-1 ปี 2560

2. ข้อมูลการดารงตาแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร
บริษัท
รายชื่อ
นายสมชาย
รศ.ดร.นินนาท
นายไพบูลย์
นายนพพร
นายถกล
นายชูศักดิ์
นายรชฎ
นายการุญ
นายทรงฤทธิ์
นายกิตติ
นายสุภิสิทธิ์
นายรังสรรค์
นายโกศล
หมายเหตุ

บริษัทฯ

สกุลสุรรัตน์
โอฬารวรวุฒิ
คุจารีวณิช
พิชา
ถวิลเติมทรัพย์
ปรัชญางค์ปรีชา
ถวิลเติมทรัพย์
นันทิลีพงศ์
นิวัติศยั วงศ์
ฉัตรเลขวนิช
ช่อเรืองศักดิ์
ถวิลเติมทรัพย์
นันทิลีพงศ์
:

/ = กรรมการ

X
/
/
/
//
//
/
/
/
/

บริษัทย่อย
ซีพีไอ
อะโกรเทค

ซีพีพี

ซีพีไอ
กรีน

ซีพีไอ
เทรดดิ้ง

ซีพไี อ
โกลว์

/
X
/

X
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/

/
/

/
/
/
/

/
/

/
/

/

/

/
/

X = ประธานกรรมการ

ซีพีไอ
ออลล์ บลูม
เอ็นเนอร์ยี่ โคโคนัท

/
/
/

/
// = กรรมการบริหาร

3. ข้อมูลประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอานาจควบคุมในช่วง 5 ปีที่ผา่ นมา
ไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี ้านาจควบคุมท่านใดของบริษัทฯ กระท้าความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งว่าด้วยเรื่อง
ความผิดดังต่อไปนี
1. การกระท้าการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจท้าให้ส้าคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้
แจ้งในสาระส้าคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. การกระท้าอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซือขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซือขายล่วงหน้า หรือมี
หรือเคยมีสวนร่วมหรือสนับสนุนการกระท้าดังกล่าว
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บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
แบบ 56-1 ปี 2560

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม บริษัทย่อย
1. ข้อมูลและรายละเอียดของคณะกรรมการบริษัทย่อย
บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จากัด ประกอบด้วยกรรมการ จ้านวน 7 ท่าน ดังนี
1) นายชูศักดิ์
ปรัชญางค์ปรีชา
2) นายถกล
ถวิลเติมทรัพย์
3) นายรชฎ
ถวิลเติมทรัพย์
4) นายกิตติ
ฉัตรเลขวนิช
5) นายทรงฤทธิ์ นิวัติศยั วงศ์
6) นายโกศล
นันทิลีพงศ์
7) นายรังสรรค์
ถวิลเติมทรัพย์
กรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ นายรังสรรค์ ถวิลเติมทรัพย์ หรือ นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์ หรือ นายโกศล
นันทิลีพงศ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา หรือ นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช หรือ นายทรงฤทธิ์
นิวัติศยั วงศ์ รวมเป็นสองคนและประทับตราส้าคัญของบริษัท/
หมายเหตุ : กรรมการบริษัทฯ ล้าดับที่ 1-5 โปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 หัวข้อ “ข้อมูลและรายละเอียดของ
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท”
กรรมการบริษัทฯ ล้าดับที่ 6-7 โปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 หัวข้อ “ข้อมูลและรายละเอียด
ผู้บริหารของบริษัทย่อย”
บริษัท ซีพีพี จากัด ประกอบด้วยกรรมการ จ้านวน 7 ท่าน ดังนี
1) นายชูศักดิ์
ปรัชญางค์ปรีชา
2) นายถกล
ถวิลเติมทรัพย์
3) นายรชฎ
ถวิลเติมทรัพย์
4) นายกิตติ
ฉัตรเลขวนิช
5) นายทรงฤทธิ์ นิวัติศยั วงศ์
6) นายสุภิสิทธิ์
ช่อเรืองศักดิ์
7) นายรังสรรค์
ถวิลเติมทรัพย์
กรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ นายรังสรรค์ ถวิลเติมทรัพย์ หรือ นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์ หรือ นายสุภิสิทธิ์
ช่อเรืองศักดิ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายชูศกั ดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา หรือ นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช หรือ นายทรงฤทธิ์
นิวัติศยั วงศ์ รวมเป็นสองคนและประทับตราส้าคัญของบริษัท/
หมายเหตุ : กรรมการบริษัทฯ ล้าดับที่ 1-5 โปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 หัวข้อ “ข้อมูลและรายละเอียดของ
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท”
กรรมการบริษัทฯ ล้าดับที่ 6-7 โปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 หัวข้อ “ข้อมูลและรายละเอียด
ผู้บริหารของบริษัทย่อย”
เอกสารแนบ 2 - หน้า 1

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
แบบ 56-1 ปี 2560

บริษัท ซีพีไอ กรีน จากัด ประกอบด้วยกรรมการ จ้านวน 5 ท่าน ดังนี
1) นายชูศักดิ์
ปรัชญางค์ปรีชา
2) นายถกล
ถวิลเติมทรัพย์
3) นายรชฎ
ถวิลเติมทรัพย์
4) นายกิตติ
ฉัตรเลขวนิช
5) นายสุภิสิทธิ์
ช่อเรืองศักดิ์
กรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ หรือ นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์ หรือ นายสุภิสิทธิ์
ช่อเรืองศักดิ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายชูศกั ดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา หรือ นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช รวมเป็นสองคนและ
ประทับตราส้าคัญของบริษัท/
หมายเหตุ : กรรมการบริษัทฯ ล้าดับที่ 1-4 โปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 หัวข้อ “ข้อมูลและรายละเอียดของ
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท”
กรรมการบริษัทฯ ล้าดับที่ 5 โปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 หัวข้อ “ข้อมูลและรายละเอียด
ผู้บริหารของบริษัทย่อย”
บริษัท ซีพีไอ เทรดดิ้ง จากัด ประกอบด้วยกรรมการ จ้านวน 5 ท่าน ดังนี
1) นายชูศักดิ์
ปรัชญางค์ปรีชา
2) นายถกล
ถวิลเติมทรัพย์
3) นายรชฎ
ถวิลเติมทรัพย์
4) นายกิตติ
ฉัตรเลขวนิช
5) นายสุภิสิทธิ์
ช่อเรืองศักดิ์
กรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ หรือ นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์ หรือ นายสุภิสิทธิ์
ช่อเรืองศักดิ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายชูศกั ดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา หรือ นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช รวมเป็นสองคนและ
ประทับตราส้าคัญของบริษัท/
หมายเหตุ : กรรมการบริษัทฯ ล้าดับที่ 1-4 โปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 หัวข้อ “ข้อมูลและรายละเอียดของ
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท”
กรรมการบริษัทฯ ล้าดับที่ 5 โปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 หัวข้อ “ข้อมูลและรายละเอียด
ผู้บริหารของบริษัทย่อย”
บริษัท ซีพีไอ โกลว์ จากัด ประกอบด้วยกรรมการ จ้านวน 4 ท่าน ดังนี
1) นายชูศักดิ์
ปรัชญางค์ปรีชา
2) นายถกล
ถวิลเติมทรัพย์
3) นายรชฎ
ถวิลเติมทรัพย์
4) นายสุภิสิทธิ์
ช่อเรืองศักดิ์
กรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ กรรมการหนึง่ คนลงลายมือชือ่ และประทับตราส้าคัญของบริษทั /

เอกสารแนบ 2 - หน้า 2

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
แบบ 56-1 ปี 2560

หมายเหตุ : กรรมการบริษัทฯ ล้าดับที่ 1-3 โปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 หัวข้อ “ข้อมูลและรายละเอียดของ
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท”
กรรมการบริษัทฯ ล้าดับที่ 4 โปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 หัวข้อ “ข้อมูลและรายละเอียด
ผู้บริหารของบริษัทย่อย”
บริษัท ซีพีไอ เอ็นเนอร์ยี่ จากัด ประกอบด้วยกรรมการ จ้านวน 3 ท่าน ดังนี
1) นายชูศักดิ์
ปรัชญางค์ปรีชา
2) นายรชฎ
ถวิลเติมทรัพย์
3) นายสุภิสิทธิ์
ช่อเรืองศักดิ์
กรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ กรรมการสองคนลงลายมือชือ่ และประทับตราส้าคัญของบริษทั ฯ/
หมายเหตุ : กรรมการบริษัทฯ ล้าดับที่ 1-2 โปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 หัวข้อ “ข้อมูลและรายละเอียดของ
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท”
กรรมการบริษัทฯ ล้าดับที่ 3 โปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 หัวข้อ “ข้อมูลและรายละเอียด
ผู้บริหารของบริษัทย่อย”
บริษัท ออลล์ บลูม โคโคนัท จากัด ประกอบด้วยกรรมการ จ้านวน 4 ท่าน ดังนี
1) นายชูศักดิ์
ปรัชญางค์ปรีชา
2) นายถกล
ถวิลเติมทรัพย์
3) นายรชฎ
ถวิลเติมทรัพย์
4) นายโกศล
นันทิลีพงศ์
กรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ กรรมการสองคนลงลายมือชือ่ และประทับตราส้าคัญของบริษทั ฯ/
หมายเหตุ : กรรมการบริษัทฯ ล้าดับที่ 1-3 โปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 หัวข้อ “ข้อมูลและรายละเอียดของ
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท”
กรรมการบริษัทฯ ล้าดับที่ 4 โปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 หัวข้อ “ข้อมูลและรายละเอียด
ผู้บริหารของบริษัทย่อย”

เอกสารแนบ 2 - หน้า 3

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
แบบ 56-1 ปี 2560

2. ข้อมูลและรายละเอียดของผู้บริหารบริษัทย่อย
บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จากัด
ชื่อ

: นายโกศล นันทิลีพงศ์

ต้าแหน่ง
: กรรมการ / กรรมการผู้มีอ้านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ / กรรมการผูจ้ ัดการ
อายุ
: 54 ปี
วุฒิการศึกษา
: ปริญญาตรี สถิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
: ไม่มี
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 1 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : 1 หุ้น – บริษัท ซีพีพี จ้ากัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทแม่ : 0.82%
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสในบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทแม่ : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทแม่ในปีที่ผา่ นมา : ขายหุ้นจ้านวน 3,894,300 หุ้น
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : น้องภรรยาของนายถกล ถวิลเติมทรัพย์
น้องชายของนายการุญ นันทิลีพงศ์ และ
น้าของนายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์
การด้ารงต้าแหน่งในกิจการอื่นทีอ่ าจท้าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี
ประวัติการท้างาน:
บริษัทจดทะเบียน
2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสายงานสวน
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
2551- 2557
ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาพันธุ์อ้อย บริษัท น้าตาลครบุรี จ้ากัด (มหาชน)
2547- 2554
ที่ปรึกษาทางด้านส่งเสริมการเกษตร บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
บริษัทจ้ากัด/หน่วยงาน
2555 - 2557
กรรมการ
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จดั การ
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท ซีพีพี จ้ากัด
บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ้ากัด
บริษัท ชุมพรโฮลดิง จ้ากัด

เอกสารแนบ 2 - หน้า 4

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
แบบ 56-1 ปี 2560

บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จากัด และ บริษัท ซีพีพี จากัด
ชื่อ

: นายรังสรรค์ ถวิลเติมทรัพย์

ต้าแหน่ง
อายุ
วุฒิการศึกษา

: กรรมการ / กรรมการผู้มีอ้านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
: 35 ปี
: MPhil Industrial Systems, Manufacture and Management (formerly ACDMM),
University of Cambridge, Trinity College, UK
BA (Hons) Mathematics, University of Cambridge, Trinity College, UK
การอบรม
: ไม่มี
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทแม่ : 2.95%
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสในบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทแม่ : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทแม่ ในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ลูกชายของนายถกล ถวิลเติมทรัพย์
หลานชายของนายการุญ นันทิลีพงศ์ และ นายโกศล นันทิลีพงศ์
พี่ชายของนายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์
การด้ารงต้าแหน่งในกิจการอื่นทีอ่ าจท้าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี
ประวัติการท้างาน:
บริษัทจดทะเบียน
2558 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การสายงาน Supply Chain บริษัท น้าตาลครบุรี จ้ากัด (มหาชน)
บริษัทจ้ากัด/หน่วยงาน
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
2554 - 2557
ผู้จัดการ การซือขาย
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท ซีพีพี จ้ากัด
บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ้ากัด
Glencore Singapore Pte Ltd. Singapore
บริษัท ชุมพรโฮลดิง จ้ากัด

เอกสารแนบ 2 - หน้า 5

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
แบบ 56-1 ปี 2560

บริษัท ซีพีพี จากัด, บริษัท ซีพีไอ เทรดดิ้ง จากัด, บริษัท ซีพีไอ กรีน จากัด, บริษัท ซีพไี อ โกลว์ จากัด และ
บริษัท ซีพีไอ เอ็นเนอร์ยี่ จากัด
ชื่อ

: นายสุภิสทิ ธิ์ ช่อเรืองศักดิ์

ต้าแหน่ง
: กรรมการ / กรรมการผู้มีอ้านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
อายุ
: 60 ปี
วุฒิการศึกษา
: ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ-สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามค้าแหง
การอบรม
: ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 37/2003
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : 1 หุ้น บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ้ากัด, 1 หุ้น บริษัท ซีพีพี จ้ากัด,
1 หุ้น บริษัท ซีพีไอ เทรดดิง จ้ากัด, 1 หุ้น บริษัท ซีพีไอ กรีน จ้ากัด,
1 หุ้น บริษัท ซีพีไอ โกลว์ จ้ากัด, 1 หุ้น บริษัท ซีพีไอ เอ็นเนอร์ยี่ จ้ากัด
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
การด้ารงต้าแหน่งในกิจการอื่นทีอ่ าจท้าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี
ประวัติการท้างาน:
บริษัทจดทะเบียน
2558 - 2560
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
2557 - 2558
กรรมการผู้จดั การ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
2541 - 2557
รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
บริษัทจ้ากัด/หน่วยงาน
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
2560 - ปัจจุบนั กรรมการ
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ
2554 - 2557
กรรมการ

บริษัท ซีพีไอ เอ็นเนอร์ยี่ จ้ากัด
บริษัท ซีพีไอ โกลว์ จ้ากัด
บริษัท ซีพีไอ เทรดดิง จ้ากัด
บริษัท ซีพีไอ กรีน จ้ากัด
บริษัท ซีพีพี จ้ากัด
บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ้ากัด

เอกสารแนบ 2 - หน้า 6

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
แบบ 56-1 ปี 2560

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ชื่อ

: นายวงศ์วริศ อัสรานิโรจน์

ต้าแหน่ง
: ผูจ้ ัดการส้านักตรวจสอบภายใน
อายุ
: 37 ปี
วุฒิการศึกษา
: ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา
การอบรม
: Certified Professional Internal Auditor of Thailand (CPIAT) รุ่นที่ 48
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
การด้ารงต้าแหน่งในกิจการอื่นทีอ่ าจท้าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี
ประวัติการท้างาน:
บริษัทจดทะเบียน
2559 - 2561
ผูจ้ ัดการส้านักตรวจสอบภายใน
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
2555 - 2559
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในช้านาญการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
2550 - 2555
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3 - หน้า 1

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
แบบ 56-1 ปี 2560

เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
-ไม่มี-

เอกสารแนบ 4 - หน้า 1

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
แบบ 56-1 ปี 2560

เอกสารแนบ 5
เอกสารอื่น
-ไม่มี-

เอกสารแนบ 5 - หน้า 1

