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สารจากประธานกรรมการ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ภาพรวมเศรษฐกิจของไทยปีที่ผ่านมามีการหดตัวไม่ต่้ากว่าร้อยละ 7 เนื่องมาจากภาวะตลาดที่ยังมีความ
ไม่แน่นอนสูง ส่วนหนึ่งมาจากการผลิตสินค้าภาคเกษตร อีกทังตลาดส่งออกส้าคัญๆ ของไทยที่ประสบปัญหา
เศรษฐกิจหดตัว รวมถึงการค้าชายแดนไทย โดยเฉพาะประเทศในกลุ่ม CLMV ที่ได้รับผลกระทบจากการกลับมา
แพร่ระบาดของเชือโคโรน่าไวรัสตังแต่เดือนตุลาคม 2563 ที่ผ่านมาด้วยเช่นกัน ส่วนแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2564
คาดว่าจะเติบโตอยู่ร้อยละ 3.2 ซึ่งมีแรงสนับสนุนจากการปรับตัวดีขึนของอุปสงค์ภายในประเทศ การฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก แรงขับเคลื่อนจากภาครัฐ จากการเบิกจ่ายภายใต้กรอบงบประมาณและ
มาตรการทางเศรษฐกิจ ถึงกระนัน คาดว่าการเติบโตจะเป็นไปอย่างช้าๆ สาเหตุจากยอดนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะ
ยังไม่มีแรงจูงใจให้ท่องเที่ยวในช่วงปี ด้วยสถานการณ์การติดเชือโคโรน่าไวรัสระลอกใหม่ อีกทังปัญหาการค้า
ชายแดนไทยที่ยังไม่ฟื้นตัว และต้องติดตามนโยบายของสหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจกระทบต่อทิศทางการส่งออกของ
ไทยในปี 2564 ด้วย โดยคาดว่าด้านการส่งออกจะขยายตัว 3-5%
อุตสาหกรรมน้ามันปาล์มในปี 2563 ที่ผ่านมา นับว่าเป็นปีที่มีความผันผวนอย่างมาก โดยในช่วงไตรมาส
แรกผลผลิตยังคงออกมาน้อย ซึ่งลดลงกว่าปีก่อนในช่วงเดียวกันร้อยละ 3.4 ส่งผลให้ระดับสต็อกน้ามันปาล์มดิบ
ค่อยๆ ลดลง จนกระทั่งเดือนมีนาคมผลผลิตจึงเริ่มออกมากขึ น แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ
โคโรน่าไวรัสยังคงอยู่ จนถึงขันต้องมีการ Lockdown ในหลายพืนที่ ส่งผลให้ภาคการบริโภคเกิดการกักตุนสินค้า
ในช่วงสันๆ ราคาจึงไม่ได้ลดลงต่อเนื่องตามวัฏจักรผลผลิตปาล์ม จากนันในช่วงกลางปีเป็นต้นมา ราคาเริ่มมีการ
ปรับตัวสูงขึนตามปริมาณผลผลิตที่ลดลง และกลับไปแตะระดับราคาสูงสุดในรอบปีในช่วงปลายปี 2563 จาก
เหตุผลดังกล่าวท้าให้ภาพรวมผลปาล์มสดปี 2563 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 9 และระดับสต็อกน้ามันปาล์มดิบ
คงเหลือปลายปีลดลงจากปีก่อนถึงร้อยละ 35
ส้าหรับอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม ปี 2564 นัน คาดว่าในไตรมาสแรกผลผลิตยังคงขาดแคลนและยังคง
ชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง ทังนีคาดการณ์ว่าสถานการณ์อาจจะดีขึน หลังจากผลผลิตรอบใหม่จะเริ่มทะยอยออกมาก
ขึนตามช่วงฤดูกาล และหากราคากลับมาสู่สภาวะปกติ การบริโภคอาจเติบโตขึนเพื่อชดเชยในช่วงที่ขาดแคลน
ท้ายนี คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะผู้บริหาร ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ
และพันธมิตรทางธุรกิจทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนแก่บริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา และบริษัทฯ พร้อมก้าวไปข้างหน้า
อย่างมั่นคงด้วยความมั่นใจว่า จะสามารถบริหารการด้าเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็น ไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึนต่อไป

นายบรรพต หงษ์ทอง
ประธานกรรมการ
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1. โครงสร้างและการดาเนินงานของกลุ่มบริษัท
1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษัท ชุ มพรอุตสาหกรรมน้ามัน ปาล์ ม จ้ ากั ด (มหาชน) และบริ ษัท ย่อย ประกอบธุ ร กิ จ ผลิ ตและ
จ้าหน่ายเมล็ ดพัน ธุ์ป าล์ ม ต้น กล้าปาล์ม ผลิตภั ณฑ์ น้ามัน ปาล์ม รวมถึ งประกอบอุตสาหกรรมน้ามัน พืช และ
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดยจดทะเบียนจัดตังเป็นบริษัทจ้ากัด ตามประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 7
พฤศจิกายน 2522 ด้วยเงินทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 20,000,000 บาท เพื่อด้าเนินธุรกิจโรงสกัดน้ามันปาล์มดิบ การ
เริ่มธุรกิจในช่วงแรกรับซือวัตถุดิบเป็นผลปาล์มสดจากกลุ่มบริษัทในเครือ อาทิ บริษัท รุ่งเรืองปาล์มออยล์ จ้ากัด
และ บริษัท ปะทิวการเพาะปลูก จ้ากัด ซึ่งมีพืนที่เพาะปลูกรวมกว่า 20,000 ไร่ รวมทังมีการรับซือผลปาล์มสดจาก
สวนปาล์มของเกษตรกร ทังรายใหญ่และรายย่อยในจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อน้าเข้าสู่กระบวนการ
ผลิต โดยอาศัยเครื่องจักรที่ทันสมัยมีเทคโนโลยีและประสิทธิภาพในการผลิตสูง เพื่ อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล และในเวลาต่อมาได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
จ้ากั ด เมื่อวั นที่ 14 กัน ยายน 2536 มีทุ นจดทะเบีย น 210,000,000 บาท แบ่ง เป็ นหุ้ นสามัญทั งหมดจ้านวน
21,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ปัจจุบันทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ มีจ้านวน 775,424,053 บาท ทุนช้าระแล้วจ้านวน 632,752,650
บาท ทังหมดเป็นหุน้ สามัญ 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)
 น้ามันเมล็ดในปาล์มบริสท
ุ ธิ์ (RBD Palm Kernel Oil : RKO)
 น้ามันปาล์มโอเลอิน (RBD Palm Olein : ROL)
 น้ามันปาล์มโอเลอินผ่านกรรมวิธีบรรจุขวดตรา “ลีลา” และรับจ้างผลิตตรา “ครัวแม่เล็ก”
 น้ามันปาล์มโอเลอินผ่านกรรมวิธีบรรจุปี๊บตรา “ลีลา” และรับจ้างผลิตตรา “เอโร่”
 น้ามันปาล์มโอเลอินผ่านกรรมวิธีบรรจุถุงตรา “ลีลา” และรับจ้างผลิตตรา “เอโร่”
(3) ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้
 ไขปาล์มบริสท
ุ ธิ์ (RBD Palm Stearin : RHST)
 กรดไขมันปาล์ม (Palm Fatty Acid Distillate : PFAD)
 กรดไขมันเมล็ดในปาล์ม (Palm Kernel Fatty Acid Distillate : KFAD)
 กากเมล็ดในปาล์ม (Kernel Meal : KM)
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1.1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายของบริษัทฯ
วิสัยทัศน์ ซีพีไอจะเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาลด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
พันธกิจ
1. ด้าเนินธุรกิจน้ามันปาล์มจากต้นน้าสู่ปลายน้าอย่างครบวงจร โดยค้านึงถึงความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และแสวงหาโอกาสเติบโตไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
2. ค้นคว้าและวิจัยให้ได้มาซึ่งนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
3. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กร
4. สร้างความพึงพอใจที่มีคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรม
หมายเหตุ วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ผ่านการทบทวนจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครังที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 12
พฤศจิกายน 2563

นโยบายคุณภาพ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และการส่งมอบเพื่อตอบสนองความ
พึงพอใจของลูกค้าและมีความปลอดภัยในการบริโภค มีการปรับปรุงกระบวนการภายในอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
ควบคู่การปลูกฝังค่านิยมคุณภาพและการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ
นโยบายบริหารจัดการ ในทุกระดับดังนี
1. ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์โดยรวมแก่บริษัทฯ
2. ยุติธรรม และเป็นธรรมต่อผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย (Stakeholder)
3. โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
4. ปฏิบัติตามกฎหมาย และให้ความร่วมมือแก่รัฐบาลของประเทศที่ทางบริษัทฯ ได้ประกอบ
ธุรกรรม
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
1. นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
2. นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับ
การทุจริตคอร์รัปชั่น หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการท้างาน
และจรรยาบรรณบริษัท (Whistle Blower Policy)
3. นโยบายว่าด้วยการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด
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กลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ
ในปี 2563 ภาพรวมกลยุทธ์ในการด้าเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน โดยยังคง
มุ่งเน้นประเด็นทีส่ ้าคัญดังนี
องค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน
ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล

รับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม

ดาเนินธุรกิจน้ามันปาล์มจากต้นน้าสู่ปลาย
น้าอย่างครบวงจร ค้นคว้าและวิจัยให้
ได้มาซึง่ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และแสวงหา
โอกาสเติบโตไปยังธุรกิจทีเ่ กี่ยวเนื่อง พร้อม
สร้างความพึงพอใจที่มีคณ
ุ ค่าต่อผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรม

คานึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความผูกพันต่อ
องค์กร

เป้าหมายในการดาเนินธุรกิจ
บริษัทฯ มีเป้าหมายด้าเนินธุรกิจน้ามันปาล์มจากต้นน้าสู่ปลายน้าอย่างครบวงจร โดยบริษัทฯ
ได้ด้าเนินการในส่วน Upstream และ Midstream ครบวงจรแล้ว แต่ในส่วน Downstream
อาทิเช่น Biodiesel Plant, Oleo Chemical Plant ยังไม่ได้ด้าเนินการ เนื่องด้วยมีปัจจัย
ภายนอกหลายๆ ปัจจัยที่มีผลต่อการพิจารณาการลงทุน และบางปัจจัยเป็นปัจจัยที่บริษัทฯ ไม่
สามารถควบคุมหรือก้าหนดเองได้ จึงต้องพิจารณาศึกษาความเหมาะสมถึง ความคุ้มค่ากับ
การลงทุน อีกทังความต้องการของผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่ง
ท้าให้ในส่วนของ Downstream ยังไม่สามารถด้าเนินการได้ครบในทันที
Value Chain of Oil Palm Industry

Upstream

Midstream

Downstream

Expansion of Value Chain
* Nursery Palm
* Palm Plantation

* Crushing Mill
* KO Mill
* Biogas Power Plant
* Biomass Power Plant
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* Refinery & Fractionation Plant
* Packing Plant / Brand expansion
* Biodiesel Plant **
* Oleo Chemical Plant**
* Organic & RSPO Oil
* Others
(Future Trading, Marketing, Logistics)
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1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญของบริษัทฯ
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

บริษัท ซีพีพี จ้ากัด จดทะเบียนเพิ่มทุนอีกจ้านวน 6,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้
สามัญ 600,000 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ้านวน
185,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ้านวน 191,000,000 บาท
ได้รั บ รางวั ล “สถานประกอบการดีเด่น ระดับ ประเทศ ปี 2561” ด้านความ
ปลอดภั ย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการท้างาน 2561 เป็ น ปีที่ 7
ติดต่อกัน
ด้าเนินการจดทะเบียนเลิกและเสร็จการช้าระบัญชี บริษัท ซีพไี อ เอ็นเนอร์ยี่
จ้ากัด และ บริษัท ออลล์ บลูมโคโคนัท จ้ากัด
บริษัท ซีพไี อ เทรดดิง จ้ากัด จดทะเบียนเพิ่มทุนอีกจ้านวน 5,000,000 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 500,000 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ้านวน 50,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ้านวน 5,050,000 บาท
ด้าเนินการจดทะเบียนเลิกและเสร็จการช้าระบัญชี บริษัท ซีพไี อ โกลว์ จ้ากัด
ได้รั บ รางวัล “สถานประกอบการดีเด่น ระดับ ประเทศ ปี 2562” ด้านความ
ปลอดภั ย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการท้ างาน 2562 เป็ นปี ที่ 8
ติดต่อกัน
ได้รับใบประกาศรับรองการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านทุจริต (CAC – Thailand’s Private Sector Collective Action
Coalition Against Corruption)
ลงทุนในบริษัท ซี เค เทรดดิง (1965) จ้ากัด ในสัดส่วนร้อยละ 49
ได้รับมอบใบประกาศผู้ประกอบการที่ร่วมเครือข่ายการก้ากับดูแลด้านชั่วตวง
วัด และได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์เครื่องหมายรับรองปริมาณสินค้าหีบ
ห่อ จากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
จัดตังบริษัท ซีพไี อ เพาเวอร์ จ้ากัด เพื่อรองรับโครงการในอนาคตส้าหรับผลิต
และจ้าหน่ายพลังงานไฟฟ้าและพลังงานทุกประเภท
ด้าเนินการจดทะเบียนเลิกและเสร็จการช้าระบัญชี บริษัท ซีพไี อ เทรดดิง จ้ากัด
และ บริษัท ซีพีไอ กรีน จ้ากัด

1.1.3 การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนตามวัตถุประสงค์
ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีการเสนอขายตราสารทุนหรือตราสารหนี
1.1.4 ข้อผูกพันที่บริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ และ/หรือเงื่อนไขการอนุญาต และ/หรือ
เงื่อนไขการรับหลักทรัพย์
ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีการเสนอขายหลักทรัพย์
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1.1.5 สถานที่ตั้งสานักงาน จานวนและชนิดของหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
บริษัท
: บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
ที่ตังส้านักงานใหญ่ : 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
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ (662) 679 9166 - 72 โทรสาร (662) 285 6369
ประเภทธุรกิจ
: ประกอบธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์น้ามันปาล์ม เช่น
น้ามันปาล์มดิบ น้ามันเมล็ดในปาล์ม น้ามันปาล์มบริสทุ ธิ์ น้ามัน
เมล็ดในปาล์มบริสทุ ธิ์ น้ามันปาล์มโอเลอินผ่านกรรมวิธีบรรจุขวด
ปี๊บและถุง ตรา “ลีลา” รวมทังยังมีผลิตภัณฑ์พลอยได้อื่นๆ เช่น
ไขปาล์มบริสทุ ธิ์ กรดไขมันปาล์ม และกากเมล็ดในปาล์ม เป็นต้น
เลขทะเบียนบริษัท : 0107536001184 (เดิมเลขที่ บมจ.192)
Website
: www.cpi-th.com
E-mail
: info@cpi-th.com
ทุนจดทะเบียน
: 775,424,053 บาท
ทุนช้าระแล้ว
: 632,752,650 บาท
จ้านวนหุ้นสามัญที่ออกจ้าหน่ายแล้ว : 632,752,650 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ : 1 บาท
สถานที่ปลูกปาล์ม : CPI 1 สวนปะทิว 10,788 ไร่ ตังอยู่ที่ ต้าบลดอนยาง และ ต้าบลเขา
ไชยราช อ้าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
CPI 2 สวนห้วยสัก 3,899 ไร่ ตังอยู่ที่ หมู่ที่ 7 ต้าบลทรายทอง อ้าเภอ
บางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
CPI 3 สวนเขาไชยราช 2,401 ไร่ ตังอยู่ที่ หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 5 ต้าบล
เขาไชยราช อ้าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
CPI 4 สวนบางสน 2,626 ไร่ ตังอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ต้าบลบางสน และ หมู่
ที่ 1 ต้าบลทะเลทรัพย์ อ้าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
CPI 5 สวนคลองวังช้าง 1,202 ไร่ ตังอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ต้าบลชุมโค
อ้าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
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1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1.2.1 โครงสร้างรายได้
หน่วย : ล้านบาท
ผลิตภัณฑ์

ดาเนินการโดย

% การ
ถือหุ้น
ของ
บริษัท

ต้นกล้าปาล์ม
เมล็ดพันธุ์ปาล์ม
และผลิตภัณฑ์อื่นๆ

บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ้ากัด

99.99%

30.52 100.00

25.14

100.00

น้ามันปาล์มและ
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

บริษัท ซีพีพี จ้ากัด

99.99%

828.11 100.00

891.65

100.00

1,455.33

100.00

รายได้ในประเทศ
น้ามันปาล์ม
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม

3,064.23
748.32
3,812.55

2,805.84
310.86
3,116.71

83.92
9.30
93.21

2,915.51
1,094.70
4,010.21

66.90
25.12
92.01

รายได้ต่างประเทศ
น้ามันปาล์ม
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม

18.25
0.47
59.82
1.54
78.08
2.01
3,890.63 100.00

รวมรายได้เฉพาะกิจการ
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ปี 2563
รายได้

ปี 2562
%

78.76
19.23
97.99

รายได้

ปี 2561
%

180.35
5.40
46.80
1.40
227.14
6.79
3,343.85 100.00

รายได้

%

37.20 100.00

244.94
5.62
103.18
2.37
348.12
7.99
4,358.33 100.00
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1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
(1) ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการและการพัฒนานวัตกรรม
1) ผลิตภัณฑ์น้ามันดิบ (Crude Oil)
1.1) น้ามันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil : CPO)
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสกัดผลปาล์มสด (FFB - Fresh Fruit Bunch) โดย
เฉลี่ยผลปาล์มสดสมบูรณ์ 100 กิโลกรัม จะให้น้ามันปาล์มดิบประมาณ 17-19
กิโลกรัม และจะได้เมล็ดในปาล์มประมาณ 4-6 กิโลกรัม ซึ่งถือเป็นสินค้ากึ่ง
ส้าเร็จรูปที่ใช้เป็นวัตถุดิบส่งต่อไปยังโรงกลั่นน้ามันปาล์มเพื่อผ่านกรรมวิธีท้าให้
บริสุทธิ์ หลังจากนันจะถูกน้าไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่
บะหมี่กึ่งส้าเร็จรูป และขนมขบเคียวต่างๆ เนยเทียม ครีมเทียม นมข้นหวาน
และจืด หรือน้ามันพืชประกอบอาหารในครัวเรือน หรือใช้เป็นวัตถุดิบส้าหรับ
อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ อุตสาหกรรมการท้าสบู่ ผงซักฟอก
เครื่องส้าอาง เทียนไข กรดไขมันอิสระ สี ยา น้ามันหล่อลื่น ฯลฯ เป็นต้น ใน
ปัจจุบันน้ามันปาล์มดิบเป็นวัตถุดิบของบริษัทฯ ในการน้าไปผ่านกรรมวิธีกลั่น
บริสุทธิ์ เพื่อส่งต่อไปยังลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม และลูกค้ากลุ่มคอนซูเมอร์เพื่อ
ท้าเป็นน้ามันพืชบรรจุขวด ถุง และ ปี๊บ
1.2) น้ามันเมล็ดในปาล์ม (Crude Palm Kernel Oil : KO)
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสกัดเมล็ดในปาล์ม (Palm Kernel) โดยเฉลี่ยเมล็ด
ในปาล์มที่สมบูรณ์ 100 กิโลกรัม จะให้น้ามันเมล็ดในปาล์มประมาณ 42-44
กิโลกรัม ซึ่ งมีคุณสมบัติใกล้ เคีย งกั บน้ามั นมะพร้าวมากที่สุ ด ปกติน้ ามัน
มะพร้าวจะมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ไม่ใช่
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารเป็ น อั น มาก แต่ เ นื่ อ งจากน้ า มั น มะพร้ า วมี ป ริ ม าณที่ ไ ม่
เพียงพอกับความต้องการ น้ามันเมล็ดในปาล์มซึ่งมีคุณสมบัติที่ไม่แตกต่าง
จากน้ามันมะพร้าว จึงมีความเหมาะสมที่จะใช้ทดแทนน้ามันมะพร้าวได้ ปกติ
ราคาน้ามันเมล็ดในปาล์มจะอยู่ในช่วงใกล้เคียงกับน้ามันมะพร้าว โดย ทั่วไป
น้ามันเมล็ดในปาล์ม อาจจะถูกน้าไปใช้ในลักษณะเดียวกับน้ามันปาล์ม คือใช้
ในการบริโภคในครัวเรือน และในอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ การท้าเนยเทียม
ครี ม เที ย ม ไขมั น ส้ า หรั บ ท้ า ขนมปั ง ลู ก อม หรื อ ใช้ ใ นอุ ต สาหกรรมที่ ไ ม่ ใ ช่
ผลิตภั ณฑ์อาหาร ได้แก่ อุตสาหกรรมการท้าสบู่ ผงซักฟอก และกรดไขมัน
อิสระ เป็นต้น ทังนี น้ามันเมล็ดในปาล์มสามารถสกัดได้เฉพาะในโรงงานสกัด
น้ามันปาล์มที่มีเทคโนโลยี่ที่ทันสมัย ที่มีการแยกเอาเมล็ดในปาล์มออกมาจาก
เส้นใยของผลปาล์มสดเท่านัน
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2) ผลิตภัณฑ์น้ามันบริสุทธิ์ (RBD Oil)
2.1) น้ามันปาล์มบริสุทธิ์ (RBD Palm Oil : RPO)
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ ได้จากการน้าน้ามันปาล์มดิบเข้าสู่กระบวนการกลั่นน้ามัน
ปาล์ ม ดิ บ เพื่ อ ท้ า ให้ บ ริ สุ ท ธิ์ ซึ่ ง จะจ้ า หน่ า ยต่ อ ไปยั ง อุ ต สาหกรรมต่ อ เนื่ อ ง
ทางด้านอาหารต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมผลิตบะหมี่กึ่งส้าเร็จรูป ขนมขบเคียว
หรืออุตสาหกรรมอาหารอื่น ๆ โดยเฉพาะประเภททอด นอกจากนี ยังใช้กั บ
อุต สาหกรรมการผลิ ต เนยเที ย ม ครี มเที ย ม ไอศครี ม นมข้ น หวาน รวมถึ ง
อุตสาหกรรมผลิตน้ามันไบโอดีเซล
2.2) น้ามันเมล็ดในปาล์มบริสุทธิ์ (RBD Palm Kernel Oil : RKO)
เป็ น ผลิ ตภั ณฑ์ ที่ ไ ด้จ ากการน้ าน้ ามัน เมล็ ดในปาล์ มเข้าสู่ ก ระบวนการกลั่ น
น้ามันเมล็ดในปาล์มเพื่อท้าให้บริสุทธิ์ ซึ่งจะจ้าหน่ายต่อไปยังอุตสาหกรรมโอลี
โอเคมีคอล
2.3) น้ามันปาล์มโอเลอิน (RBD Palm Olein : ROL)
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการน้าน้ามันปาล์มบริสุ ทธิ์มาผ่านกระบวนการแยกไข
ซึ่ งไขที่ แ ยกออกมานั น จะเป็ น ผลิ ตภั ณ ฑ์ ผ ลพลอยได้อ ย่ างหนึ่ ง โดยทั่ วไป
เรียกว่า ไขปาล์มบริสุทธิ์ (ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไปในหัวข้อผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้)
น้ามันปาล์มโอเลอินที่ได้ จะน้ามาจ้าหน่ายให้กับอุตสาหกรรมประกอบอาหาร
ต่างๆ หรือน้ามาบรรจุในรูปขวด ปี๊บ และถุงตรา “ลีลา” รวมทังสินค้าที่รับผลิต
ภายใต้ตราสินค้า อื่นๆ
3) ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ (By Product)
3.1) ไขปาล์มบริสุทธิ์ (RBD Palm Stearin : RHST)
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการแยกไขออกจากน้ามันปาล์มบริสุทธิ์ น้าไป
ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การผลิตเนยเทียม มาการีน สบู่ อุตสาหกรรม
อาหารสัตว์ รวมไปถึงการผลิตน้ามันไบโอดีเซล
3.2) กรดไขมันปาล์ม (Palm Fatty Acid Distillate : PFAD)
เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ จ ากกระบวนการแยกกรดออกจากน้ า มั น ปาล์ ม ดิ บ ใน
โรงกลั่นน้ามันปาล์มบริสุทธิ์ น้าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น โอลีโอเคมีค อล
การผลิตสบู่ อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ รวมไปถึงการผลิตน้ามันไบโอดีเซล
3.3) กรดไขมันเมล็ดในปาล์ม (Palm Kernel Fatty Acid Distillate : KFAD)
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการแยกกรดออกจากน้ามันเมล็ดในปาล์มใน
โรงกลั่นน้ามันเมล็ดในปาล์มบริสุทธิ์ น้าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่ างๆ เช่น โอลีโอ
เคมีคอล รวมถึงการผลิตน้ามันไบโอดีเซล
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3.4) กากเมล็ดในปาล์ม (Kernel Meal : KM)
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ห ลังจากกระบวนการสกัดน้ามันเมล็ ดในปาล์มออกจาก
เมล็ดในปาล์ม สามารถน้าไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สัตว์ใหญ่ เช่น โค กระบือ เป็นต้น
4) การจาหน่ายไฟฟ้า
บริษัทฯ ได้มีการท้าสัญญาขายไฟฟ้าโดยใช้น้าเสียจากกระบวนการสกัดน้ามันปาล์ม
(ก๊าซชีวภาพ) เป็นเชือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในปริมาณ
สูงสุดไม่เกิน 3 เมกะวัตต์ จุดขายไฟฟ้าอยู่ที่ส้านักงาน หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม
ต้าบลสลุย อ้าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร อัตราเฉลี่ยราคาขายไฟฟ้าประมาณ 3 บาท
ต่อเมกะวัตต์ เริ่มขายตังแต่เดือนกรกฎาคม 2557 โดยสัญญามีระยะเวลา 5 ปี และ
ต่อเนื่องครังละ 5 ปี โดยอัตโนมัติ และมีผลใช้บังคับจนกว่าจะมีการยุติสัญญาในกรณี
ตามที่ได้ตกลงในรายละเอียดของสัญญา
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5) การส่งเสริมการลงทุน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ภายใต้เงื่อนไขที่ก้าหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส้าหรับก้าไร
สุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็ นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบ
กิจการนัน รายละเอียดของบัตรส่งเสริมการลงทุนมีดังนี
รายละเอียด
1.

บัตรส่งเสริมเลขที่

2.

เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ

3.

สิทธิประโยชน์ส้าคัญที่ได้รับ

บจก.ซีพีไอ
อะโกรเทค
2390(5)/2554

บจก.ซีพีพี

บจก.ซีพีพี

2548(2)/2557

ผลิตไฟฟ้าจาก
ก๊าซชีวภาพ

ผลิตเมล็ด
พันธุ์ปาล์ม
หรือต้นกล้า
ปาล์ม

ผลิตน้ามัน
ปาล์มดิบและ
น้ามันเมล็ดใน
ปาล์มดิบ

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

บริษัทฯ

บริษัทฯ

1702(1)2556

2644(1)/2556

ผลิตก๊าซชีวภาพ

3.1

ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส้าหรับก้าไรสุทธิที่ได้
จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมและได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องน้าเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการ
ส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวม
ค้านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้

8 ปี

8 ปี

8 ปี

8 ปี

8 ปี

3.2

ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส้าหรับก้าไรสุทธิที่
ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละห้าสิบของอัตราปกติมี
ก้าหนดเวลาห้าปี นับจากวันที่พ้นก้าหนดระยะเวลาใน
ข้อ 3.1

ได้รับ

ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ได้รับ

3.3

ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส้าหรับเครื่องจักรตามที่
คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

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

4.

วันที่อนุมัติให้การส่งเสริม

5.

วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ

หน้า 17

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
รายงานประจ้าปี 2563

6) เครื่องหมายการค้าสาคัญของบริษัทฯ
รูปแบบเครื่องหมาย
รูปแบบเครื
่องหมายการค้
า
ทางการค้
า

ชื่อเจ้าของ

ประเภทสินค้า/
ทะเบียน
วันที่ได้รับ ระยะเวลา
คาขอเลขที่
ประเภทสินบริ
ค้าก/บริ
้ มครอง คุ้มครอง
ารการ ทะเบียนเลขที
เลขที่ ่ คาขอเลขที่ ระยะเวลาคุ
อนุญาต

ชือ่ เจ้าของ
ชือ่ เจ้าของ
ประเภทสินค้า/บริการ ทะเบียนเลขที่ คาขอเลขที่ ระยะเวลาคุ้ มครอง
ชือ่ เจ้าของ
ประเภทสินค้า/บริการ ทะเบียนเลขที่ คาขอเลขที่ ระยะเวลาคุ้ มครอง
บมจ.ชุ
พรอุตตสาหกรรมน
สาหกรรมน
นปาล์
ค45968 296719
296719
08/01/2559
บมจ.ชุมมพรอุ
้ามั้านมัปาล์
ม ม
น้ามันน้าพืมัชนพืช
ค45968
10 ปี
บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม
น้ามันพืช
ค45968
296719
10 ปี
บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม
น้ามันพืช
ค45968
296719
10 ปี
รูปแบบเครื่องหมายการค้า บมจ.ชุมพรอุชืตอ่ สาหกรรมน
เจ้าของ ้ามันปาล์ม ประเภทสิ
ยนเลขที่ คาขอเลขที
น้ามันนค้พืาช/บริการ ทะเบี
ค148612
365905 ่ ระยะเวลาคุ
10 ปี้ มครอง
บมจ.ชุ
พรอุตตสาหกรรมน
สาหกรรมน้ามั้านมัปาล์
นปาล์
ค148612 365905
365905
01/11/2561
บมจ.ชุมมพรอุ
ม ม
น้ามันน้าพืมัชนพืช
ค148612
10 ปี
บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม
น้ามันพืช
ค148612
365905
10 ปี
บมจ.ชุมมพรอุ
พรอุตตสาหกรรมน
สาหกรรมน้า้ามัมันนปาล์
ปาล์มม
ค33902
282280
10 ปีปี
บมจ.ชุ
นน้า้ามัมันนพืพืชช
ค45968
296719
10
บมจ.ชุมมพรอุ
ม ม
น้ามันน้าพืมัชนพืช ยืน่ ค้าค33902
282280
10 ปี2557 ซึง่
บมจ.ชุ
พรอุตตสาหกรรมน
สาหกรรมน้ามั้านมัปาล์
นปาล์
ค33902
282280
ขอต่
อกรมทรัพย์สนิ ทางปั
ญญา เมื่อวั นที่ 315/01/2558
กันยายน
บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม
น้ามันพืช
ค33902
282280
10 ปี
ยื
น
่
ค้
า
ขอต่
อ
กรมทรั
พ
ย์
ส
น
ิ
ทางปั
ญ
ญา
เมื
อ
่
วั
น
ที
่
3
กั
น
ยายน
2557 ซึง่
บมจ.ชุมมพรอุ
พรอุตตสาหกรรมน
สาหกรรมน้า้ามัมันนปาล์
ปาล์มม
อยูร่ ะหว่ างการพิจารณา
บมจ.ชุ
นน้า้ามัมันนพืพืชช
ค148612
365905
10
ปี 2557 ซึง่
ยืน่ ค้าขอต่อกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา เมื่อวั นที่ 3 กันยายน
บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม
น้ามันพืช
ะหว่ าญงการพิ
ยืน่ ค้าขอต่อกรมทรัพย์สอยูนิ ร่ ทางปั
ญา เมืจารณา
่อวั นที่ 3 กันยายน 2557 ซึง่
บมจ.ชุมพรอุตตสาหกรรมน
ม ม เครืน้า่อมังหมายบริ
นพืช ษัท
อยูร่ ะหว่952577
างการพิจารณา 03/09/2557
บมจ.ชุ
สาหกรรมน้ามั้านมัปาล์
นปาล์
บ69945
ยืน่ ค้าขอต่อกรมทรัพย์อยู
สนิ ร่ ะหว่
ทางปัางการพิ
ญญา จเมืารณา
่อวั นที่ 3 กันยายน 2557 ซึง่
บมจ.ชุ
ม
พรอุ
ต
สาหกรรมน
า
้
มั
น
ปาล์
ม
เครื
อ
่
งหมายบริ
ษ
ท
ั
บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม
น้ามันพืช
282280
ปี 2557 ซึง่
ยืน่ ค้ค33902
าขอต่อกรมทรัพย์สนิ ทางปั
ญญา เมื่อวั นที่ 3 กัน10
ยายน
บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม เครื่องหมายบริษทั
อยูร่ ะหว่ างการพิจารณา
ยืน่ ค้าขอต่อกรมทรัพย์สอยูนิ รทางปั
ญา เมืจ่อารณา
วั นที่ 3 กันยายน 2557 ซึง่
บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม เครื่องหมายบริษทั
่ ะหว่ าญงการพิ
บมจ.ชุ
ม
พรอุ
ต
สาหกรรมน
า
้
มั
น
ปาล์
ม
น
า
้
มั
น
พื
ช
161106925
952578
บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม
น้ามันพืช
อยูร่ ะหว่ างการพิจารณา 03/09/2557

รูปแบบเครื่องหมายการค้า
รูปแบบเครื่องหมายการค้า

10 ปี
10 ปี
10 ปี
10 ปี
10 ปี

ยืน่ ค้าขอต่อกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา เมื่อวั นที่ 3 กันยายน 2557 ซึง่

บมจ.ชุมมพรอุ
้ามั้านมัปาล์
ม ม เครื่องหมายบริ
บมจ.ชุ
พรอุตตสาหกรรมน
สาหกรรมน
นปาล์
น้ามันษพืทั ช

างการพิจารณา 11/02/2558
161111202 อยูร่ ะหว่973425

10 ปี

บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม

จ้าหน่ายต้นปาล์ม

171112336

995921

21/07/2558

10 ปี

บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม

เมล็ดปาล์มสด,
ต้นปาล์ม,
พันธุ์ปาล์มน้ามัน

171112339

955922

21/07/2558

10 ปี

201117589

170126553

31/07/2560

10 ปี

201117588

170126552

31/07/2560

10 ปี

บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม

พันธุ์ปาล์มน้ามัน,
เมล็ดปาล์มสด,
เมล็ดพันธุ์ (ปาล์ม
น้ามัน), ต้นกล้า
พันธุ์ปาล์มน้ามัน,
ต้นปาล์ม

201119755

170126554

31/07/2560

10 ปี

บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม

ปุ๋ยเคมี, ปุ๋ยอินทรีย์ 201105444

180119141

20/06/2561

10 ปี

บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม
บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม
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(2) การตลาดและการแข่งขัน
(ก) การทาการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการที่สาคัญ
1) กลยุทธ์ทางการตลาด
บริษัทฯ มีนโยบายควบคุมขันตอนการผลิตเพื่อรักษาระดับมาตรฐาน นอกจากนี
ยังมีนโยบายด้านคุณภาพและการบริการที่สนองตอบความต้องการของลูกค้าในด้านต่างๆ เพื่อให้มีความสัมพันธ์
อันดีระหว่างกัน เช่น การให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์ และตรงตามความจริงแก่ลูกค้า การวัดความพึงพอใจของ
ลูกค้าต่อสินค้าและบริการ รวมไปถึงการศึกษาและน้าเครื่องมือทางการตลาดมาใช้ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ และ
ตัดสินใจในทิศทางของบริษัทฯ ในระยะยาว ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังมีบริษัทย่อย เพื่ อมุ่งเน้นงานวิจัยพันธุ์
ปาล์ม เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ ข้อมูลงานวิจัย และน้ามาใช้ในการเพาะเมล็ดพันธุ์ปาล์ม เพื่อให้ได้มาซึ่งสาย
พันธุ์ที่ดี กล้าปาล์มที่มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการปลูกปาล์มของเกษตรกรในพืนที่ที่มีความแตกต่าง
กัน ตลอดจนการเผยแพร่ให้ข่าวสารความรู้ต่างๆ แก่เกษตรกรทั่วไป
บริษัทฯ ได้มีการแบ่งกลุ่มธุรกิจออกเป็น 5 กลุ่มหลัก ตามลักษณะของกลุ่มลูกค้า
และเพื่อการวางแผนการท้าตลาดได้อย่างเหมาะสม โดยแบ่งออกเป็น กลุ่มตลาดอุตสาหกรรม กลุ่มตลาดพลังงาน
กลุ่มตลาดแบ่งบรรจุ กลุ่มตลาดคอนซูเมอร์ และกลุ่มตลาดส่งออก ซึ่งส่งผลให้การบริหารงานเกิดความสะดวก
และมีความคล่องตัวมากขึนตามความต้องการและพฤติกรรมของแต่ละกลุ่มธุรกิจ นอกจากนีบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้น
การท้างานเป็นทีม การให้บริการที่ดีและมีประสิทธิภาพแก่ลูกค้าของบริษัทฯ รวมถึงการด้าเนินโครงการ CSR
อย่างต่อเนื่อง เพือ่ แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อันจะน้าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
2) นโยบายราคา
ระดับราคาของผลปาล์มสด น้ามันปาล์มดิบ น้ามันเมล็ดในปาล์ม น้ามันปาล์ม
บริสุทธิ์และน้ามันปาล์มโอเลอิน ถูกก้าหนดโดยปัจจัยต่างๆ หลายประการด้วยกัน ได้แก่ นโยบายของรัฐในการ
ก้าหนดราคาและควบคุมการน้าเข้าการส่งออก, นโยบายของรัฐในการเข้าแทรกแซงตลาดเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร,
นโยบายของรัฐในการปรับสัดส่วนการใช้น้ามันปาล์มเพื่อการผลิตน้ามันไบโอดีเซล, จ้านวนโรงสกัดน้ามันปาล์ม
ดิบและจ้านวนโรงกลั่นน้ามันปาล์ม , ระดับราคาน้ามันดิบในตลาดโลก, ระดับราคาน้ามันปาล์มและน้ามันถั่ว
เหลืองในตลาดโลก, ระดับราคาน้ามันพืชชนิดอื่นที่สามารถใช้ทดแทนกันได้ , ระดับราคาและปริมาณผลผลิตใน
ประเทศที่ออกสู่ตลาด, การพยายามลักลอบน้าเข้าน้ามันปาล์มจากประเทศเพื่อนบ้าน, ปริมาณสต็อกวัตถุดิบและ
สินค้าที่ผลิตแล้วของแต่ละโรงงาน, ปริมาณการผลิตการใช้และสต็อกน้ามันปาล์มคงเหลือของกรมการค้าภายใน
เป็นต้น
จากปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวจะเห็นว่าราคาวัตถุดิบของบริษัทฯ จะถูกก้าหนดจาก
หลายปัจจัย โดยในสภาพปกติจะถูกก้าหนดจากอุปสงค์และอุปทานในตลาด อย่างไรก็ตามในกรณีอุปสงค์หรือ
อุปทานมีมากเกินความต้องการราคาตลาดจะถูกควบคุมโดยการแทรกแซงตลาดด้วยการประกาศราคาแนะน้าขัน
ต่้าของผลปาล์มสด เพื่อป้องกันไม่ให้ราคาตกต่้าเกินไป และถูกก้าหนดราคาจ้าหน่ายปลีกสินค้าน้ามันพืชปาล์ม
ไม่ให้เกินราคาที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้ราคาสูงจนเกินไป รวมไปถึงมาตรการควบคุมการน้าเข้าต่างๆ ทังนีเกษตรกรผู้
ปลูกปาล์มและผู้บริโภคจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากมาตรการดังกล่าว
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จากข้อจ้ากัดดังกล่าว ท้าให้นโยบายราคาสินค้าของบริษัทฯ เป็นไปตามภาวะ
และกลไกของตลาด ซึ่งบริษัทฯ จะปรับนโยบายการขายในแต่ละช่วงให้เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ เพื่อเป็น
การป้องกันและลดความเสี่ยงอันเกิดจากความไม่แน่นอนของปริมาณการสั่งซือจากลูกค้าที่ได้รับผลกระทบในช่วง
ของสภาวะราคาผันผวน โดยให้มีผลกระทบในเรื่องต้นทุนสินค้าน้อยที่สุด
3) การจาหน่ายและช่องทางการจัดจาหน่าย
 น้ า มั น ปาล์ ม ดิ บ และน้ า มั น เมล็ ด ในปาล์ ม จะจ้ า หน่ า ยให้ กั บ โรงกลั่ น น้ า มั น
ปาล์มและโรงงานอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ โดยตรง ณ ราคาซือขายหน้า
โรงงานของผู้ซือ
 น้ า มั น ปาล์ ม บริ สุ ท ธิ์ แ ละน้ า มั น ปาล์ ม โอเลอิ น จะจ้ า หน่ า ยให้ แ ก่ โ รงงาน
อุตสาหกรรมและผู้ค้าส่งรายใหญ่ โดยแบ่งเป็นน้ามันพืชบรรจุขวด ถุง และปี๊บ
ส้ าหรั บ จ้ า หน่ ายให้ ผู้ ค้าส่ งและปลี ก รวมถึ งผู้ บ ริ โภคทั่ ว ไป และส่ งเป็ น รถ
Tanker ให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ ลพลอยได้ ส้ า หรั บ ไขปาล์ ม บริ สุ ท ธิ์ แ ละกรดไขมั น ปาล์ ม จะ
จ้าหน่ายให้แก่กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ามันไบโอดีเซล อุตสาหกรรมโอ
ลีโอเคมีคอล รวมถึงการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ ในส่วนของกากเมล็ด
ในปาล์ ม บริ ษัท ฯ ได้จ้าหน่ ายให้ กับ กลุ่ มผู้ เลี ยงสัตว์ร ายใหญ่ หรื อโรงงาน
อุ ต สาหกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อาหารสั ต ว์ โ ดยตรง รวมถึ ง การจ้ า หน่ า ยให้
เกษตรกรในพืนที่ เพื่อเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ลักษณะการจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นการท้าสัญญา
ซือขายในระยะเวลาต่างๆ กัน โดยจะก้าหนดราคาซือขาย ปริมาณ ระยะเวลาที่ก้าหนดส่งมอบ และข้อตกลง
ก้าหนดมาตรฐานสินค้าเป็นส้าคัญ ซึ่งแบ่งได้เป็น สัญญาระยะยาว (Long-term Contract) ระยะเวลา 3 เดือนขึน
ไป และ สัญญาระยะสัน (Short-term Contract) ระยะเวลาประมาณ 1-2 เดือน
นอกจากการท้าสัญญาซือขายแล้ว ยังมีการซือขายบางส่วนที่กระท้าขึนรายวัน
ซึ่งใช้ราคาซือขาย ณ ราคาของวันนันๆ เป็นเกณฑ์ (Spot Price)
ส้าหรับการซือขายในส่วนของสินค้ากลุ่มที่บรรจุขวด ถุง และปี๊บ ซึ่งจัดจ้าหน่าย
ผ่านผู้ค้าส่งรายใหญ่ จะใช้ราคาซือขาย ณ ราคาของวันนันๆ (Spot Price) เป็นเกณฑ์เพียงอย่างเดียว
4) การส่งออก
ในปี 2563 บริษัทฯ มีมูลค่าการส่งออกเปรียบเทียบกับมูลค่าการจ้าหน่ายทังสิน
โดยประมาณร้อยละ 2 ซึ่งส่วนใหญ่ส่งออกในรูปของผลิตภัณฑ์น้ามันบริสุทธิ์ ได้แก่ น้ามันปาล์มโอเลอิน (ROL),
ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ ได้แก่ กรดไขมันปาล์ม (PFAD) เป็นต้น โดยส่งออกไปยังประเทศมาเลเซีย ประเทศกัมพูชา
ประเทศภูฏาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ฯลฯ ผ่านทางบริษัทตัวแทนที่มีความน่าเชื่อถือ โดยการช้าระเงิน
จะเป็นไปในลักษณะการเปิด L/C at sight หรือ T/T เพื่อเป็นการประกันความเสี่ยง
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5) ลักษณะของลูกค้า
บริษัทฯ เริ่มด้าเนินกิจการมาตังแต่ปี 2522 จึงมีความสัมพันธ์กับลูกค้าและบุคคล
ในแวดวงธุรกิจที่เกี่ยวข้องเป็นระยะเวลานาน อนึ่ง สถานภาพของบุคคลในอุตสาหกรรมนีส่วนมากจะเป็นบุคคลที่
มีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี แม้ว่าจะมีสภาพการแข่งขันรุนแรงโดยเฉพาะในด้านราคา อย่างไรก็ดี ลูกค้าส่วน
ใหญ่ของบริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่ และมีความน่าเชื่อถือในวงการ จึงท้าให้ความเสี่ยงของหนีเสียของ
บริษัทฯ มีอยู่ในระดับที่ต่้า การขายจึงอยู่ในลักษณะกระจาย ไม่ได้เน้นที่รายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ มีเพียงลูกค้า
กลุ่มพลังงานเพียงหนึ่งรายเท่านัน ที่มีสัดส่วนมูลค่าการขายเกินร้อยละ 10 ของมูลค่าการขายรวมในระยะเวลาที่
ผ่านมา
ส้าหรับผลส้ารวจความพึงพอใจของลูกค้าประจ้าปี 2563 อยู่ที่ระดับร้อยละ 85
ซึ่งเพิ่มขึนจากปีก่อนร้อยละ 2 ทังนีเป็นผลมาจากลูกค้ามีความพึงพอใจในด้านการบริการและด้านคุณภาพการ
ขนส่งที่เพิ่มมากขึน
6) การกาหนดเครดิตวงเงิน ระยะเวลาการชาระเงิน
บริษัทฯ ใช้เกณฑ์การพิจารณาให้เครดิตเทอมตามกลุ่มลูกค้าตามแต่ละช่องทาง
การขาย โดย แบ่งตามกลุ่มลูกค้าแต่ละประเภท ได้แก่
 ลูกค้ากลุ่มน้ามันปาล์มดิบ จะพิจารณาเปรียบเทียบในอุตสาหกรรมเดียวกัน
แต่ทังนีโดยเฉลี่ยไม่เกิน 15 วัน
 ลูกค้ากลุ่มน้ามันบริสุทธิ์ จะพิจารณาเปรียบเทียบในอุตสาหกรรมเดียวกัน แต่
ทังนีโดยเฉลี่ยไม่เกิน 15-30 วัน
 ลู ก ค้ า กลุ่ ม ตลาดส่ ง ออก กรณี ส่ ง ออกตลาดชายแดนผ่ า นตั ว แทนนายหน้ า
การค้า (Trader) ก้าหนดการซือขายเป็นเงินสด และต้องโอนเงินค่าสิ นค้า
ล่วงหน้าก่อนส่งมอบสินค้า หรือท้าเป็น T/T in advance กรณีส่งออก
ต่างประเทศผ่านลูกค้าโดยตรง (End User) ก้าหนดการซือขายเป็น T/T in
advance อย่างน้อย 7 วันก่อนการรับมอบสินค้า หรือส่งมอบสินค้าออกจาก
โรงงานหรือบริษัทฯ และก้าหนดเงื่อนไขการส่งมอบเป็น Ex Factory หรือ
FOB
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(ข) สภาพการแข่งขัน
1) สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมในปีที่ผ่านมา
ผลกระทบจากภาวะสถานการณ์โควิด-19 เกิดการ Lock Down ประเทศ ท้าให้
เกิดผลกระทบโดยในส่วนของกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม ก้าลังซือของลูกค้าเพิ่มขึนเนื่องจากมีการกักตุนสินค้า เช่น
บะหมี่กึ่งส้าเร็จรูป เป็นต้น ท้าให้ยอดขายในกลุ่มนีเพิ่มมากขึน ส่วนตลาดในกลุ่มพลังงานมียอดขายเพิ่มมากขึน
เนื่องจากได้รับนโยบายสนับสนุนจากทางภาครัฐในการใช้พลังงานไบโอดีเซลเพิ่มมากขึน ในทางกลับกันในส่วน
ของกลุ่มคอนซูเมอร์ ผู้บริโภคก้าลังซือลดลง กอปรกับปีที่ผ่านมาวัตถุดิบน้อยลง และราคาตลาดไม่สัมพันธ์กับ
ราคาวัตถุดิบ ผู้บริโภคบางส่วนจึงหันมาบริโภคน้ามันชนิดอื่นซึ่งราคาต่้ากว่าน้ามันปาล์มทดแทน
ปี 2563 บริษัทฯ วางแผนกลยุทธ์การขายโดยแบ่งตามสัดส่วนแต่ละกลุ่มธุรกิจ
ตามการคาดการณ์ของสภาวะตลาดในปี 2563 ผลที่ได้จะคลาดเคลื่อนจากแผนกลยุทธ์การขายที่วางไว้ จาก
เหตุผลที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น โดยผลการขายเมื่อเทียบจากแผนที่วางไว้เป็นดังนี

2) แนวโน้มสภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต
สภาพตลาดในอนาคตมี ก ารเติ บ โตของตลาดในกลุ่ ม พลั ง งานเพิ่ ม มากขึ น
เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐฯ ในการใช้พลังงานทดแทนไบโอดีเซล จาก น้ามันดีเซลหมุนเร็ว บี7 (B7)
เป็น น้ามันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา (B10) และยังมีแนวโน้มว่ารัฐบาลมีการสนับสนุนในอุตสาหกรรมโอลีโอเคมีมาก
ขึน ซึ่งส่งผลต่อการสัดส่วนการใช้น้ามันปาล์มที่เพิ่มขึน ท้าให้การแข่งขันเพื่อเพิ่ มส่วนแบ่งการตลาดของกลุ่มนีมี
แนวโน้มเพิ่มขึน ส่วนตลาดในกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม แนวโน้มเติบโตขึนเล็กน้อยหรืออาจทรงตัว ในทางกลับกัน
ความต้องการบริโภคน้ามันปาล์มของผู้บริโภคในประเทศลดลง เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์โควิดท้าให้
เกิดการ Lockdown ในประเทศ รวมถึงผลผลิตที่มีน้อยลง ส่งผลให้น้ามันปาล์มบริโภคมีราคาค่อนข้างสูง ผู้บริโภค
อาจหันไปบริโภคน้ามันพืชอื่นทดแทน อาทิเช่น น้ามันถั่วเหลือง, น้ามันร้าข้าว เป็นต้น
3) จานวนคู่แข่งโดยประมาณ
คู่แข่งหลักๆ ในกลุ่มอุตสาหกรรม คอนซูเมอร์ตลาดภาคใต้มีคู่แข่งทังแบรนด์หลัก
และแบรนด์รอง โดยประมาณ 3-4 ราย
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4) ขนาดของบริษัทฯ เมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน
เปรี ย บเที ย บจากบริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ ที่ ด้ า เนิ น ธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ น้ า มั น ปาล์ ม จะมี
ประมาณ 3-4 บริษัท ซึ่งเมื่อเทียบกับขนาดแล้วจะอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน
5) สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขัน
หากกล่าวถึงน้ามันบริโภค บริษัทฯ ผลิตน้ามันปาล์ม ภายใต้ชื่อแบรนด์ “ลีลา”
และด้วยโรงงานและฐานการผลิตน้ามันปาล์มของบริษัทฯ ตังอยู่ที่จังหวัดชุมพร จึงท้าให้บริษัทฯ ท้าการตลาดทาง
ภาคใต้เป็นส่วนใหญ่ ท้าให้กลุ่มลูกค้าคอนซูเมอร์ โดยเฉพาะเขตภาคใต้ยังมีศักยภาพในการเติบโตได้อีกมาก แต่
หากกล่าวถึงกลุ่มลูกค้าพลังงานศักยภาพในการแข่งขันจะขึนอยู่กับการเสนอราคา ซึ่งราคาส่วนใหญ่จะใกล้เคียง
กัน แต่ด้วยบริษัทฯ ตังอยู่ภาคใต้จะเสียเปรียบในเรื่องด้านราคาค่าขนส่งหากต้องท้าการขนส่งไปยังภาคอื่นที่ ไกล
จากฐานการผลิต
(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
1) ความต้องการผลิตภัณฑ์
บริษัทฯ มีโรงงานสกัดน้ามันปาล์มอยู่สองแห่งซึ่งมีความต้องการผลปาล์มสด (FFB)
ประมาณ 756,000 ตันต่อปี, โรงกลั่นน้ามันปาล์มบริสุทธิ์ที่มคี วามต้องการน้ามันปาล์มดิบประมาณ 180,000 ตัน
ต่อปี และโรงงานสกัดน้ามันเมล็ดในปาล์มดิบที่ต้องการเมล็ดในปาล์มประมาณ 36,000 ตันต่อปี บริษัทฯ จึงมีการ
ด้าเนินการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นวัตถุดิบแต่ละประเภทเพื่อป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิตในแต่ละส่วน
2) กระบวนการจัดหาผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท
2.1) การจัดหาผลปาล์มสด
ในกระบวนการจัดหาผลปาล์มสดเพื่อน้ามาสกัดเป็นน้ามันปาล์ มดิบนัน โดย
บริษัทฯ ด้าเนินการรับซือผลปาล์มสดจากเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ามันบริเวณรอบโรงงานสกัดของบริษัทฯ ซึ่งมีที่
ตังอยู่ในพืนที่ อ้าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพรส่วนหนึ่ง และได้จากสวนปาล์ม ที่บริษัทฯ ท้าการปลูกเองโดยตรงบน
พืนที่ประมาณ 20,000 ไร่ ทังนีปริมาณผลปาล์มทะลายสดจ้านวน 100 กิโลกรัม จะสามารถสกัดเป็นน้ามันปาล์ม
ดิบได้โดยเฉลี่ยประมาณ 17-19 กิโลกรัม
ส้าหรับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มนัน สามารถน้าผลผลิตมาจ้าหน่ายให้แก่บริษัทฯ
ที่โรงงานสกัดได้โดยตรง นอกจากนี บริษัทฯ ยังมีลานรับซือทังในลักษณะบริษัทฯ ด้าเนินการเองและลานใน
เครือข่ายที่ด้าเนินการคัดคุณภาพผลปาล์มภายใต้มาตรฐานของบริษัทฯ กระจายอยู่บริเวณโดยรอบโรงงาน ซึ่ง
จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถแข่งขันรับซือผลปาล์มได้ดีขึนในช่วงผลผลิต ของปาล์มสดออกสู่ตลาดน้อยหรือปริมาณ
ผลปาล์มสดไม่เพียงพอต่อความต้องการวัตถุดิบของโรงงาน หรือในสภาวะที่มีการแข่งขันแย่งวัตถุดิบสูง โดย
ในปั จ จุ บั น บริ ษัท ฯ มีจุ ดรั บ ซื อทั งสิ น 19 จุ ด รั บ ซื อ ครอบคลุ มพื นที่ จั งหวั ดชุ ม พร จั งหวั ด ระนอง และจั งหวั ด
ประจวบคี รีขัน ธ์ ในรัศมี 110 กิโลเมตรรอบโรงงาน จึ งท้ าให้ เกษตรกรได้รับ ความสะดวกในน้ าส่ งผลผลิ ตมา
จ้าหน่ายให้กับบริษัทฯ และบริษัทฯ สามารถมีผลปาล์มสดป้อนสู่กระบวนการผลิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดทังปี
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อย่างไรก็ตาม จากที่กล่าวข้างต้นมาแล้วนัน บริษัทฯ เองก็มีการปลูกปาล์ม
น้ามันประมาณ 20,000 ไร่ โดยอายุปาล์มที่ปลูกบางส่วนมีอายุ มากว่า 30 ปี ซึ่งเป็นต้นปาล์มที่มีอายุมาก ล้าต้น
สูง การเก็บเกี่ยวยาก และเริ่มให้ผลผลิตลดลง บริษัทฯ จึงได้ท้าการทยอยโค่นต้นปาล์มที่มี อายุมากเพื่อท้าการ
ปลูกใหม่ทดแทนในระหว่างปี 2552-2566 ซึ่งต้นปาล์มที่ปลูกใหม่ดังกล่าวนันได้เริ่มทยอยให้ผลผลิตตังแต่ปี 2559
เป็นต้นมา และได้เริ่มทยอยให้ผลผลิตมากขึนเรื่อยๆ ตามอายุของต้นปาล์มที่เติบโตขึน
ทังนี จากการจัดหาผลปาล์มสดในปี 2563 นัน บริษัทฯ มีการรับซือผลปาล์ม
สดจากเกษตรกรและจากลานรับซือผลปาล์มสดรวมกันทังสินประมาณร้อยละ 84 และจากสวนปาล์มของบริษัทฯ
อีกประมาณร้อยละ 16 โดยปริมาณผลปาล์มสดที่จัดหาได้ทังหมดและน้าเข้าผลิตในโรงงานสกัดคิดเป็นอัตราการ
ใช้ก้าลังการผลิตที่ร้อยละ 58 ของก้าลังการผลิตตลอดทังปี
จากการน้ าผลปาล์ ม ทะลายมาสกั ดเป็ น น้ ามัน ปาล์ ม ดิบ นั นจะท้ าให้ ไ ด้ผ ล
พลอยได้ต่างๆ จากกระบวนการผลิตด้วย ได้แก่ เมล็ ดในปาล์มซึ่งจะได้ปริมาณร้อยละ 4-6 จากปริมาณผลปาล์ม
ทะลายสด 100 กิโลกรัม ซึ่งจะน้าไปผลิตเป็นน้ามันเมล็ดในปาล์มต่อไป นอกจากนัน ยังได้ทะลายปาล์มเปล่า ใย
ปาล์ม และกะลาปาล์ม ซึ่งบริษัทฯ น้ามาใช้เป็นเชือเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าให้แก่โรงงานของบริษัทฯ ซึ่งช่วย
ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของบริษัทฯ และสามารถจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค เพื่อ
เป็นรายได้ของบริษัทฯ อีกทางหนึ่งเช่นกัน
ทังนี การรับซือผลปาล์มสดทังจากเกษตรกรและจากลานปาล์ม ในระยะ 3 ปีที่
ผ่านมา ไม่มีการรับซือจากเกษตรกรหรือลานปาล์มรายใดที่มีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าการซือผลปาล์ม
สดทังหมด และเป็นการรับซือจากผู้ขายในประเทศทังสิน ไม่มีการน้าเข้าผลปาล์มสดจากต่างประเทศแต่อย่างใด
2.2) การจัดหาน้ามันปาล์มดิบ
ในปี 2563 ก้าลังการผลิตของโรงสกัดน้ามันปาล์มดิบของบริษัทฯ รองรับความ
ต้องการน้ามันปาล์มดิบเพื่อผลิตเป็นน้ามันปาล์มบริสุทธิ์ของโรงงานกลั่นน้ามันปาล์มเพื่อจ้าหน่ายให้กับลูกค้าของ
บริษัทฯ ได้เพียงประมาณร้อยละ 42 ท้าให้บริษัทฯ ต้องจัดซือจัดหาน้ามันปาล์มดิบจากโรงงานสกัดน้ามันปาล์ม
อื่นๆ เพิ่มเติมอีกประมาณ ร้อยละ 58 ซึ่งส่วนใหญ่ตังอยู่ในเขตพืนที่ภาคใต้โดยเฉพาะในจังหวัดชุมพร จังหวัด
สุราษฎร์ธานี และจังหวัดกระบี่ ทังนี อัตราการใช้ก้าลังการผลิตส้าหรับโรงกลั่นคิดเป็นร้อยละ 64 ของก้าลังการ
ผลิตตลอดทังปี
การจัดหาน้ามันปาล์มดิบจากโรงงานสกัดน้ามันปาล์มอื่นในปีที่ผ่านมา มีการ
รับซือจากผู้ขายหลายรายแบบกระจาย มีเพียงรายเดียวที่มีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าการซือขายน้ามัน
ปาล์มดิบทังหมด และเป็นการรับซือจากผู้ขายในประเทศทังสิน ไม่มีการน้าเข้าน้ามันปาล์มดิบจากต่างประเทศแต่
อย่างใด
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2.3) การจัดหาเมล็ดในปาล์ม
เนื่องจากบริษัทฯ มีโรงงานสกัด 2 แห่ง ซึ่งแห่งที่ 2 เริ่มด้าเนินการตังแต่ปี 2560
บริษัทฯ จัดหาผลปาล์มสดป้อนเข้าโรงสกั ดเพิ่มขึน ซึ่งท้าให้ได้เมล็ดในปาล์มอันเป็นผลพลอยได้ตามมาด้วย โดย
ในปี 2563 ที่ผ่านมาได้เมล็ดในปาล์มจ้านวน 22,536 ตัน โดยมีอัตราการใช้ก้าลังการผลิตร้อยละ 60 ส้าหรับปี
2563 ที่ผ่านมา ไม่มีการจัดหาเมล็ดในปาล์มจากผู้ขายแต่อย่างใด
3) สถานการณ์และแนวโน้มของวัตถุดิบในอนาคต
ปี 2563 นับว่าเป็นปีที่มีความผันผวนอย่างมากส้าหรับอุตสาหกรรมน้ามันปาล์มใน
ประเทศไทยอีกปีหนึ่ง ไม่ว่าในเรื่องของปริมาณผลปาล์มสด ภาคการผลิตน้ามันปาล์มดิบ หรือในกลุ่มผลิตภัณฑ์
สินค้าต่างๆ โดยราคาปาล์มทะลายในช่วงต้นปีอยู่ที่ 6.15 บาทต่อกิโลกรัม ราคาน้ามันปาล์มดิบอยู่ที่ 35.00 บาท
ต่อกิโลกรัม ณ ต้นปีมีระดับสต็อกน้ามันปาล์มดิบคงเหลือ ประมาณ 320,000 ตัน ในช่วงไตรมาสแรกผลผลิตยังคง
ออกมาน้อย ส่งผลให้ระดับสต็อกน้ามันปาล์มดิบค่อยๆ ลดลงจนเหลือเพียง 230,000 ตัน ท้าให้ราคาปาล์มทะลาย
ปรับตัวสูงขึนไปอยู่ที่ 7.25 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนราคาน้ามันปาล์มดิบมีราคาสูงถึง 39.25 บาทต่อกิโลกรัม
จนกระทั่งเดือนมีนาคมผลผลิตเริ่มออกมากขึน แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือโคโรน่าไวรัสยังคง
อยู่ จนถึงขันต้องมีการ Lock Down ในหลายพืนที่ ส่งผลให้ภาคการบริโภคเกิดการกักตุนสินค้าในช่ วงสันๆ
จากนันราคาเริ่มปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง ตามภาวะผลผลิตที่ออกมามากตามฤดูกาล ช่วงเดือนพฤษภาคม ราคา
ปาล์มทะลายเริ่มปรับตัวลงมาต่้าสุดถึง 2.70 บาทต่อกิโลกรัม ราคาน้ามันปาล์มดิบลดลงมาอยู่ที่ราคา 20.25 บาท
ต่อกิโลกรัม ด้วยสต็อกน้ามันปาล์มดิบเฉลี่ยในช่วง 3 เดือนสูงถึง 542,000 ตัน ซึ่งเป็นระดับสต็อกสูงสุดในรอบปี
ราคามีการแกว่งตัวขึนลงในช่วงราคาตกต่้าอยู่ตลอดเวลา ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในช่วง
ตังแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนสิงหาคม หลังจากผลผลิตปาล์มเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องตังแต่ช่วงเดือนกันยายน
จนถึงสินปี ท้าให้ราคาเริ่มมีการปรับตัวสูงขึนเรื่อยๆ จนสู่ระดับราคาสูงสุดในรอบปีอีกครัง โดยปาล์มทะลายอยู่ใน
ระดับราคา 7.50 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนราคาน้ามันปาล์มดิบปรับตัวสูงขึนมาถึงราคา 39.25 บาทต่อกิโลกรัมในช่วง
ต้นเดือนพฤศจิกายน และปิดท้ายในเดือนธันวาคมด้วยระดั บสต็อกน้ามันปาล์มดิบคงเหลือ ที่ลดลงอย่างมาก
เหลือเพียง 210,000 ตัน ทังนี จากผลผลิตและปริมาณสต็อกคงเหลือปลายปี ที่มีปริมาณน้อยใกล้เคียงกับปี 2562
จึงคาดว่าทังปริมาณผลผลิตและระดับราคาโดยรวมในช่วงต้นปี 2564 อาจจะมีแนวโน้มที่ใกล้เคียงกันกับปี 2563
ที่ผ่านมา
4) กระบวนการผลิตหรือการกาจัดวัตถุดิบเหลือใช้ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ จัดการด้านการดูแลสวนปาล์มเป็นไปตามหลักวิชาการ โดยในช่วงแรกๆ มี
การใส่ ปุ๋ย เคมี และการใช้ส ารเคมีใ นการก้าจัดวัช พืชและศัตรูพื ช มีมูลค่าหลายล้านบาทต่อปี ต่อมาบริ ษัท ฯ
ตระหนักและค้านึงถึงสิ่งแวดล้อม จึงได้พยายามด้าเนินธุรกิจโดยการน้าสิ่งที่เหลือใช้จากโรงงาน กลับมาใช้กับ
สวนปาล์มเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด อาทิเช่น ทะลายปาล์ม กากตะกอนจากบ่อบ้าบัดน้า ขีเถ้า ขีแป้ง และกาก
ดีแคนเตอร์ มาใช้ในสวนปาล์มของบริษัทฯ เพื่อทดแทนปุ๋ยเคมี ส่วนงานด้านการปราบวัชพืช จากที่เคยใช้สารเคมี
ก็เปลี่ยนมาเป็นการปลูกพืชคลุมดินแทน และเลือกก้าจัดวัชพืชบางประเภท ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านสารเคมี
ลงได้มาก ทังนีบริษัทฯ ได้น้าวิธีการทางธรรมชาติ โดยสร้างรังนกแสกเพื่อใช้ นกแสกในการควบคุมและก้าจัด
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ประชากรหนูเข้ามาใช้แทนการก้าจัดด้วยสารเคมี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสียหายของผลปาล์มสดและลด
การท้าลายระบบนิ เวศวิ ทยา ด้วยการควบคุมประชากรหนู โดยไม่ใ ช้ส ารเคมี ซึ่งจากการด้าเนิน การดังกล่าว
สามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายในการซือสารเคมีได้ปีละนับล้านบาท
อีกทังบริษัทฯ มีระบบบ้าบัดน้าเสีย โดยน้าไปผลิตเป็ นก๊าซมีเทนเพื่อเป็นเชือเพลิง
ส้าหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในโรงงานและจ้าหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เศษซากวัตถุที่เหลือจาก
กระบวนการผลิตได้น้าไปใช้เป็นเชือเพลิงในกระบวนการผลิต โดยในรอบปีที่ผ่านมาไม่มีข้อพิพาทหรือถูกฟ้องร้อง
เกี่ยวกับประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม
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(4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
1) ลักษณะส้าคัญของทรัพย์สินถาวรที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจ
มูลค่า
ภาระผูกพัน
ประเภท/ลักษณะของทรัพย์สิน
(ล้านบาท)
(จ้านอง)
1.1 ที่ดิน, ที่ดนิ โรงงาน, ส้านักงาน, บ้านพัก
908.23
ไม่มี
1.2 ส่วนปรับปรุงที่ดิน
229.22
ไม่มี
1.3 อาคารส้านักงาน, อาคารโรงงาน,
325.83
ไม่มี
ส้านักงานสวน, บ้านพักพนักงาน
1.4 เครื่องจักรและอุปกรณ์
1,038.82
ไม่มี
1.5 เครื่องมือและเครื่องใช้โรงงาน
19.61
ไม่มี
1.6 ยานพาหนะ
44.63
ไม่มี
1.7 เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส้านักงาน
28.04
ไม่มี
1.8 สินทรัพย์ระหว่างติดตังและก่อสร้าง
12.15
ไม่มี
รวม
2,606.53
1.9 พืชเพื่อการให้ผลิตผล
ต้นปาล์ม
- ที่พร้อมเก็บเกี่ยว
369.50
ไม่มี
- ที่ยังไม่พร้อมเก็บเกี่ยว
3.90
ไม่มี
ต้นมะพร้าว
- ที่ยังไม่พร้อมเก็บเกี่ยว
0.54
ไม่มี
รวม
373.94
1.10) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
2.82
ไม่มี
2) การเปิดเผยราคาประเมินทรัพย์สิน
 ในปี 2561 บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินราคาที่ดินที่ได้มาในปี 2561 โดยผู้ประเมิน
ราคาอิสระ โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) ซึ่งผลของการ
ประเมินราคาใหม่แสดงมูลค่าที่ดินเพิ่มขึนจากมูลค่าตามบัญชีของการประเมิน
ครังก่อนจ้านวน 202 ล้านบาท
 ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีการได้มาของที่ดิน จึงไม่ได้ด้าเนินการประเมินราคาที่ดินที่
ได้มาในปี 2562
 ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีการได้มาของที่ดิน จึงไม่ได้ด้าเนินการประเมินราคาที่ดินที่
ได้มาในปี 2562
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3) นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริ ษัท ฯ มีน โยบายที่ จะลงทุ นเพิ่ มเติมในอุตสาหกรรมน้ ามัน พื ชและอุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมไบโอดีเซล และโรงไฟฟ้าชีวมวล เป็นต้น และรวมถึงกิจการ
ที่ด้า เนิ น ธุ รกิ จ ที่ เอือประโยชน์ มีความเกี่ ยวเนื่ องกั บ ธุร กิ จ หลั ก ของบริษัท ฯ และมี
แนวโน้มการเติบโตที่ดี ส้าหรับสัดส่วนเงินลงทุนและนโยบายการบริหารงานในบริษัท
ย่อยหรือบริษัทร่วมนัน ขึนอยู่กับความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ความสามารถในการลงทุน
และอ้านาจในการบริหารงาน
(5) งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
-ไม่มี-
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

หมายเหตุ 1) บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ้ากัด, บริษัท ซีพีพี จ้ากัด, บริษัท ซีพีไอ เพาเวอร์ จ้ากัด และ บริษัท ซี เค เทรดดิง
(1965) จ้ากัด ไม่มีการถือหุ้นและร่วมลงทุนในบริษทั อื่น
2) บริษัท ซีพีไอ เพาเวอร์ จ้ากัด จดทะเบียนจัดตังบริษัทเพื่อรองรับแผนงานธุรกิจในอนาคตที่คาดว่าจะด้าเนินการ
3) บริษัท ซีพีไอ เทรดดิง จ้ากัด จะเบียนเลิกบริษัทเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 และจดทะเบียนเสร็จการช้าระบัญชี
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563
4) บริษัท ซีพีไอ กรีน จ้ากัด จะเบียนเลิกบริษัทเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 และจดทะเบียนเสร็จการช้าระบัญชี
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจกลุ่มบริษัทย่อย / นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
1) บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จากัด
ที่ตังส้านักงานใหญ่
:
เลขที่ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชัน 30 ถนนพระราม 4
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ (662) 679 9166 - 72
โทรสาร (662) 285 6369
ส้านักงานสาขาที่ 1
:
เลขที่ 16 หมู่ที่ 16 ต้าบลท่าแซะ อ้าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
โทรศัพท์ (077) 599 680
โทรสาร (077) 599 943
Website
:
www.cpiagrotech.com
เลขทะเบียนบริษัท
:
0105554104605
ประเภทธุรกิจ
:
ผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มและต้นกล้าปาล์ม เพื่อจ้าหน่ายแก่เกษตรกรและ
ผู้สนใจทั่วไป
ทุนจดทะเบียน
:
15,000,000 บาท
จ้านวนหุ้นสามัญ
:
1,500,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
:
10 บาท
เรียกช้าระค่าหุ้น
:
10 บาท (เต็มมูลค่า)
สัดส่วนการถือหุ้น
:
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
ถือหุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99
ข้อมูลการจดทะเบียนและการด้าเนินกิจการ :
ปี 2554 จัดตังเป็นบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2554 มีทุนจด
ทะเบียนเริ่มแรก 5,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ้านวน 500,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 10
บาท
ปี 2555 จดทะเบียนเพิ่มทุนอีก 10,000,000 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทังสิน 15,000,000 บาท แบ่งเป็น
หุ้นสามัญจ้านวน 1,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 10 บาท
ปี 2555 เริ่มด้าเนินประกอบธุรกิจ
2) บริษัท ซีพีพี จากัด (เดิมชื่อบริษัท ซีพีไอ พาวเวอร์ แพล้นท์ จ้ากัด)
ที่ตังส้านักงานใหญ่
:
เลขที่ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชัน 30 ถนนพระราม 4
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ (662) 679 9166 - 72
โทรสาร (662) 285 6369
ส้านักงานสาขาที่ 1
:
เลขที่ 89/1 หมู่ที่ 7 ต้าบลทรายทอง อ้าเภอบางสะพานน้อย
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
เลขทะเบียนบริษัท
:
0105555182855
ประเภทธุรกิจ
:
ประกอบกิจการโรงงานสกัดน้ามันปาล์ม พร้อมทังผลิตและจ้าหน่ายไฟฟ้า
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ทุนจดทะเบียน
จ้านวนหุ้นสามัญ
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
เรียกช้าระค่าหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น

:
:
:
:
:

191,000,000 บาท
19,100,000 หุ้น
10 บาท
10 บาท (เต็มมูลค่า)
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
ถือหุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99
ข้อมูลการจดทะเบียนและการด้าเนินกิจการ :
ปี 2555 จัดตังเป็นบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555 มีทุนจด
ทะเบียนเริ่มแรก 500,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ้านวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10
บาท
ปี 2557 จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทจากบริษัท ซีพีไอ พาวเวอร์ แพล้นท์ จ้ากัด เป็น บริษัท ซีพีพี จ้ากัด
และจดทะเบียนเพิ่มทุนอีก 124,500,000 บาท เรียกช้าระค่าหุ้นเพิ่มทุนครังแรกจ้านวน 25% รวม
เป็นทุนจดทะเบียนทังสิน 125,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ้านวน 12,500,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และในปี 2558 ได้เรียกช้าระค่าหุ้นเพิ่มทุนอีก 75% รวมเรียกช้าระค่าหุ้นเต็ม
มูลค่า
ปี 2559 จดทะเบี ย นเพิ่ มทุ น อีก 60,000,000 บาท เรี ย กช้ าระค่าหุ้ น เพิ่ มทุ น เต็มมูลค่า รวมเป็ น ทุ น จด
ทะเบียนทังสิน 185,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ้านวน 18,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 10 บาท
ปี 2559 ท้าสัญญาขายไฟฟ้าโดยใช้ใยผลปาล์ม ใยทะลายปาล์ม และกะลาปาล์ม (ชีวมวล) เป็นเชือเพลิง
ในการผลิตไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในปริมาณสูงสุดไม่เกิน 4 เมกะวัตต์ จุ ดขายไฟฟ้า
อยู่ที่ส้านักงานสาขาที่ 1 ตังอยู่ที่ 89/9 หมู่ที่ 9 ต้าบลทรายทอง อ้าเภอบางสะพานน้อย จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ อัตราเฉลี่ยราคาขายไฟฟ้าประมาณ 4.00 - 4.54 บาทต่อกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง เริ่ม
ขายตังแต่เดือนมีนาคม 2560 โดยสัญญามีระยะเวลา 5 ปี และต่อเนื่องครังละ 5 ปี โดยอัตโนมัติ
และมีผลใช้บังคับจนกว่าจะมีการยุติสัญญาในกรณีตามที่ได้ตกลงในรายละเอียดของสัญญา
ปี 2560 เริ่มด้าเนินประกอบธุรกิจ
ปี 2560 ท้าสัญญาเข้าร่วมโครงการสร้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและต้นแบบระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด
(CBG) เพื่อด้าเนินการจัดสร้างสถานีผลิตและจ้าหน่ายก๊าซไบโอมีเทนอัดในเชิงพาณิชย์ นอกแนว
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่มีก้าลังการผลิตไม่น้อยกว่า 6 ตันต่อวัน กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มตังแต่
เดื อนสิ ง หาคม 2560 และมี ก้ า หนดระยะเวลา 7 ปี จนถึ งเดื อนสิ ง หาคม 2567 โดยมหาลั ย
เชียงใหม่จะรับซือก๊าซชีวภาพ (Biogas) จากบริษัทเพื่อใช้ในระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด ในอัตรา
เฉลี่ยราคาประมาณ 2.00 - 2.70 บาทต่อ Nm3
ปี 2561 จดทะเบียนเพิ่มทุนอีก 6,000,000 บาท เรียกช้าระค่าหุ้นเพิ่มทุนเต็มมูลค่า รวมเป็นทุนจดทะเบียน
ทังสิน 191,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ้านวน 19,100,000 หุ้น มูล ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10
บาท
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3) บริษัท ซีพีไอ เพาเวอร์ จากัด
(จดทะเบียนจัดตังบริษัทเพื่อรองรับแผนธุรกิจที่คาดว่าจะด้าเนินการในอนาคต)
ที่ตังส้านักงานใหญ่
:
เลขที่ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชัน 30 ถนนพระราม 4
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ (662) 679 9166 - 72
โทรสาร (662) 285 6369
ส้านักงานสาขาที่ 1
:
เลขที่ 296 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ต้าบลสลุย อ้าเภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพร 86140
เลขทะเบียนบริษัท
:
0105563131067
ประเภทธุรกิจ
:
ประกอบกิจการผลิตและจ้าหน่ายพลังงานไฟฟ้าและพลังงานทุกประเภท
ทุนจดทะเบียน
:
20,000,000 บาท
จ้านวนหุ้นสามัญ
:
2,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
:
10 บาท
เรียกช้าระค่าหุ้น
:
2.50 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น
:
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
ถือหุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99
ข้อมูลการจดทะเบียนและการด้าเนินกิจการ :
ปี 2563 จัดตังเป็นบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 มีทนุ จด
ทะเบียนเริ่มแรก 20,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้ สามัญจ้านวน 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
10 บาท
4) บริษัท ซี เค เทรดดิ้ง (1965) จากัด
ที่ตังส้านักงานใหญ่
:
เลขที่ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชัน 30 ถนนพระราม 4
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ (662) 679 9166 - 72
โทรสาร (662) 285 6369
เลขทะเบียนบริษัท
:
0105562150530
ประเภทธุรกิจ
:
ประกอบกิจการให้บริการเป็นตัวแทน นายหน้า ในการซือขายสินค้าอุปโภค
บริโภค ทุกประเภท ให้บริการด้านการตลาด โฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพื่อ
ส่งเสริมการขายสินค้าอุปโภค บริโภค ทุกประเภท
ทุนจดทะเบียน
:
10,000,000 บาท
จ้านวนหุ้นสามัญ
:
100,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
:
100 บาท
เรียกช้าระค่าหุ้น
:
100 บาท (เต็มมูลค่า)
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สัดส่วนการถือหุ้น

:

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 49
บริษัท น้าตาลครบุรี จ้ากัด (มหาชน) ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 49
ข้อมูลการจดทะเบียนและการด้าเนินกิจการ :
ปี 2562 จัดตังเป็นบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 มีทนุ จด
ทะเบียนเริ่มแรก 1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ้านวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100
บาท เรียกช้าระค่าหุ้นการจัดตังบริษัทฯ เต็มมูลค่า
ปี 2563 จดทะเบียนเพิ่มทุนอีก 9,000,000 บาท เรียกช้าระค่าหุ้นเพิ่มทุนเต็มมูลค่า รวมเป็นทุนจดทะเบียน
ทังสิน 10,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ้านวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
ปี 2563 เริ่มด้าเนินประกอบธุรกิจ
5) บริษัทที่ลงทุนหรือประกอบธุรกิจในต่างประเทศ
-ไม่มี-
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1.3.2 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมรวมกันเกินกว่าร้อยละ
10 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทดังกล่าว
ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษทั ร่วมรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10
ของจ้านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
1.3.3 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
บริษทั ฯ หรือ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมไม่มีการด้าเนินธุรกิจหลักที่มีความสัมพันธ์ พึ่งพิง หรือ
แข่งกับธุรกิจอื่นในกลุ่มของผู้ถอื หุ้นใหญ่อย่างมีนัยส้าคัญ
1.3.4 ผู้ถือหุ้นใหญ่
(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
(ก) ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563
รายชื่อ

สัดส่วน
(ร้อยละ)

จานวนหุ้น

1. บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จากัด

214,669,400

33.926

2. กลุ่มนายกิตติ ฉัตรเลขวนิช

36,955,701

5.840

นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช

14,009,923

2.214

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

34,871,001

5.511

7,761,158

1.227

18,721,720

2.959

นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์

5,348,266

0.845

นางจงกลรัตน์ ถวิลเติมทรัพย์

3,039,857

0.480

4. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)

33,433,581

5.284

5. กลุ่มนายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา

30,410,961

4.806

นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา

13,253,181

2.095

นายโกวิทย์ ปรัชญางค์ปรีชา

7,700,974

1.217

นางอัจฉรา ปรัชญางค์ปรีชา

2,808,336

0.444

นางลักขณา จึงสมาน

3. กลุ่มนายถกล ถวิลเติมทรัพย์
นายถกล ถวิลเติมทรัพย์
นายรังสรรค์ ถวิลเติมทรัพย์
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รายชื่อ

สัดส่วน
(ร้อยละ)

จานวนหุ้น

นายปราโมทย์ ปรัชญางค์ปรีชา

1,470,136

0.232

นางพัชรี ปรัชญางค์ปรีชา

1,334,720

0.211

นายสุริยัน ปรัชญางค์ปรีชา

1,321,202

0.209

นายชาคร ปรัชญางค์ปรีชา

156,150

0.025

นางสาวสลิลภรณ์ ปรัชญางค์ปรีชา

150,626

0.024

1,334,720

0.211

880,916

0.139

11,453,700

1.810

10,032,700

1.566

10,000

0.002

1,410,000

0.223

1,000

0.000

7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด

8,712,514

1.377

8. กลุ่มนายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์

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

9. นายธวัช เตชวัฒนสุข

7,000,000

1.106

10. นายวิสุทธิ์ เรืองสุขวรรณา

5,872,776

0.928

240,675,942

38.036

632,752,650

100

นางสาวเสาวภา กิจหรารักษ์
นางวิมล แซ่จู

6.. นายเมืองทอง เสถียรศักดิ์พงศ์
นายเมืองทอง เสถียรศักดิ์พงศ์
นายณัฐธัญ เสถียรศักดิ์พงศ์
นางพิมผา เสถียรศักดิ์พงศ์
นายชัยพฤกษ์ เสถียรศักดิ์พงศ์

นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์
นางเบญจพรรณ นิวัติศัยวงศ์

ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

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
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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
- 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
4. 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
5. 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
6. นายเอกชัย โรจน์วณิชย์ ด้ารงต้าแหน่งกรรมการบริษัท และถือหุ้นจ้านวน 639,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.61
7. นางวีรวรรณ เซกิสุมิ ถือหุ้นจ้านวน 50,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.60
8. นางศิริรัตน์ ทรงพัฒนะโยธิน ถือหุ้นจ้านวน 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.19
9. บริษัท กรีนเนอจี จ้ากัด ถือหุ้นจ้านวน 2,110,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.12
(ไม่ได้ประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกันกับ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) )
10. บริษัท แกรนด์ บาราย จ้ากัด ถือหุ้นจ้านวน 805,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.58
(ไม่ได้ประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกันกับ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) )

การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563
ประเภท
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย

จานวนราย

จานวนหุ้นรวม

คิดเป็น %

2,136

625,701,818

98.89

ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว

8

7,050,832

1.11

รวมทั้งสิ้น

2,144

632,752,650

100

หน้า 36

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
รายงานประจ้าปี 2563

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกาหนดนโยบายการ
จัดการหรือการดาเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสาคัญ
1) กลุ่มนายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา โดย นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา ด้ารงต้าแหน่ง
กรรมการบริษัทฯ และมีอ้านาจผูกพันลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
2) กลุ่มนายถกล ถวิลเติมทรัพย์ โดย
- นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ ด้ารงต้าแหน่งกรรมการบริษัทฯ และมีอ้านาจผูกพัน
ลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
- นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์ ด้ารงต้าแหน่งกรรมการบริษัทฯ และมีอ้านาจผูกพัน
ลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ และด้ารงต้าแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3) กลุ่มนายกิตติ ฉัตรเลขวณิช โดย นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช ด้ารงต้าแหน่งกรรมการ
บริษัทฯ และมีอ้านาจผูกพันลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
4) กลุ่มนายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์ โดย นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์ ด้ารงต้าแหน่ง
กรรมการบริษัทฯ และมีอ้านาจผูกพันลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
(2) การประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)
บริษัทฯ หรือ บริษัทย่อยไม่มีการประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ ในบริษัทอื่น (Holding
Company)
(3) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders’ Agreement)
บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างกันในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเรือ่ งที่มีผลกระทบต่อการ
บริหารงานของบริษัทฯ
1.4 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
1.4.1 จานวนทุนจดทะเบียน ทุนชาระแล้ว และจานวนหุ้น
บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 775,424,053 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ้านวน 775,424,053 หุ้น โดย
มีทุนช้าระแล้วจ้านวน 632,752,650 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จ้ากัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
หมายเหตุ ได้มีการออกหุ้นสามัญจ้านวน 186,856,013 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบ
ส้าคัญแสดงสิทธิที่จะซือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครังที่ 1 (CPI-W1) ซึ่งได้ก้าหนดการใช้สิทธิแปลงสภาพครังสุดท้าย
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และออกหุ้นสามัญจ้านวน 28,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส้าคัญ
แสดงสิทธิที่จะซือหุ้นสามัญส้าหรับกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ครังที่ 1 (ESOP#1) โดยก้าหนดการใช้สิทธิ
แปลงสภาพครังสุดท้ายวันที่ 29 มิถุนายน 2561
1.4.2 หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ
บริษัทฯ ไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ
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1.4.3 หุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์อ้างอิงในการออกหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว (Thai Trust Fund) และ ใบแสดง
สิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)
ไม่มี
1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น
1.5.1 หลักทรัพย์แปลงสภาพ ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญออกและเสนอขายให้แก่
กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP#1)
วันใช้สิทธิครังแรก
: วันที่ 30 ธันวาคม 2556
วันใช้สิทธิครังสุดท้าย
: วันที่ 29 มิถุนายน 2561
บริษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์แปลงสภาพใบส้าคัญแสดงสิทธิที่จะซือหุ้นเพิ่มเติมในปี 2563
1.5.2 หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้
บริษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี
1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจ้านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
ของก้าไรสุทธิหลังหักส้ารองตามกฎหมายและช้าระภาษีแล้วในแต่ละปีตามงบการเงินรวม ทังนีการจ่ายเงินปันผล
ดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงผลการด้าเนินงานและก้าไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการด้วยว่ามีความสามารถที่
จะจ่ายได้โดยไม่ผิดกฎหมาย และค้านึงถึงสภาพคล่องของบริษั ทฯ ที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้โดยไม่มีผล
กระทบต่อกิจการอย่างมีนัยส้าคัญ
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
รายการ

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

ก้าไร/(ขาดทุน) สุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)

49.45

(62.98)

(82.13)

ก้าไร/(ขาดทุน) สุทธิ ตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)

90.14

(139.42)

16.20

จ้านวนหุ้น (ล้านหุ้น)

632.75

632.75

632.75

ก้าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร (ล้านบาท)

89.13

41.89

130.18

เงินปันผลประจ้าปี (บาท/หุ้น)

0.071

งดจ่าย

0.04

เงินปันผลจ่ายทังสิน (ล้านบาท)

44.93

0.00

25.31

อัตราเงินปันผลจ่าย (ร้อยละ)

50

N/A

N/A

หมายเหตุ 1) ปี 2560-2561 นโยบายการจ่ายเงินปันผลพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากข้อมูลงบการเงินเฉพาะกิจการ
2) ปี 2560-2561 จ่ายเงินปันผลจากก้าไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จึงไม่สามารถค้านวณอัตราเงินปันผลได้
3) ปี 2562 นโยบายการจ่ายเงินปันผลพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินรวม (ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที่ 1/2562
ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยมีผลตังแต่รอบบัญชีปี 2562)
4) N/A : สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) ไม่สามารถค้านวณได้เนื่องด้วยท้าการจ่ายเงินปันผลจากก้าไรสะสมจากงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัทฯ
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2. การบริหารจัดการความเสี่ยง
2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการและผู้บริหารตระหนักถึงความส้าคัญของการบริหารความเสี่ยง และหน้าที่ความรับผิด
ชอบในการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง จึ งได้น้าหลักเกณฑ์ The Committee of Sponsoring
Organizations of the Tread way Commission-Enterprise Risk Management (COSO-ERM) ใช้เป็นแนวทาง
บริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึนภายใต้ความไม่แน่นอนในสภาวะต่างๆ ของบริษัทฯ พร้อมทังก้าหนด
นโยบายบริหารความเสี่ยงทั่วทังองค์กร ดังนี
1) ก้าหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่
จะบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยให้การด้าเนินการบริหารความเสี่ยงเป็น
ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ
2) ก้าหนดให้มีคู่มือการจัดท้าระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันทังองค์กร
3) ก้าหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทังองค์กรแบบบูรณาการ โดยมีการจัดการ ด้าเนินการอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง สอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายขององค์กร
4) ก้าหนดให้มีการติดตาม ประเมิน และรายงานผลการบริหารความเสี่ยง รวมทังมีการทบทวนและ
ปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติอย่างสม่้าเสมอ
5) ส่งเสริมและพัฒนาการน้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงของบริษัทฯ
2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัทฯ ท้าการวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยแบ่งเป็นสองระดับ คือระดับอุตสาหกรรมและระดับองค์กร
โครงสร้างและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในระดับอุตสาหกรรมมักส่งผลกระทบต่อการด้าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อจ้ากัดถาวร ที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่ ายหรือก้าจัดให้หมดไป ดังนันส้าหรับ
ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในระดับอุตสาหกรรมจะวิเคราะห์โดยการศึกษาโครงสร้างการผลิตและการบริโภคของ
อุตสาหกรรม ในขณะที่ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในระดับองค์กรจะถูกวิเคราะห์โดยใช้กรอบที่แนะน้าและวางไว้โดย
ตลาดหลักทรัพย์
(1) ความเสี่ยงในระดับอุตสาหกรรม
ความเสี่ยงเหล่านีเป็นความเสี่ยงที่ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนต้องเผชิญเพราะเป็นความเสี่ยงเชิง
โครงสร้างที่เกิดจากนโยบายและมาตรการที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐเสนอก้าหนด เราจะเริ่มต้นด้วยโครงสร้าง
ทั่วไปของอุตสาหกรรมเพื่อให้นักลงทุนสามารถเห็นและเข้าใจมุมมองทั่วไปของอุตสาหกรรมปาล์มน้ามันซึ่งเป็น
พืนฐานที่จ้าเป็นเพื่อให้เข้าใจถึงแง่มุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ภาพที่ 1 Basic Structure of Thai Palm Industries

จากภาพ ห่วงโซ่อุปทานประกอบด้วย สวนปาล์มส่งวัตถุดิบผลปาล์มสด (FFB) ให้โรงสกัดน้ามัน
ปาล์ม จากนัน โรงสกัดน้ามันปาล์มสกัดผลปาล์มสดเป็นน้ามันปาล์มดิบ (CPO) ส่งให้โรงกลั่นน้ามันปาล์ม เพื่อ
ผลิตเป็นน้ามันปาล์มบริสุทธิ์ (RPO) และน้ามันปาล์มโอเลอิน (ROL) โดยจะได้ไขปาล์มบริสุทธิ์ (RHST) และกรด
ไขมันปาล์ม (PFAD) เป็นผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ ซึ่ง น้ามันปาล์มบริสุทธิ์ (RPO) นัน จะน้าไปใช้เป็นน้ามันทอดใน
อุตสาหกรรมอาหาร เช่น บะหมี่กึ่งส้าเร็จรูป ขนมขบเคียว หรือแปรรูปเป็นส่วนผสมในอุตสาหกรรมอาหารอื่นๆ เช่น
นมข้นหวาน เนยเทียม สบู่ ฯลฯ นอกจากนี น้ามันปาล์มบริสุทธิ์ (RPO) ยังถูกใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล
(B100) โดยผู้ซือคือโรงงานผลิตไบโอดีเซลที่ไม่มีหอกลั่น อย่างไรก็ตาม โรงงานผลิตไบโอดีเซลบางส่วนหรือราย
ใหญ่จะมีหอกลั่นเหมือนโรงกลั่นน้ามันปาล์ม ท้าให้สามารถซือ CPO ได้โดยตรงจากโรงสกัดเพื่อน้ามาผลิตเป็น
RPO แล้วน้าไปผลิตเป็น Palm Methyl Ester หรือ B100 ต่อไป
ภาพที่ 2 ความไม่สมดุลของ Supply Chain of Thai Palm Oil
Refineries
Plantation

Year

- 90% are small farmers

Crushing Mills

Factory

- 10% 9 Companies, are big planation

Capacity

2018

2019

16

17

2020
17

8,520

9,320

9,320

48%

50%

50%

2018

2019

2020

12

12

13

6,988

7,682

8,532

58%

62%

53%

(Ton/Day)
Utilization
Stock Begin
Year

2018

CPO

485

2019 2020 (E.)
466

319 Million Ton

Biodiesel
Year
Factory
Capacity

Production
Year

2018

2019 2020 (E.)

FFB

15.40 16.66

15.17 Million Ton

FFB

(Million Litre/Day)

Year

2018

2019 2020 (E.)

CPO

2.78

3.03

CPO

Utilization

2.69 Million Ton

Export
CPO

238,471 Ton

Source :
Department of Internal Trade
Department of Alternative Energy Development and Efficiency
Department of Energy Business

Stock

Office of Agricultural Economics

CPO

CPI Intelligence
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ภาพที่ 2 เป็นภาพที่อธิบายต่อเนื่องจากภาพที่ 1 เพื่อชีให้เห็นถึงความไม่สมดุลกันใน 2 ด้านหลัก
คือ ด้านอุปสงค์-อุปทานต่อผลปาล์มสด และด้านนโยบายการน้าเข้า-ส่งออก
ด้านอุปทาน ก้าลังการผลิตของโรงงานสกัดน้ามันปาล์มสามารถรองรับปริมาณผลปาล์มสด (FFB)
ได้ประมาณ 30 ล้านตันต่อปี (ก้าลังการเดินเครื่อง 330 วันต่อปี) ในขณะที่ผลปาล์มสด (FFB) ที่ได้จากพืนที่ปลูก
ทังประเทศในปัจจุบันเฉลี่ยประมาณ 15.17 ล้านตันต่อปี ซึ่งมีปริมาณเพียงครึ่งหนึ่งของความต้องการผลปาล์มสด
ที่โรงงานสกัดน้ามันปาล์มต้องการ
ด้านอุปสงค์ จากปริมาณผลปาล์มสด (FFB) ประมาณ 15.17 ล้านตัน จะผลิตเป็นน้ามันปาล์มดิบ
(CPO) ได้ประมาณ 2.69 ล้านตัน ประกอบไปด้วยอุปสงค์เพื่อใช้บริโภคเป็นอาหารและอุตสาหกรรมอาหาร
ประมาณ 1.20 ล้านตัน ส่วนอุปสงค์เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนใช้สัดส่วนการผสมในน้ามันดีเซล บี 7, บี 10 และบี
20 ประมาณ 1.37 ล้านตัน และมีการส่งออกไปตลาดต่างประเทศประมาณ 0.24 ล้านตัน ซึ่งเมื่อรวมแล้วจะเป็น
การบริโภคและส่งออกไปทังสินประมาณ 2.80 ล้านตัน ขณะที่ปริมาณสต็อกยกมาเมื่อต้นปี 2563 มีจ้านวน
ประมาณ 0.32 ล้านตัน
ทังนี ปริมาณน้ามันปาล์มดิบที่ใช้ในการบริโภคเป็นอาหารและที่น้ามาใช้ผลิตเป็นน้ามันไบโอดีเซล
นัน คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 51 ของก้าลังการผลิตทังหมดของโรงงานกลั่นน้ามันปาล์มและโรงงานผลิตไบ
โอดีเซลเท่านัน
สภาวะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม ผู้ผลิตที่อยู่กลางน้า และปลายน้าจะมีก้าลังผลิตเกินกว่า
ปริมาณวัตถุดิบ (ผลปาล์มสด) ที่ผลิตได้ตลอดปี นอกจากนีน้ามันปาล์มยังเป็นสินค้าที่ มีเงื่อนไขในการน้าเข้า
ดังนันจึงท้าให้ผู้ผลิตต้องแข่งขันอย่างมากเพื่อให้ได้ ผลปาล์มสดซึ่งเป็นวัตถุดิบมาป้อนสู่กระบวนการผลิต ท้าให้
เกษตรกรผู้ปลูกได้รับประโยชน์จากสภาวะการแข่งขันการแย่งวัตถุดิบนี
ขณะเดียวกัน ปริมาณน้ามันปาล์มที่ผลิตได้ถูกใช้เพื่อการบริโภคภายในประเทศเกือบทังหมด ทัง
การบริโภคเป็นอาหารและพลังงานทดแทน ซึ่งท้าให้ปริมาณอุปสงค์และอุปทานมีขนาดใกล้เคียงกัน แต่เนื่องจาก
ผู้ผลิตมีก้าลังการผลิตส่วนเกิน ท้าให้ต้องแย่งกันจ้าหน่ายเพื่อแย่งส่วนแบ่งตลาดให้ได้มากที่สุด จึงส่งผลท้าให้
อัตราก้าไรของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมกลางน้าและปลายน้าอยู่ในเกณฑ์ไม่สูงมากนัก
จะเห็นได้ว่า การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมค่อนข้างรุนแรง กระนัน การเข้ามาของผู้แข่งขันราย
ใหม่ ก็ มีข้ อจ้ า กั ดค่อนข้ างน้ อย ผู้ แ ข่ งขั น รายใหม่ส ามารถลงทุ น เพื่ อเข้ าสู่ อุตสาหกรรมได้ไ ม่ย าก หรื อแม้แ ต่
ผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรมจะขยายโรงงานหรือขยายก้าลังการผลิตเพิ่มขึนก็ไม่ยุ่งยากมากนัก แต่เนื่องจาก
สภาวะการแข่งขันภายในตลาดปัจจุบันไม่จูงใจให้มีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาแข่งขันในอุตสาหกรรมเพิ่ม
นอกจากนี ยังมีผลิตภัณฑ์น้ามันประเภทอื่น อาทิเช่น น้ามันถั่วเหลือง ที่สามารถใช้ทดแทนน้ามัน
ปาล์มมาได้ จึงท้าให้ต้องแข่งขันกับตลาดน้ามันถั่วเหลืองอีกด้วย
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ด้านการส่งออก จะเห็นได้ว่าประเทศไทยสามารถส่งออกน้ามันปาล์มดิบได้เป็นสั ดส่วนที่น้อย
เนื่องด้วยจะต้องท้าการแข่งขันทางด้านราคากับผู้ผลิตน้ามันปาล์มดิบ ประเทศอินโดนีเซีย และ ประเทศมาเลยเซีย
ซึ่งเป็นผู้ผลิตที่มีสัดส่วนการผลิตน้ามันปาล์มดิบเป็นอันดับหนึ่งและสองของโลก มีขนาดพืนที่ในการเพาะปลูกผล
ปาล์ มสดมากกว่ า ท้ าให้ มีผ ลปาล์ มสดเข้ ากระบวนการผลิ ตมี ต้น ทุ น ที่ ต่้ ากว่ า จึ งท้ าให้ มีแ ค่บ างช่ ว งจั ง หวะ
ระยะเวลาสันๆ เท่านัน ที่จะสามารถแข่งขันราคาการส่งออกกับสองประเทศนีได้
World Palm Oil Production

Malaysia
27.00%

Indonesia
57%

Thailand
4%
Other
12%

ภาพที่ Production Share of
Palm Oil by Country – ปี 2020
มาเลเซียและอินโดนีเซียผลิตน้ามัน
ปาล์มรวมกันคิดเป็น 84% ของ
ปริมาณที่ผลิตได้ทังโลก
Source: U.S. Department of
Agriculture

(2) ความเสี่ยงเฉพาะในการประกอบธุรกิจขององค์กรฯ
บริษัทฯ ได้แบ่งความเสี่ยงเฉพาะในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ ด้านกลยุทธ์,
ด้านการปฏิบัติงาน, ด้านการเงินและการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ ดังนี
1) ด้านกลยุทธ์ (Strategic)
 ความเสี่ยงด้านอุปสงค์ (Demand) การตลาด การขาย และการบริการ
ปัจ จั ยเสี่ ยงที่ มีนั ย ส้าคัญ ได้แ ก่ นโยบายและกฎระเบี ยบของภาครั ฐ เช่น การก้า หนด
เพดานราคาและการประกันราคาผลปาล์มสด อาจส่งผลกระทบในด้านต้นทุนการผลิตและภาวะขาดทุนจากการ
ขาย, นโยบายการน้าเข้าและส่งออกน้ามันปาล์มดิบที่ไม่สมดุล ประกอบกับส่วนต่างของราคาน้ามันปาล์มดิบเมื่อ
เทียบกับต่างประเทศ อาจส่งผลให้มีการลักลอบน้าเข้าน้ามันจากต่างประเทศ และกระทบต่อระบบการแข่งขัน
ภายในประเทศเป็นอย่างมาก ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและเข้าประชุมร่วมกับหน่วยงานราชการ
เพื่อให้ทราบความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด และบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านีโดยการวิเคราะห์นโยบายของ
ภาครัฐ, บริหารสินค้าคงคลังให้เหมาะสมกั บสภาวะการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนควบคุมต้นทุนวัตถุดิบของสวนและ
การขยายพืนที่เพาะปลูกในระยะยาว
ปัจจัยเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่น้อยราย อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ
เมื่อไม่มีการซือ-ขายกับลูกค้ารายใหญ่น้อยรายเหล่านี อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีการรักษาความสัมพันธ์กับ
ลูกค้ากลุ่มนีอย่างต่อเนื่อง และก้าหนดยอดขายเพิ่มขึนในกลุ่มลูกค้าขนาดกลางรายเดิมทังในเขตภาคกลางและ
ภาคใต้ รวมถึงสรรหาลูกค้าใหม่ในทุกๆ หน่วยธุรกิจของบริษัทฯ
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ความเสี่ยงด้านอุปทาน (Supply) การจัดซือและจัดส่ง
ปัจจัยเสี่ยงที่มีนัยส้าคัญ ได้แก่ ภาวะการแข่งขันที่สูงในการจัดหาวัตถุดิบหรือผลปาล์มสด
เป็นปัจจัยที่ทางบริษัทฯ ให้ความส้าคัญเป็นอันดับต้นๆ เนื่องจากการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตมีผลกระทบ
โดยตรงต่อกระบวนการผลิตของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ด้าเนินการลดความเสี่ยงโดยการกระจายแหล่งซือ
วัตถุดิบในเขตจังหวัดชุมพรและพืนที่ใกล้เคียง และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเกษตรกรทังในด้านบริการและราคา
รับซือที่เป็นธรรม
ปัจ จั ย เสี่ ย งจากความผั นผวนของราคาวั ตถุ ดิบ และผลิ ตภั ณ ฑ์ผ ลพลอยได้ อาจส่ งผล
กระทบต่อต้นทุนและผลการด้าเนินงาน บริษัทฯ จึงใช้ประโยชน์จากตลาดซือขายล่วงหน้า โดยการท้า Hedging
และใช้การบริหารจัดการสินค้าคงคลังและต้นทุนจัดเก็บในช่วงที่ราคาต่้าลง และขายผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ให้มาก
ที่สุดโดยไม่เก็บไว้ในคลัง เพื่อลดความผันผวนของราคา


ความเสี่ยงด้านบุคลากร
ปัจจัยเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรเป็นปัจจัยเสี่ยงที่มีความส้าคัญในระดั บต้นๆ ของ
บริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีวิธีจัดการความเสี่ยงทังในด้านการสรรหาบุคลากรโดยเพิ่มช่องทางการสรรหาใน
ด้านต่างๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละต้าแหน่งงาน, จัดท้าแผนสืบทอดต้าแหน่งงาน (Succession Plan), สร้าง
ความผูกพันกับพนักงานเพื่อลดอัตราการลาออก และมีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรตามสายวิชาชีพ


2) ด้านการปฏิบัติงาน (Operations) ได้แก่
 ความเสี่ยงด้านคุณภาพวัตถุดิบและสินค้าและการจัดเก็บ
บริษัทฯ ให้ความส้าคัญกับคุณภาพวัตถุดิบและสินค้าที่ผลิต โดยมีวิธีจัดการปัจจัยเสี่ยง
ต่างๆ ที่จะท้าให้วัตถุดิบและสินค้าไม่มีคุณภาพ โดยก้าหนดขันตอนปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพตังแต่กระบวนการ
รับวัตถุดิบ, การผลิต, การตรวจคุณภาพ ตลอดจนถึงกระบวนการจัดเก็บในถังเก็บที่ได้มาตรฐาน นอกจากนี
บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นในด้านการอบรมให้แก่พนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท้างานอย่างสม่้าเสมอ
ความเสี่ยงด้านการผลิตและซ่อมบ้ารุง
ความพร้อมของเครื่องจักรเป็นสิ่งส้าคัญต่อกระบวนการผลิตและความต่อเนื่องในการ
ด้าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังนันเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน จึงก้าหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเตรียม
ความพร้อมของเครื่องจักรและส้ารองอะไหล่ที่ส้าคัญเตรียมไว้ล่วงหน้า เพื่อให้ทันต่อการแก้ไขเมื่อมีปัญหาเกิดขึน
มีการวางแผนซ่อมบ้ารุงแบบ Preventive Maintenance ให้ครอบคลุมทังระบบ ตลอดจนการวางแผนตรวจเช็ค
การรายงาน และการติดตามการแก้ไข


ความเสี่ยงด้านการบริหารโครงการ
การบริหารโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด้า เนินธุรกิจ ซึ่งปัจจัย
เสี่ยงต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบให้งานโครงการไม่ได้คุณภาพและแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก้าหนด บริษัทฯ ได้
ด้าเนินการ โดยก้าหนดขันตอนปฏิบัติงานที่ชัดเจนตังแต่กระบวนการวางแผนงานโครงการ, การทวนสอบความ
ครบถ้วนของรายละเอียดงานโครงการ, กระบวนการสรรหาผู้รับเหมา, กระบวนการติดตามการปฏิบัติงาน, การ
ตรวจสอบและรับมอบงานโครงการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบริหารโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ มีคุณภาพและเป็นไป
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ตามระยะเวลาที่ก้าหนดไว้
ความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติ
ในช่วงระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก ประสบกับภัย
ธรรมชาติที่รุนแรงมากขึน โดยเฉพาะในปี 2532 จังหวัดชุมพรได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากวิกฤตการณ์พายุ
ไต้ฝุ่นเกย์ ซึ่งบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติที่อาจมีขึนและรุนแรงขึน โดยได้มีการท้ากรมธรรม์
ประกันภัยที่ครอบคลุมทรัพย์สินของบริษัทฯ ทังต่ออาคาร เครื่องจักร อุปกรณ์ และสินค้าคงคลัง พร้อมทังจัดให้มี
การประกันรายได้หากธุรกิจต้องหยุดชะงักจากอุบัติเหตุต่างๆ
ปัจจัยเสี่ยงจากภัยธรรมชาติอีกด้านคือ สภาพอากาศภัยแล้ง ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตของบริษัทฯ เพื่อลดผลกระทบดังกล่าวที่อาจจะเกิดขึน บริษัทฯ มีการ
ติดตามข้อมูลสภาพอากาศอย่างสม่้าเสมอ เพื่อใช้ในการวางแผนและบริหารจัดการสวน โดยมีกระบวนการกักเก็บ
น้าไว้ใช้ในยามวิกฤต


ความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศ
บริษัทฯ ให้ความส้าคัญในด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล เพื่อให้การรวบรวม
ข้อมูลและประมวลผลข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ทันเวลา พนักงานสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง
ชัดเจน รวมถึงมีระบบช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารเพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบสารสนเทศ และความปลอดภัยของ
ข้อมูล จึงได้ก้าหนดให้มีวิธีจัดการความเสี่ยงโดยการก้าหนดรูปแบบมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ซึ่ ง
ครอบคลุมทังภายในองค์กร และป้องกันการคุกคามจากภายนอกองค์กร รวมถึงมีการจัดท้าแผนส้ารองฉุกเฉินใน
การรับมือภัยพิบัติและแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan)


3) ด้านการเงินและการรายงาน (Reporting)
 ความเสี่ยงด้านการเงินและอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมจากธนาคารในประเทศเพื่อใช้ในการด้าเนินธุรกิจ โดยมีอัตราดอกเบีย
แบบลอยตัว จึงท้าให้มีความเสี่ยงในภาวะการณ์ของตลาดโลกที่มีแนวโน้มอัตราดอกเบียในช่วงขาขึน อย่างไรก็ดี
บริษัทฯ ได้ท้าการป้องกันความเสี่ยงในเรื่องของอัตราดอกเบียลอยตัว โดยท้าป้องกันความเสี่ยงโดยให้มีการท้า
อัตราดอกเบียคงที่ (Interest Rate Swap)
บริษัทฯ มีรายได้จากการขายกับต่างประเทศประมาณร้อยละ 7-8 ต่อปี ท้าให้ต้องถือครอง
เงินตราต่างประเทศสกุลดอลลาร์สหรัฐอยู่บ้าง จึงอาจมีความเสี่ยงในแง่ที่ท้าให้ได้รับรู้รายได้ในรูปสกุลเงินบาท
น้อยลงหากเกิดการแข็งค่าขึนของเงินบาท ซึ่งบริษัทฯ บริหารจัดการความเสี่ยงด้านนีโดยการติดตามแนวโน้ม
ค่าเงินบาทจากบทวิเคราะห์ต่างๆ และท้าสัญญา Forward contract กับธนาคารต่างๆ โดยมีการเปรียบเทียบ
Premium และ Discount อย่างสม่้าเสมอ
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4) ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ (Compliance)
 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ได้ก้าหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการท้างานขึน
เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการน้าไปปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางในการด้าเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน
เช่น คุณภาพของน้าทิง, ฝุ่นละอองจากปล่องควันหม้อไอน้า เป็นต้น ในส่วนของน้าทิงหรือน้าเสียที่เกิดจากการ
ผลิต บริษัทฯ ได้ลงทุนในระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากน้าเสีย หลังจากนันน้าที่ผ่านการบ้าบัดแล้วซึ่งมีคุณสมบัติเป็น
ปุ๋ยได้ส่งผ่านระบบท่อล้าเลียงให้กับเกษตรกรและศูนย์พัฒนาอาหารสัตว์ที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงาน ส่วนผุ่นละออง
จากหม้อไอน้าก็มีการปฏิบัติและควบคุมค่าตัวแปรต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรมและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างสม่้าเสมอ
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมาย
บริษัทฯ ให้ความส้าคัญกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ด้ าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษัท ฯ ในทุ ก ๆ ด้าน เช่ น กฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ , กฎหมายภาษีอากร, ภาษีโรงเรื อนและที่ ดิ น ,
กฎระเบียบของกระทรวงต่างๆ จากหน่วยงานรัฐ บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึนโดยมีการ
ก้าหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจน, ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนทราบ, ให้ความรู้แก่พนักงาน และควบคุมการใช้
งานที่เสี่ยงต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยก้าหนดให้มีการตรวจทานอย่างสม่้าเสมอ เป็นต้น


ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น
บริษัทฯ ให้ความส้าคัญกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีการประเมินความเสี่ยงและ
ก้าหนดการควบคุมภายในกิจกรรมต่างๆ เพื่อป้องกันโอกาสที่จะเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นขึนทังภายในบริษัทฯ และ
กับหน่วยงานภาครัฐ นอกจากนีบริษัทฯ ได้ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และสื่อสารให้พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หน่วยงานภายนอก และคู่ค้า
ของบริษัทฯ ได้รับทราบถึงนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีส้านั ก
ตรวจสอบภายในเป็นผู้ประเมินและติดตามการก้ากับดูแลที่ดี การปฏิบัติตามจรรยาบรรณและนโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชั่นทุกครังเมื่อมีการตรวจสอบประจ้างวด
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3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
3.1 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
3.1.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
การแสดงถึงความสัมพันธ์ของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินธุรกิจ เพื่อสะท้อนให้เห็นว่า
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าและบริการ โดยสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าที่บริษัทฯ ส่งมอบให้ผู้มี
ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในแต่ละกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมตลอดห่วงโซคุณค่าของ 2 ประเภท ดังนี
กิจกรรมหลัก คือ การเชื่อมโยงกั นอย่างต่อเนื่องของ 5 กิจกรรมหลัก ตามบริบทของธุรกิ จ
พาณิชย์ ดังนี
กิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่า
1. การบริหารจัดการปัจจัยผลิต
เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นและ
สนับสนุนด้านปัจจัยการผลิต
รวมถึงลักษณะความสัมพันธ์
ของคู่ค้าหรือผู้ส่งมอบวัตถุดิบ
หรือสิ่งที่ใช้เป็นปัจจัยในการ
ผลิตสินค้า

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง








การจัดหาและจัดซือวัตถุดิบทีม่ ี
คุณภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ
การพิจารณารับซือวัตถุดิบจากผู้
ปลูกปาล์มรายย่อย หรือ เกษตกร
รายย่อย
การก้าหนดราคารับซือผลปาล์มสด
ที่ราคาเป็นกลาง
กระบวนการจัดซือและคัดเลือกคู่ค้า
ที่เป็นธรรม ไม่กีดกันทางการค้า ไม่
เลือกปฏิบัติ
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เกษตรกรผู้ปลูกผลปาล์มรายย่อย
และ ผู้บริการจัดหาผลปาล์มสด
หน่วยงานภาครัฐ / หน่วยงาน
ก้ากับที่ควบคุมมาตรฐานด้าน
วัตถุดิบและสินค้า
พนักงานที่ท้าหน้าที่จัดซือ จัดหา
วัตถุดิบ
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กิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่า
2. การปฏิบัติการ
เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการแปลง
สภาพวัตถุดิบ หรือปัจจัยที่
น้าไปสู่กระบวนการผลิตสินค้า
ที่พร้อมจ้าหน่าย

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง












3. การกระจายสินค้าและบริการ
เป็นกิจกรรมและช่องทางการ
เคลื่อนย้ายหรือการส่งมอบ
สินค้า เพื่อให้ลูกค้าหรือ
ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้า
และบริการ











ผลิตและแปรรูปวัตถุดิบอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ค้านึงถึงความปลอดภัยของ
กระบวนการผลิต และลดของเสียที่
มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของ
สินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่
ก้าหนด
ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อรักษา
คุณภาพของสินค้า
การผลิตสินค้าตามความต้องการ
ของลูกค้า
การคิดค้น วิจัย และพัฒนาสินค้าที่
ตอบโจทย์และตามความต้องการ
ของลูกค้า
คลัง / ศูนย์กระจายสินค้า อยู่ใน
ที่ตังที่เหมาะสม สะดวกต่อการ
ขนส่ง และมีระบบการจัดการ
โดยรวมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
คลัง / ศูนย์กระจายสินค้า ที่มีการ
น้าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ใน
การบริหารจัดการค้าสั่งซือ
คลัง / ศูนย์กระจายสินค้า มีความ
พร้อมในการจัดเก็บสินค้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ รักษาคุณภาพของ
สินค้าได้เป็นอย่างดี
คัดเลือกผู้ให้บริการด้านการขนส่งที่
ได้มาตรฐาน และมีกระบวนการจัด
จ้างที่เป็นธรรม
ขนส่งและส่งมอบสินค้าด้วยบริการ
ที่มีคุณภาพและตรงเวลา
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คู่ค้าที่รับซือผลิตภัณฑ์โดยตรงกับ
บริษัทฯ เพื่อไปจัดจ้าหน่าย
คู่สัญญา / คู่ค้า (กรณีว่าจ้าง
บริษัทฯ ผลิตสินค้าแบรนด์ตนเอง)
พนักงานที่ท้าหน้าที่ผลิตสินค้า
หน่วยงานภาครัฐ / หน่วยงาน
ก้ากับที่ควบคุมมาตรฐานการผลิต
ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์

ผู้ให้เช่าคลังสินค้า
ผู้รับจ้างขนส่ง
พนักงานประจ้าคลังสินค้า
ผู้บริโภค
ลูกค้า / ผู้กระจายสินค้า (ผ่าน
ช่องทางอื่นๆ ที่ไม่ใช่ของบริษัท)
ชุมชน สังคมรอบข้างคลังสินค้า
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กิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่า
4. การตลาดและการขาย
เป็นกิจกรรมเพื่อให้ลูกค้าได้รับ
ข้อมูลของสินค้า การเข้าถึง
สินค้า เพื่อใช้ในการตัดสินใจใน
การสั่งซือสินค้าได้อย่างสะดวก
มากยิ่งขึน

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง






5. การบริการหลังการขาย
เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ให้บริการแก่ลูกค้า พร้อมที่จะ
พัฒนาให้เกิดความพึงพอใจ
อย่างสูงสุด





การหาช่องทางการจัดจ้าหน่าย ที่ให้
ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่าย เช่น ร้านค้าโช
ห่วย ร้านค้าออฟไลน์ / ออนไลน์
การก้าหนดราคาของสินค้า และจัด
กิจกรรมส่งเสริมการตลาดอย่าง
เหมาะสม
ให้บริการข้อมูลของสินค้าแก่
ผู้บริโภคอย่างถูกต้องครบถ้วนทุก
ช่องทางการสื่อสาร
มีการรับประกันสินค้าและความพึง
พอใจ
มีระบบการบริหารความสัมพันธ์กับ
ลูกค้า เพื่อรับฟั งความคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะ

ผู้มีส่วนได้เสีย












ลูกค้า
ตัวแทนจ้าหน่าย
ตัวแทนนายหน้าที่รบั ไปจ้าหน่าย
พนักงานขาย / พนักงานผู้ให้ขอ้ มูล
ผู้กระจายสินค้า (ผ่านช่องทางอื่นๆ
ที่ไม่ใช่ของบริษัทฯ)

ลูกค้า
ผู้กระจายสินค้า
ตัวแทนนายหน้าที่รับไปจ้าหน่าย
พนักงานขายแต่ละกลุ่มสินค้า
พนั ก งานผู้ รั บ ข้ อ มู ล / พนั ก งาน
บริการหลังการขาย

กิจกรรมสนับสนุน คือ กิจกรรมที่สนับสนุนให้กิจกรรมหลักบรรลุเป้าหมาย ซึ่งมีความส้าคัญ
ไม่น้ อ ยไปกว่ า กิ จ กรรมหลั ก โดยบริ ษัท ฯ ได้มีก ารด้า เนิ น การอย่ า ง
รอบคอบและปฏิบัติตามเกณฑ์การบริหารจัดการอย่างเหมาะสม ทัง
การบริหารทรัพยากรบุคคล การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสินค้าและบริการ
การบริหารจัดการองค์กร การขนส่ง และ การจัดท้าระบบบัญชีและ
การเงิน เป็นต้น
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3.1.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
ผู้มีส่วนได้เสีย คือ บุคคลหรือหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับ การด้าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทัง
ทางตรงและทางอ้อม โดยแบ่งเป็น
1) ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน
2) ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร เช่น ลูกค้า คู่ค้า หรือ ชุมชน เป็นต้น
โดยบริษัทฯ ได้ท้าการประเมินความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย โดยผ่านกระบวนการรับฟัง
การสัมภาษณ์ รวบรวมรายงาน การส้ารวจความพึงพอใจ การประชุมกลุ่มย่อย การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือช่อง
ทางการรับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบและประเด็นที่เกี่ยวโยงกับบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกส่วนทังด้านบวกและด้านลบ
เมื่อทราบความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียแล้ว บริษัทฯ จึงได้สรุปแนวทางการตอบสนองความ
คาดหวังนัน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือและการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุก
ส่วน ลดความเสี่ยงด้านต่างๆ ในการด้าเนินงาน และยังถือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจอีกด้วย
ผู้มีส่วน
ได้ เสีย

ช่ องทางการมีส่วนร่ วม

ผู้ถือหุ้น

* ประชุมสามัญประจาปี

และ
นักลงทุน

* ประชุมวิสามัญ
* การชี้แจงผลการดาเนินงาน
รายไตรมาส
* รายงานประจาปี

ข้ อเสนอแนะ/ความคาดหวัง/
ความสนใจของผู้มีส่วนได้ เสีย
* ผลประกอบการที่ดี เป็นรูปธรรม
เติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง

การตอบสนองต่ อความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้ เสีย
* บริหารงานให้เกิดความเติบโต
อย่างมั่นคงและสมดุลย์ ในทุกมิติ

* การจ่ายปันผลสม่าเสมอ

ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

* ราคาหลักทรัพย์สงู ขึ้นอย่าง

สิ่งแวดล้อม

ต่อเนื่อง

* การศึกษา ค้นคว้า ธุรกิจใหม่ๆ

* รายงานแบบฟอร์ม 56-1

* การกากับดูแลกิจการที่ดี

เพื่อต่อยอดผลประกอบการ

One Report
* ช่องทางการสื่อสารต่างๆ

โปร่งใส ตรวจสอบได้

* การทบทวนต้นทุนและกระบวน

เช่น เว็บไซต์ อีเมล์ โทรศัพท์
ไลน์ เฟสบุ๊ค
* ช่องทางการร้องเรียน

* การเปิดเผยข้อมูลอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
* ธุรกิจต่อยอดและมีผล
ตอบแทนในอนาคตแบบยัง่ ยืน

(Whistle Blowing)

การผลิตเป็นประจา
* การปรับปรุงเทคโนโลยี
เครื่องจักร เพื่อให้เกิดการใช้งาน
อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
* ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
ตลอดจนดาเนินการใดๆ ด้วย
หลักการกากับกิจการและ
จรรยาบรรณที่ไม่แสวงหา
ผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น
โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทฯ
ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน
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บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
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ผู้มีส่วน
ได้ เสีย

ช่ องทางการมีส่วนร่ วม

ข้ อเสนอแนะ/ความคาดหวัง/
ความสนใจของผู้มีส่วนได้ เสีย

การตอบสนองต่ อความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้ เสีย

ผู้ถือหุ้น

และไม่ดาเนินการใดๆ ที่อาจ

และ
นักลงทุน

ก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
* ส่งเสริมให้เกิดการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ
* ดาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส
โดยคานึงถึงการเจริญเติบโต
ของมูลค่าบริษัทฯ ในระยะยาว

พนักงาน

* กิจกรรม Town Hall Meeting * ค่าจ้าง ผลตอบแทนที่เหมาะสม
จัดให้ฝา่ ยบริหารสูงสุดพบ
และเป็นธรรม
พนักงานทุกไตรมาส
* การจัดสวัสดิการที่สูงกว่า
* กิจกรรม HR พบปะพนักงาน

กฏหมายกาหนด

* บริหารจัดการค่าตอบแทนที่
สอดคล้องกับผลดาเนินงาน
ของบริษัทฯ และผลประเมินการ
ทางานของพนักงาน

* กิจกรรมรับข้อเสนอแนะ
ในการลดต้นทุน

* การจัดอบรมพัฒนาความรู้

* จัดสวัสดิการให้แก่พนักงานอย่าง

และศักยภาพการทางาน

เหมาะสม เช่น กองทุนสารอง

* การสื่อสารภายในผ่าน

* เปิดโอกาสให้เกิดความก้าวหน้า

อีเมล์ เพื่อการประชาสัมพันธ์
* การประชุมคณะกรรมการ
สวัสดิการพนักงาน
* การประเมินผลการปฏิบัติ
งานของพนักงานเป็นประจา
ทุก 6 เดือน
* ช่องทางการร้องเรียน
(Whistle Blowing)
* แบบสารวจความพึงพอใจ
ของลูกค้า

เลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม

ในอาชีพ เพื่อในเกิดความมั่นคง

สวัสดิการรักษาพยาบาล การตรวจ

ในชีวติ

ร่างกายประจาปี ชุดฟอร์มการ

* การจัดการสภาพแวดล้อมทีด่ ี
ปลอดภัย ตรงตามหลักอาชีวอนามัย
* การเปิดเผยและสื่อสารข้อมูล
ทิศทางการบริหารงานของ
บริษัทฯ
* การปฏิบัติต่อพนักงานด้วย
ความเป็นธรรม ตามหลักสิทธิ
มนุษยชน ไม่กีดกัน ไม่เลือก
ปฏิบัติ

ทางาน เป็นต้น
* ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
พนักงาน เพื่อให้เกิดความก้าวหน้า
อย่างยุติธรรม
* สนับสนุนพัฒนาความสามารถ
ในการทางาน โดยนาระบบการ
พัฒนาบุคลากรบนพื้นฐานของ
ความสามารถมาใช้
* เน้นการทางานอย่างปลอดภัย
บริหารจัดการพื้นที่ภายในสานักงาน
ที่ถูกต้องตามหลักอาชีวอนามัย
เช่น พื้นที่สีเขียว พื้นที่สูบบุหรี่
ห้องอาหารพนักงาน
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ผู้มีส่วน
ได้ เสีย

ช่ องทางการมีส่วนร่ วม

ข้ อเสนอแนะ/ความคาดหวัง/
ความสนใจของผู้มีส่วนได้ เสีย

การตอบสนองต่ อความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้ เสีย
มุมสันทนาการต่างๆ

พนักงาน

* ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่าง
เท่าเทียมกัน เป็นธรรม
* สรรหาและว่าจ้างพนักงานตาม
แนวทางด้านสิทธิมนุษยชน โดย
เน้นหลักความเท่าเทียม ความ
หลากหลาย ไม่กดี กัน ไม่เลือก
ปฏิบัติในด้านเชื้อชาติ ศาสนา
สีผิว หรือเพศ มุ่งที่ความสามารถที่
สอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจ
* เปิดช่องทางให้มกี ารสื่อสาร
ระหว่างกัน
ผู้บริโภค
และ
ลูกค้า

* เปิดโอกาสให้เข้าดู
ตรวจสอบ กระบวนการผลิต
* ช่องทางการสื่อสารต่างๆ

* ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ
ถูกต้องและตรงตามเวลา

ระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อ

* ตรวจสอบสถานะการสัง่ ซื้อ

ตอบสนองความพึงพอใจของ

เช่น เว็บไซต์ อีเมล์

และจัดส่งได้อย่างโปร่งใส

โทรศัพท์ ไลน์ เฟสบุ๊ค

ทันเวลา

* ช่องทางการร้องเรียน
(Whistle Blowing)

* มุ่งมั่นทีจ่ ะพัฒนาและรักษา

* การให้บริการหลังการขายที่ดี
มีการรับประกันสินค้าและ
ความพึงพอใจ
* มีการส่งเปลี่ยนสินค้าอย่าง
รวดเร็ว เมื่อมีของเสียหาย
ไม่ตรงตามความต้องการ
* สินค้าและกระบวนการผลิต
เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมและ
เป็นไปตามข้อกาหนด
* มีสินค้าที่ตรงความต้องการ
ของลูกค้า
* เข้าถึงข้อมูลสินค้าได้งา่ ย
* มีผู้ให้ข้อมูลสินค้าได้อย่าง
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ลูกค้าและผู้บริโภค
* ผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน
และปลอดภัย
* ส่งมอบข้อมูล สินค้า และบริการ
ที่มีคุณภาพ ถูกต้อง ตรงเวลา
ตามมาตรฐานทีก่ าหนด
* จัดให้มีเจ้าหน้าที่บริการด้าน
ข้อมูล ทั้งก่อนและหลังการขาย
* กาหนดมาตรการจัดส่งสินค้า
และการตรวจสอบคุณภาพสินค้า
* ขยายช่องทางการจาหน่ายสินค้า
อย่างมีประสิทธิภาพ
* จัดทาแบบประเมินความพึงพอ
ใจของลูกค้า
* มีมาตรการในการรักษาข้อมูล

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
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ผู้มีส่วน
ได้ เสีย

ช่ องทางการมีส่วนร่ วม

ข้ อเสนอแนะ/ความคาดหวัง/
ความสนใจของผู้มีส่วนได้ เสีย

ผู้บริโภค

ถูกต้องและทันเวลา

และ

* สินค้ามีความปลอดภัย

ลูกค้า

ตามมาตรฐานควบคุม
การกาหนดราคาของสินค้า
และจัดกิจกรรมส่งเสริม
การตลาดอย่างเหมาะสม

* เปิดโอกาสให้เข้าดู
ตรวจสอบ กระบวนการผลิต
คู่สัญญา /
ผู้รับ
* ช่องทางการสื่อสารต่างๆ
คู่ค้า

จ้างผลิต

เช่น อีเมล์ โทรศัพท์ ไลน์
* ช่องทางการร้องเรียน
(Whistle Blowing)

* การจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส

การตอบสนองต่ อความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้ เสีย
ส่วนบุคคลของลูกค้า
* ส่งเสริมนวัตกรรมการผลิต
ที่ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
* เปิดช่องทางให้มกี ารสื่อสาร
ระหว่างกัน
* ปฏิบัติต่อคู่คา้ ด้วยความเป็นธรรม

เป็นธรรม ไม่ผูกขาดหรือ

โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่มีมาตรการ

กีดกันทางการค้า

ผูกขาดหรือกีดกันทางการค้าใดๆ

* การให้ผลตอบแทนที่จงู ใจ
เหมาะสม เป็นธรรม
* การสร้างคุณค่าร่วมกันในการ
ดาเนินธุรกิจระยะยาวและยัง่ ยืน
* การป้องกันด้านความปลอดภัย
ตรงตามหลักอาชีวอนามัย
* การรักษาคามั่นสัญญา
ในการดาเนินธุรกิจ
* การทาสัญญาด้วยความ
เป็นธรรมกับทุกฝ่าย
* การชาระหนี้สินถูกต้อง ตรงเวลา

* กาหนดรูปแบบสัญญาและ
ผลตอบแทนการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยความเป็นธรรม
* ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า
และปฏิบัติตามสัญญาอย่าง
เคร่งครัด
* รักษาความลับซึง่ กันและกัน
* ส่งเสริมความร่วมมือ เพื่อ
พัฒนาความรู้และรักษาความ
สัมพันธ์ที่ดีกับคู่คา้
* ชาระเงินตรงตามเวลาด้วย
เงื่อนไขที่กาหนดไว้
* มีจุดมุง่ หมายเดียวกันคือ
การผลิตสินค้าที่มคี ุณภาพและ
ปลอดภัย เพื่อส่งมอบแก่ลูกค้า
* มีกระบวนการดาเนินงานตาม
หลักอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย

หน่วยงาน * การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ภาครัฐ /
และโครงการต่างๆ อย่าง
กากับ

ต่อเนื่อง

* การปฏิบัติตามข้อกาหนด
กฎเกณฑ์ กฎหมาย ครบทุกมิติ
* การให้ข้อมูลหรือดาเนินการ
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* ปฏิบัติตามที่กฎหมาย กฎเกณฑ์
กาหนด
* ให้ข้อมูลและความร่วมมือที่ดี

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
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ผู้มีส่วน
ได้ เสีย
ภาครัฐ /
กากับ

ช่ องทางการมีส่วนร่ วม
* การจัดทารายงานหรือ
การเปิดเผยข้อมูลต่างๆ

ชุมชนและ * การสารวจและลงพื้นที่
สังคม
เพื่อประชุมร่วมกับผู้นา
ชุมชนอย่างสม่าเสมอ
* การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
และโครงการต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง

ข้ อเสนอแนะ/ความคาดหวัง/
ความสนใจของผู้มีส่วนได้ เสีย

การตอบสนองต่ อความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้ เสีย

ด้านต่างๆ ด้วยความถูกต้อง

เมื่อถูกร้องขอจากหน่วยงานกากับ

เหมาะสม ทันเวลา
* การสร้างความผูกพันธ์
ความเชื่อใจของชุมชนและสังคม
* มีการป้องกันผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องตาม
เกณฑ์การควบคุมต่างๆ
* การร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ
ชุมชนและสังคม

* ควบคุมผลกระทบด้านการ
ปล่อยของเสียให้อยูใ่ นเกณฑ์
มาตรฐาน
* สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน
โดยรอบสถานประกอบกิจการ
และกิจกรรมของท้องถิ่นที่สถาน

* ช่องทางการสื่อสารต่างๆ
เช่น เว็บไซต์ อีเมล์

* การใช้ทรัพยากรร่วมกัน

* จัดอบรมให้กับพนักงานทุกระดับ

โทรศัพท์ ไลน์ เฟสบุ๊ค

อย่างมีประสิทธิภาพ

ให้ตระหนักถึงความปลอดภัย

* ช่องทางการร้องเรียน

ประกอบกิจการตัง้ อยู่

อาชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อม
เป็นประจาอย่างต่อเนื่อง

(Whistle Blowing)

* สนับสนุนให้พนักงานดาเนิน
กิจกรรมเพื่อบาบัดและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
* สร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชน
ด้วยหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
* รับฟังข้อเสนอแนะจากชุมชน
รอบพื้นที่ เพื่อหาแนวทางแก้ไข
ข้อร้องเรียนต่างๆ ร่วมกัน
* ช่องทางการร้องเรียน
(Whistle Blowing)
ทางการค้า
คู่แข่ง

* การปฏิบัติตามข้อกาหนด
กฎเกณฑ์ กฎหมาย
* ปฏิบัติธุรกิจอย่างเป็นธรรม

* ปฏิบัติตามกรอบกติกาของ
การแข่งขันที่ดี ไม่ทาลายชื่อเสียง
ของคู่แข่งทางการค้าโดยปราศจาก
หลักฐานและข้อเท็จจริง
* ไม่กล่าวหาในทางร้ายหรือมุง่ ร้าย

·

ทาลายชื่อเสียงแก่คู่แข่งทางการค้า
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3.2 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม
3.2.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ได้ด้าเนินงานโครงการ CSR (Corporate Social Responsibility) มาอย่างต่อเนื่อง
ภายใต้การพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่การดูแลเอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของชุมชน
พร้อมทั งให้ ค วามช่วยเหลื อสังคมด้วยความจริงใจ รวมทั งสามารถด้าเนินกิ จการร่ วมกับ ชุมชนและได้รับการ
ยอมรับอย่างยั่งยืน
การด้าเนินงานของบริษัท ฯ ครอบคลุมทังการด้าเนิ นงานทังในกระบวนการทางธุรกิจ และ
นอกเหนือกระบวนการด้าเนินงานทางธุรกิจ เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อ ม และสังคม โดย
เริ่มต้นจากภายในองค์กรขยายออกสู่ชุมชนใกล้เคียง ซึ่งพนักงานในบริษัทฯ ต่างได้มีส่วนช่วยเหลือ ร่วมมือร่วมใจ
ช่วยกันส่งเสริมและจัดท้ากิจกรรมต่างๆ ให้โครงการดังกล่าวขับเคลื่อนไปได้
ทังนี บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพโรงงานอุตสาหกรรม มุ่ งสู่การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน จัดขึนโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้จัดท้ามาตรฐานว่าด้วยการ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Responsibility, Department of Industrial Works : CSR-DIW) ที่
ประกอบด้วยมาตรฐานหัวข้อหลัก 7 หัวข้อ คือ 1) การก้ากับดูแลองค์กร (Corporate Governance), 2) สิทธิ
มนุษยชน (Human Rights), 3) การปฏิบัติด้านแรงงาน (Labor Practice), 4) สิ่งแวดล้อม (Environment), 5)
การปฏิบัติที่เป็นธรรม (Fair Operating Practice), 6) ผู้บริโภค (Consumers Issue) และ 7) การมีส่วนร่วมต่อ
สังคมและชุมชน (Community involvement and Development)
3.2.2 ผลการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
1) การจัดการน้าเสีย
1.1) โครงการเทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจัดการน้าเสีย เพื่ออนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ได้ด้าเนินการธุรกิจโรงสกัดน้ามันปาล์มดิบและโรงกลั่นน้า มันบริสุทธิ์ เป็น
โรงงานอุตสาหกรรมเกษตรที่ครบวงจรโดยด้าเนินธุรกิจมากว่า 39 ปี ปัญหาที่ส้าคัญในการด้าเนินธุรกิจคือการ
จัดการน้าเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต โดยอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม มลภาวะด้านสุขอนามัย กลิ่น
และแมลงรบกวน ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อชุมชนและการผลิตของบริษัทฯ รวมทังปัญหาภาวะโลกร้อนจากการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
บริษัทฯ ได้มีความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็น
ประโยชน์สูงสุด โดยมุ่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ในสภาพดีตลอดไป และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของ
กระทรวงอุตสาหกรรม จึงจัดตังโครงการ Biogas หรือกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ เป็นการก้าจัดน้าเสียโดยใช้
ระบบปิด (Anaerobic) เพื่ออนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม โดยน้าก๊าซชีวภาพที่ได้จากกระบวนการบ้าบัดน้า
เสียของโรงงานกลับมาใช้ใหม่เป็นพลังงานทดแทนในกระบวนการผลิตของโรงงาน ซึ่งด้าเนินการก่อสร้างระบบเมื่อ
ปี พ.ศ. 2549 และขยายระบบการผลิต Biogas ระยะที่ 2 แล้วเสร็จเมื่อปี 2557 เพื่อรองรับการจัดการน้าเสีย และ
ของเสียที่เกิดขึนจากกระบวนการผลิตในปัจจุบันให้มีประสิทธิผลสูงสุด
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วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการเพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพถัง
หมักแบบ A+CSTRth (Appropriate+Completely Stirred Tank Reactor, Thailand) และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดการน้าเสียจากกระบวนการผลิตน้ามันปาล์ม เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานทดแทน ตลอดจนการลด
มลภาวะที่เกิดจากน้าเสีย และบ้าบัดน้าเสียของโรงงาน โดยมีเป้าหมายงานโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีก๊าซ
ชีวภาพจัดการน้าเสียเพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมดังนี
1) สร้างระบบก๊าซชีวภาพ ถังหมักแบบ A+CSTRth, A+HCSRth และระบบอื่นๆ ที
เกี่ยวข้อง รองรับน้าเสียจากกระบวนการผลิตผลปาล์มสดสูงสุดที่ 2,160 ตัน/วัน
2) ผลิตและใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้ จ้านวนประมาณ 40,000 ลบ.ม./
วัน ค่ามีเทน 60% เป็นพลังงานทดแทนเชือเพลิงชีวมวล
3) ผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อจ้าหน่ายประมาณ 3.36 Mkh.
4) ผลิตปุ๋ยอินทรีย์แห้งคุณภาพดี ประมาณ 35 ตัน/วัน มีความชืน 70%-80%rh
เพื่อน้ากลับไปใช้เป็นแหล่งธาตุอาหาร และปรับปรุงดินในสวนปาล์มของบริษัทฯ
5) ผลิตปุ๋ยน้าทีผ่ ่านการบ้าบัดแล้วประมาณ 600-700 ลบ.ม./วัน เพื่อน้ากลับไปใช้
ประโยชน์เป็นปุ๋ยน้าเพื่อการเกษตร
6) ส่งน้าที่ผ่านกระบวนการบ้าบัดแล้ว ไปยังสถานีพฒ
ั นาอาหารสัตว์เพื่อใช้
ประโยชน์ต่อไป
7) ลดปัญหามลภาวะเรื่องกลิ่น แมลงรบกวน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีที่ ใช้ใ นการผลิ ตก๊าซชีวภาพ ที่ น้ามาประยุก ต์ใช้ ในการจั ดการน้าเสี ย
โรงงานผลิตน้ามันปาล์ม ใช้เทคโนโลยีถังหมักก๊าซชีวภาพแบบ A+CSTRth (Appropriate + Completely Stirred
Tank Reactor, Thailand) และ A+UASBth (Upflow Anaerobic Sludge Blanket, Thailand), A+HCSRth
(Appropriate + High Concentration Sludge Reactor, Thailand) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีบ้าบัดน้าเสีบแบบไม่ใช้
อากาศ เป็นองค์ประกอบหลักเพื่อใช้ในการหมักย่อยสลายสารอินทรีย์ที่ปนเปื้อนอยู่ในน้าเสีย ซึ่งมีความเข้มข้น
ของสารแขวนลอย และ COD สูง โดยกลุ่มแบคทีเรียที่ไม่ใช้อากาศ จะย่อยสารอินทรีย์ให้สลายและเปลี่ยนรูป
กลายเป็นก๊าซชีวภาพ ซึ่งก๊าซชีภาพที่ผลิตได้จะถูกรวบรวมและน้าไปใช้ประโยชน์เป็นพลังงานทดแทนเพื่อใช้ใน
โรงงานต่อไป
น้าเสี ยที่ ผ่านการหมัก ย่ อยสลายจากถังหมัก A+CSTRth, A+UASBth และ
A+HCSRth สามารถลดค่าความสกปรกในรูป COD ประมาณร้อยละ 90 และส่วนของกากตะกอนที่ออกจากถัง
หมัก จะถูกส่งเข้าระบบแยกของแข็งในลานกรองของแข็งกากอินทรีย์ และสามารถน้าไปใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ ส่วนของ
น้าที่ผ่านลานกรองของแข็งจะถูกส่งไปบ้าบัดในระบบบ้าบัดขันหลัง ซึ่งเป็นระบบบ่อเปิด เพื่อ ให้ได้น้าที่มีคุณภาพ
เหมาะสมที่จะสามารถน้าไปใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ยน้าเพื่อการเพาะปลูกต่อไป
ประโยชน์ต่อโรงงาน ลดต้นทุนการผลิตจากการใช้ก๊าซชีวภาพทดแทนน้ามันเตา
และเชือเพลิงชีวมวล, ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ ยเคมีจากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้าและปุ๋ยแห้งทดแทน, พนักงานมีคุณภาพ
ชีวติ และมีสุขภาพอนามัยดีขึน, ลดปัญหามลภาวะ เรื่องกลิ่นและแมลงรบกวนที่อาจเป็นพาหะน้าโรค ฯลฯ
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ประโยชน์ต่อชุมชนใกล้เคียง ลดปัญหาเรื่องกลิ่นและแมลงรบกวนระหว่างชุมชนกับ
โรงงาน, คุณภาพชีวิตและสุขภาพจิตของชุมชนดีขึน, ลดปัญหาการปนเปื้อนสู่แหล่งน้าธรรมชาติ ฯลฯ
ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากการลดมลพิษทางอากาศ
ทางดิน ทางน้า และลดปัญหาการปนเปื้อนสู่แหล่งน้าธรรมชาติ , ลดการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ ซึ่งเป็น
ต้นเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อนโดยน้ามาใช้เป็นพลังงานทดแทน ฯลฯ
1.2) โครงการเดินท่อน้าที่ผ่านกระบวนการบาบัดแล้วไปสถานีพัฒนาอาหารสัตว์
และเกษตรกรที่อยู่รอบบริเวณสถานประกอบการ
การด้าเนินงานโครงการนี เป็นความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน คือ บริษัท ชุมพร
อุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน), สถานีพัฒนาอาหารสัตว์จังหวัดชุมพร และ เกษตรกรสวนรอบบริเวณ
สถานประกอบการ เพื่อท้าการส่งน้าที่ได้ผ่านกระบวนการบ้าบัดขันสุดท้ายซึ่งมีแร่ธาตุอาหารสูงไปใช้ส้าหรับรด
หญ้าเนเปียร์ในสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพรส้าหรับเป็นอาหารสัตว์และเป็นพืชพลังงานทดแทน และเพื่อส่งน้าที่
ได้ผ่านกระบวนการบ้ าบัดขั นสุดท้ายไปยังสวนปาล์มของเกษตรกรที่อยู่รอบบริเวณสถานประกอบการซึ่งจะ
สามารถลดต้นทุนจากการใช้ปุ๋ยเคมีและปัญหาปาล์มขาดแคลนน้าได้
เส้นทางการวางท่อน้าที่ผ่านกระบวนการบ้าบัดแล้ว ด้าเนินการโดยการวางท่อน้าที่
ผ่านกระบวนการบ้าบัดแล้วจากบ่อสุดท้ายหลังผ่านระบบการผลิตก๊าซชีวภาพไปยังสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ มี
ระยะทาง 2.8 กม. มีจุดปล่อยน้าดังกล่าวเข้าสวนปาล์มของเกษตรกรรอบข้าง เพื่อให้เกษตรกรน้าไปรดต้นปาล์ม
ทดแทนปุ๋ย และไปสินสุดที่สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ โดยจัดเก็บในถังขนาดบรรจุ 25 ลบ.ม. จ้านวน 2 ถัง ซึ่งทาง
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ ใช้น้าดังกล่าวส้าหรับรดต้นหญ้าเนเปียร์ซึ่งเป็นพืชอาหารสัตว์ที่มีศักยภาพสูงทังในแง่การ
ให้ผลผลิตและมีคุณค่าทางอาหารที่ดีตามที่สัตว์ต้องการ อีกทังหญ้าเนเปียร์สามารถน้ามาผลิตเป็นพลังงานได้ ซึ่ง
ถือว่าเป็นชีวมวลประเภทหนึ่ง เนื่องจากเป็นหญ้าที่มีเยื่อใยและมีความชืนสูง สามารถน้ามาผลิตเป็นพลังงานได้
ทังการน้าไปเผาตรงหลังจากผ่านกระบวนการลดความชืนแล้ว และการน้าไปหมักเป็นก๊าซชีวภาพหรือมีเทน
นอกจากนี ยังน้าน้าที่ผ่านกระบวนการบ้าบัดแล้วไปปล่อยลงในแปลงปลูกหญ้า
แพงโกล่า ในสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ ซึ่งหญ้าแพงโกล่านี คืออาหารหลักส้าหรับโค กระบือ ซึ่งปัจจุบันค่อนข้างหา
ยากและราคาค่อนข้างสูง เนื่องจากยังไม่มีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบัน ยังคงมีการส่งน้าที่ผ่านกระบวนการบ้าบัดแล้วไปยังสถานีพัฒนาอาหาร
สัตว์ และมีจุ ดกระจายน้ าเข้าสวนปาล์ มของเกษตรกรบ้านคันธทรัพ ย์ หมู่ที่ 2 ต้าบลสลุ ย อ้าเภอท่ าแซะ และ
เกษตรกรรอบข้างอย่างต่อเนื่อง ได้รับการตอบรั บที่ดีจากชุมชนในด้านการบริหารจัดการน้าที่ผ่านกระบวนการ
บ้าบัดแล้วให้เกิดประโยชน์โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมที่เป็นผลต่อการด้ารงชีวิตประจ้าวันของชุมชน
บริษัทฯ ยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะด้าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการให้ความส้าคัญต่อ
สิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเอืออาทรและอย่างยั่งยืนตลอดไป
ทังนีกรณีที่บริษัทฯ ไม่ด้าเนินการโครงการนี บริษัทฯ จะมีค่าใช้จ่ายในการจัดการน้า
ที่ผ่านกระบวนการบ้าบัดแล้วในปี 2563 ประมาณ 23 ล้านบาท
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2) การจัดการพลังงาน
บริษัทฯ ด้าเนินการสนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน เพื่อให้เกิดการใช้พลังงาน
อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร รองรับมาตรฐานตามที่กฎหมายก้าหนด พร้อมทังปลูกจิตส้านึกให้
พนักงานเข้าใจและมีส่วนร่วมกับการจัดการพลังงานด้านพลังงานขององค์กรอย่างยั่งยืน โดยในปี 2563 บริษัทฯ
ใช้ พ ลั ง งานความร้ อนและไฟฟ้ า รวมประมาณ 793,730,716 เมกะจู ล ต่ อปี สามารถประหยั ด พลั งงานลงได้
719,229 เมกะจูลต่อปี หรือ ร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับปีก่อน
3) การจัดการน้า
บริษัทฯ ตระหนักถึงความส้าคัญในการใช้ประโยชน์จากน้าให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด จึง
ได้จัดท้ามาตรการประหยัดน้าและกระบวนการดูแลระบบน้าขึนจ้านวน 4 มาตรการ ดังนี
มาตรการที่ 1 มาตรการซ่อมบ้ารุงท่อส่งน้าและระบบการจ่ายน้าภายในกระบวนการผลิต
เพื่อลดการรั่วไหล
มาตรการที่ 2 มาตรการแยกประเภทน้าภายในโรงงาน และ จัดประเภทน้าให้เหมาะสม
กับการใช้งาน เพื่อใช้งานน้าอย่างคุ้มค่ามากที่สุด
มาตรการที่ 3 มาตรการน้าน้าทิงจากกระบวนการผลิต (Reject RO) กลับมาใช้งานเป็น
น้าประปา (ประปาเกรด B) เพื่อเป็นการลดปริมาณน้าดิบลงที่เข้าผลิต
มาตรการที่ 4 มาตรการการติดตามการใช้น้า หน่วยงานผู้ดูแลระบบน้า มีการท้ารายงาน
สรุปปริมาณการใช้น้าเปรียบเทียบกับปริมาณการผลิตสินค้า เพื่อแจ้งให้
หน่วยงานผู้ใช้ น้าทราบถึง อัตราส่วนการใช้น้ าของแต่ล ะหน่ วยงานทุ ก
เดือน
ในปี 2563 บริษัทฯ มีการใช้น้าดิบประมาณ 518,022 ลูกบาศก์เมตร ในกระบวนการผลิต
และการใช้งานในส่วนงานต่างๆ
4) การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก
บริษัทฯ ให้ความส้าคั ญกับการจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก ที่เกิดจากกิจกรรม
ต่างๆ ภายในโรงงาน โดยมีการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดังนี
1) การน้าน้าเสียจากกระบวนการผลิตในโรงงานมาผลิตไบโอแก๊ส (Biogas) เพื่อใช้เป็น
เชือเพลิงชีวภาพใช้ในโรงกลั่นน้ามันและผลิตไฟฟ้าใช้ภายในโรงสกัดน้ามันปาล์มส่วนที่
เหลือใช้จ้าหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2) เศษวัสดุเหลือใช้อย่างทะลายปาล์มและกะลาปาล์ม น้ามาเป็นเชือเพลิงชีวมวลให้กับ
หม้อไอน้าและผลิตไฟฟ้าใช้ภายในโรงงาน
3) มีการน้าไอเสียที่ปล่อยทิงเกิดจากเครื่องก้าเนิดไฟฟ้าน้ากลับมาเป็นพลัง งานความร้อน
ส้าหรับหม้อไอน้าขนาด 10 บาร์ เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตน้ามันเมล็ดในปาล์ม
4) มีการใช้วัสดุเหลือที่ไม่ใช้แล้วเพื่อเป็นสารปรับปรุงบ้ารุงดินในสวนปาล์ม เพื่อลดการใช้
ปุ๋ยเคมี
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5) มีการจัดการด้านพลังงาน เช่น เมื่อมีการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่าง ก็ปรับเปลี่ยนเป็น
หลอดไฟชนิดที่มีประสิทธิภาพมากขึนและประหยัดไฟฟ้าอีกด้วย มีการท้าความสะอาด
เครื่องปรับอากาศประจ้าปี เพื่อให้เครื่องปรับอากาศท้างานอย่างเต็มประสิทธิภาพ มี
การหยุ ด เดิ น เครื่ อ งเพื่ อ ประหยั ด พลั ง อย่ า งน้ อ ยปี ล ะ 4 ครั ง หรื อ จะเป็ น การหยุ ด
เดินเครื่องเพื่อสะสมวัตถุดิบเพื่อจะได้เดินเครื่องจักรอย่างเต็มประสิทธิภาพ เป็นต้น
ในปี 2563 การจัดการด้านพลังงานนีสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ ประมาณ
98.97 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี
5) การจัดการผลิตน้ามันปาล์มอย่างยั่งยืน (RSPO)
RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) เป็นมาตรฐานการผลิตน้ามันปาล์ม
อย่างยั่งยืนโดยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อชุมชน สืบเนื่องจากทั่วโลกมีความต้องการบริโภคน้ามัน
ปาล์มและการใช้ไบโอดีเซลเพิ่มมากขึน ส่งผลให้มีการขยายพืนที่ปลูกปาล์มอย่างต่อเนื่อง จึงมีผลกระทบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่น จากแรงกดดันของผู้บริโภคท้าให้อุตสาหกรรมน้ามันปาล์มเกิดแนวคิดริเริ่มในการ
ผลิตปาล์มน้ามันอย่างยั่งยืนขึน เพื่อสนับสนุนการเติบโตและใช้ประโยชน์น้ามันปาล์มที่ผลิตจากต้นน้าสู่ปลายน้า
อย่างยั่งยืน
หลักเกณฑ์ที่ก้าหนดส้าหรับการปลูกปาล์มตามมาตรฐาน RSPO มี 7 หลักการ คือ 1) มี
จริยธรรมและความโปร่งใส ขับเคลื่อนการด้าเนินธุรกิจที่มีจริยธรรม สร้างความไว้วางใจและความโปร่งใสกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมั่นคง, 2) ด้าเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเคารพสิทธิ ใช้
ข้อก้าหนดทางกฎหมายเป็นหลักการพืนฐานของการด้าเนิน การในการควบคุม , 3) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ประสิทธิผล ผลกระทบด้านบวก และมีความยืดหยุ่น ด้าเนินการตามแผน ขันตอนและระบบเพื่อการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง, 4) เคารพชุมชนและสิทธิมนุษยชนและส่งมอบผลประโยชน์เคารพสิทธิชุมชน ให้โอกาสที่เท่าเทียม เพิ่ม
ผลประโยชน์สูงสุดจากการมีส่วนร่วมและให้มั่นใจว่ามีการชดเชยเยียวยาเมื่อจ้าเป็น , 5) สนับสนุนการรวมกลุ่ม
ของเกษตรกรรายย่อย รวมเกษตรกรรายย่อยในห่วงโซ่อุปทานของ RSPO และปรับปรุงการด้ารงชีวิตของเกษตรกร
รายย่อยผ่านการเป็นหุ้นส่วนที่ยุติธรรมโปร่งใส, 6) เคารพสิทธิและเงื่อนไขของคนงาน ปกป้องสิทธิของคนงานและ
ดูแลให้ มีส ภาพการท้ างานที่ป ลอดภัย และเหมาะสม และ 7) ปกป้อง อนุ รัก ษ์และเสริ มสร้างระบบนิเวศและ
สิ่งแวดล้อม ปกป้องสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน ซึ่งแต่ละหลักการมีการก้าหนด เกณฑ์ ตัวชีวัด และแนวปฏิบัติ เพื่อยื่นขอการรับรองการผลิตน้ามันปาล์ม
อย่างยั่งยืน
บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความส้าคัญต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม จึงได้ปฏิบัติปรับเปลี่ยน
วิธีการในทุกขันตอนตังแต่ต้นน้าจนถึงปลายน้า เพื่อให้เป็นไปตามข้อก้าหนดและเกณฑ์ปฏิบัติของ RSPO และได้
ท้าการยื่นขอรับรองการผลิตน้ามันปาล์มอย่างยั่งยืน (RSPO) จนบริษัทฯ ได้รับการรับรอง RSPO Principles and
Criteria (Generic version 2018) for its scope concerning : Plantation and Palm Oil Mill : Production of
FFB, Crude Palm Oil Module: Identity Preserved and Mass Balance และ รับการรับรอง RSPO Supply
Chain Certification Standard (version 01/02/2020) for Refinery & Frationation : Module Identity
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Preserved, Segregated and Mass Balance, and Crushing Mill (CPKO) : Module Mass Balance ตังแต่ปี
2562
6) โครงการศูนย์การเรียนรู้ปาล์มน้ามัน ซีพีไอ (CPI Learning Center)
การที่จะประสบความส้าเร็จในการท้าสวนปาล์ม เรื่องการจัดการถือว่ามีความส้าคัญ ไม่
น้ อ ยไปกว่ า การเลื อ กสายพั น ธุ์ ที่ ดี บริ ษั ท ฯ จึ ง มุ่ ง หวั ง ให้ เ กษตรกรสามารถจั ด การสวนปาล์ ม ให้ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ในปี 2556 จึงมีโครงการก่อสร้าง “ศูนย์การเรียนรู้ปาล์มน้ามันซีพีไอ (CPI Learning Center)” ขึน
เพื่อเป็น ศูนย์กลางส้าหรับให้ความรู้เกี่ยวกับปาล์มน้ามันอย่างครบวงจร โดยรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ทังจาก
เอกสารทางวิชาการ งานวิจัยของบริษัทฯ และประสบการณ์จากการท้าสวนปาล์มมากว่า 40 ปี ในพืนที่สวนปาล์ม
กว่า 20,000 ไร่ โดยศูนย์การเรียนรู้ ดังกล่าวตังอยู่ใน อ้าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ประกอบด้วยอาคารศูนย์การ
เรียนรู้ ทางเดินส้าหรับการชมปาล์มน้ามันสายพันธุ์ต่างๆ และเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมได้ฟรี โดยเริ่มให้บริการตังแต่ปี
2557 เป็นต้นมา โดยบริษัทฯ หวังว่าผู้ที่เข้าเรีย นรู้จัดการสวนปาล์มของบริษัทฯ จะสามารถน้าข้อมูลต่างๆ ไป
ประยุกต์ใช้กับสวนของตนเองและสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพออกจ้าหน่ายสู่ตลาดต่อไป
7) โครงการศึกษาการใช้ประโยชน์จากนกแสกเพื่อกาจัดหนูในสวนปาล์ม
บริษัทฯ ให้ความส้าคัญต่อสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีโครงการศึกษาการใช้ประโยชน์จากนก
แสกเพื่อก้าจัดหนูในสวนปาล์ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสียหายของผลผลิตทะลายปาล์มสด ด้วยการ
ควบคุมประชากรหนูโดยไม่ใช้สารเคมี ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ ทังนีโครงการดังกล่าวจะช่วยลดต้นทุน
ในการใช้สารเคมีและน้าไปสู่โครงการต้นแบบให้เกษตรกรหันมาใส่ใ จและห่วงใยต่อธรรมชาติมากยิ่งขึน และเปิด
อบรมให้ผู้สนใจเข้ารับฟังตังแต่ปี 2557 เป็นต้นมา
นกแสก เป็นนกประจ้าถิ่นของไทย ซึ่งมีอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ เป็นนกกลางคืนที่อาศัย
อยู่ใกล้ชุมชน ปกติใช้โพรงไม้ ซอกอาคาร หรือช่องใต้หลังคาเป็นรังวางไข่ กินหนูเป็นอาหาร มีพ ฤติกรรมล่าเหยื่อ
ในที่โล่ง ทุ่งหญ้า ไร่นา และสวนปาล์มน้ามัน มีการผสมพันธุ์วางไข่ และเลียงลูกในช่วงเดือนกันยายน-กุมภาพันธ์
เลียงลูก 2 ครอกติดต่อกัน จ้านวนไข่รังละ 5-7 ฟอง เพศเมียจะฟักไข่ประมาณ 30 วัน ใช้เวลาฟักใข่ 18 ชั่วโมง/วัน
ระยะแม่นกฟักไข่และช่วงที่ลูกยังเล็ก พ่อนกจะออกล่าเหยื่อน้ามาป้อนให้แม่และลูกนกทุกวัน
จากการศึกษาส่วนประกอบของเศษอาหารที่นกแสกส้ารอกออกมาในบริเวณรังนก พบว่า
นกแสกในสวนปาล์มน้ามันกินหนูป่ามาเลย์เป็นอาหารเกือบ 100% โดยนกแสกกินหนูเฉลี่ยวันละ 1-2 ตัน หรือ
ประมาณ 350-700 ตัว/ปี ซึ่งหนูจ้านวนนี ถ้าปล่อยให้กัดกินผลปาล์มน้ามันจะท้าความเสียหายต่อผลผลิตปีละ
1.1-2.5 ตัน/ไร่ คิดเป็นมูลค่าความสูญเสียประมาณ 5,500-12,500 บาท/ไร่/ปี (ราคาทะลายปาล์มสด 5 บาท/
กิโลกรัม) ขณะเดียวกันเกษตรกรยังต้องเสียเงินค่าซือสารเคมีและจ้างแรงงานวางยาก้าจัดหนูท้าให้มีต้นทุนสูงขึ น
อีก 700-1,400 บาท/ไร่/ปี
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3.3 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม
1) นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ เคารพในเกียรติของพนักงานในสถานที่ท้างานของบริษัทฯ และบริษัทจะด้าเนินการเพื่อ
รับประกันว่าพนักงานของบริษัทฯ จะมีสิทธิในด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล ตลอดจนมีสิทธิที่จะมีสถานที่ท้างาน
ที่ปลอดภัย สะอาดและถูกสุขลักษณะ บริษัทฯ ได้ก้าหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน โดยมีรายละเอียดดังนี
1.1) นโยบายด้านการใช้แรงงานบังคับ
บริษัทฯ ไม่กระท้าหรือสนับสนุนให้มีการใช้แรงงานบังคับในทุกรูปแบบ และจะไม่เรียกร้อง
หรือรับเงินเก็บประกัน บัตรประจ้าตัว หรือเอกสารประจ้าตัวใดๆ จากลูกจ้าง ไม่ว่าเมื่อเข้า
ท้างาน หรือรับเข้าท้างานแล้ว หรือเป็นเงื่อนไขในการรับเข้าท้างานเว้นแต่กฎหมายยกเว้น
ไว้ รวมทังไม่ใช้การลงโทษทางกาย หรือการคุกคามจากการถูกกระท้ารุนแรง หรือรูปแบบ
อื่นๆ ของการข่มเหงทางกาย เพศ จิตใจ หรือทางวาจา เป็นมาตรการด้านระเบียบวินัยหรือ
การควบคุม
1.2) นโยบายด้านการใช้แรงงานเด็ก
บริษัทฯ จะไม่ว่าจ้างหรือสนับสนุนให้มีการว่าจ้างเด็กที่มีอายุต่้ากว่า 15 ปี และจะไม่ให้หรือ
สนับสนุนให้แรงงานเด็กท้างานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย หรืออยู่ในสภาวะแวดล้อม
ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
1.3) นโยบายด้านการใช้แรงงานหญิง
บริ ษัท ฯ จะต้อ งไม่ใ ห้ ลู ก จ้ างหญิ งท้ างานที่ เ ป็ น อัน ตรายต่อ สุ ข ภาพหรื อ ร่ า งกายตามที่
กฎหมายก้ า หนด รวมทั งบริ ษั ท ฯ ต้ อ งจั ด ให้ ลู ก จ้ า งหญิ ง ที่ มี ค รรภ์ ท้ า งาน หรื อ อยู่ ใ น
สภาพแวดล้ อมที่ไ ม่เป็น อัน ตรายต่อสุ ขภาพอนามัย และความปลอดภัย ต่อการมีครรภ์
รวมทังบริษัทฯ จะไม่เลิกจ้าง ลดต้าแหน่ง หรือลดสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างหญิง เพราะเหตุ
จากการมีครรภ์
1.4) นโยบายด้านการเลือกปฏิบัติ
บริษัทฯ จะไม่กระท้าหรือสนับสนุนให้มีการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน การจ่ายค่าจ้างและ
ค่ า ตอบแทนการท้ า งาน การให้ ส วั ส ดิ ก าร โอกาสได้ รั บ การฝึ ก อบรมและพั ฒ นา การ
พิจารณาเลื่อนขัน หรือต้าแหน่งหน้าที่ การเลิกจ้างหรือการเกษียณอายุ การท้างาน และจะ
ไม่แทรกแซง ขัดขวาง หรือกระท้าการใดๆ อันเป็นผลกระทบต่อกิจกรรมการใช้สิทธิหรือวิธี
ปฏิบัติของลูกจ้าง อันเนื่องมาจากเหตุเพราะความแตกต่างในเรื่องสัญชาติ ศาสนา ภาษา
อายุ เพศ สถานภาพการสมรส ทัศนคติส่วนตัวในเรื่องเพศ ความพิการ การติดเชือเอชไอวี
การเป็นผู้ป่วยเอดส์ การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน การเป็นกรรมการลูกจ้าง ความนิยมใน
พรรคการเมือง หรือแนวคิดส่วนบุคคลอื่นๆ
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1.5) นโยบายด้านเสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง
บริษัทฯ จะเคารพสิทธิลูกจ้างในการสมาคม การร่วมเจรจาต่อรอง การคัดเลือกหรือเลือกตัง
ผู้แทน อ้านวยความสะดวก และจะปฏิบัติต่อผู้แทนนันเท่าเทียมกับลูกจ้างอื่นๆ
1.6) นโยบายด้านความรับผิดชอบทางสังคมและแรงงาน
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่น ที่จะด้าเนินการให้พ นักงานทุกคนของบริษัทฯ ปฏิ บั ติงานอย่างมี
มาตรฐาน ภายใต้การคุ้มครองและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมบนพืนฐานทางสังคม และตาม
บทบัญญัติของกฎหมายแรงงานที่ว่าด้วยการคุ้ มครองแรงงาน สวัสดิการแรงงาน แรงงาน
สัมพันธ์ และความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท้างาน และระเบียบ
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องโดยจะมีการทบทวน พัฒนาและปรับปรุงให้เหมาะสมอยู่เสมอ
1.7) นโยบายด้านความรับผิดชอบดูแลลูกจ้างเกี่ยวกับการถูกคุมคามและหรือถูกล่วงละเมิดทาง
เพศ รวมทังการใช้ความรุนแรงต่อสตรี
บริษัทฯ ได้มีมาตรการป้องกันมิให้ลู กจ้างของบริษัทฯ ถูกคุมคามและล่วงละเมิดทางเพศ
โดยการแสดงออกด้วยค้าพูด ท่าทาง การสัมผัสทางกาย หรือด้วยวิธีการอื่นใด รวมทังการ
ใช้ความรุนแรงต่อสตรี หากลูกจ้างถูกคุมคาม และหรือถูกล่วงละเมิดทางเพศ บริษัทฯ จะ
ด้าเนินการพิจารณาโทษทางวินัยกับผู้ที่กระท้าผิดตามข้อบังคั บเกี่ยวกับการท้างานของ
บริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
1.8) นโยบายด้านค่าตอบแทนการท้างาน
บริษัทฯ จะจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนการท้างานหรือเกินเวลาท้างานปกติให้แก่ลูกจ้างไม่
น้ อ ยกว่ า ที่ ก ฎหมายก้ า หนดไว้ และจะให้ ลู ก จ้ า งได้ รั บ รู้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ค่ า จ้ า งและ
ค่าตอบแทนการท้างานที่ได้รับทังหมดในแต่ละงวดเป็นลายลักษณ์อักษรและสามารถเข้าใจ
รายละเอียดส่วนประกอบต่างๆ ได้ และจะไม่หักค่าจ้างไม่ว่ากรณีใด เว้นแต่กฎหมายยกเว้น
ไว้
ผลการปฏิบัติงานทีผ่ ่านมา : ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในด้านสิทธิมนุษยชน
2) นโยบายการสรรหาว่าจ้าง การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ การพัฒนา และการ
ปฏิบัติต่อพนักงาน
บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าพนักงานของบริษัทฯ เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และเป็นหนึ่งในปัจจัยหลัก
ที่จะน้าไปสู่เป้าหมายและความส้าเร็จ บริษัทฯ จึงปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมบนพืนฐานของหลักสิทธิ
มนุษยชน และน้าเอาความต้องการของพนักงานมาเป็นองค์ประกอบในการพิจารณา เพื่อสรรค์สร้างสัมพันธภาพ
ที่ดีระหว่างพนักงานกับบริษัทฯ มุ่งสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ พร้อมทังเพิ่มพูน
ศักยภาพของพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็บริห ารจัดการเพื่อให้เกิดความมั่นคงและความ
ก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน บริษัทฯ จึงได้ก้าหนดนโยบายดังกล่าว โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี
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1) ด้าเนินการสรรหาด้วยระบบการคัดเลือกและมีเงื่อนไขในการจ้างงานที่มีประสิทธิภาพ เสมอ
ภาคและเป็นธรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งพนักงานที่มีคุณสมบัติครบถ้วน มีคุณภาพ และมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต ตรงตามมาตรฐานที่บริษัทฯ ต้องการ
2) ประเมินผลการปฏิบัติงาน และบริห ารค่าตอบแทนโดยพิจ ารณาจากความเหมาะสมของ
บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และความสามารถของพนักงานเป็นรายบุคคล การจัดให้มี
สวัสดิการที่เป็นธรรมและมีความเหมาะสมแก่พนักงาน รวมทังดูแลและปรั บปรุงให้มีความ
เหมาะสมเป็นปัจจุบัน มีความสอดคล้องกับผลการด้าเนินงานของบริษัทฯ สภาพการณ์ทาง
เศรษฐกิจ สังคม และตลาดการจ้างงานในอุตสาหกรรมเดียวกัน
3) ให้การพัฒนาพนักงานทุกคน ทุกระดับ และทุกสายวิชาชีพอย่างทั่วถึง เพียงพอ และต่อเนื่อง
บนพืนฐานและความเหมาะสมของบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ พร้อมทังปลูกฝังให้
พนักงานมีจิตส้านึกในเรื่องของคุณธรรม การมีจิตอาสา การอนุรั กษ์ธรรมชาติชุ มชนและ
สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมของการท้างานร่วมกันเป็นทีม เพื่อสร้างความสามัคคี
และความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันขององค์กร พร้อมทังปลูกฝังและสร้างจิตส้านึกให้พนักงานมี
วินัยในการท้างาน
5) ปลูก ฝังให้พนั กงานมีจิ ตส้านึก และส่งเสริมให้พ นักงานปฏิบัติงานอย่างปลอดภั ยและถู ก
สุขลักษณะ สร้างบรรยากาศและสภาวะแวดล้อมการท้างานที่ดี เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงาน
อย่างมีความสุขเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน และสามารถบริหารดุลยภาพระหว่างชีวิตการ
ท้างานกับชีวิตส่วนตัวได้อย่างเหมาะสม
6) บริหารจัดการให้เป็นไปตามมาตรฐานของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รวมทังจัดให้มีระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ เป็นสากล
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน
7) ให้การดูแลพนักงานอย่างทั่วถึง เสมอภาค และเป็นธรรม ให้เกียรติ ให้ความเคารพ และให้
การปกป้องสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของพนักงานมิให้ถูกละเมิด ให้การสนับสนุนส่งเสริมสิทธิ
ในการแสดงออก และการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน รวมทั งพิจารณาและให้ ความ
เคารพในความเห็นต่าง
8) จัดให้มีระบบร้องเรียน และช่องทางที่หลากหลายในการแจ้งข้อมูลเบาะแสของพฤติกรรมอัน
ไม่สอดคล้องกับจรรยาบรรณบริษัท หรือพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ รวมทังจัด
ให้มีระบบการปกป้องพนักงานหรือผู้ร้องเรียนดังกล่าว มิให้ถูกกลั่นแกล้ง ได้รับโทษ หรือได้รับ
ความเดือดร้อนจากการร้องเรียน (Whistle Blower Policy)
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9) ส่งเสริม และจัดให้มีช่องทางที่หลากหลายในการเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ แก่พนักงาน
เพื่ อให้พ นัก งานมีข้อมูล มีความรู้ความเข้าใจในการด้าเนิน ธุร กิจ และได้รับ ทราบผลการ
ด้าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างสม่้าเสมอ
ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา : ในปี 2563 มีการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงาน
ตามนโยบายที่ก้าหนด
3) นโยบายการพัฒนาฝึกอบรม กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
บริษัท ฯ ได้ตระหนั กและเล็งเห็น ถึงคุณค่าของบุคลากรทุ กระดับตังแต่ก้ าวเข้าสู่ การท้างานใน
องค์กร ดังนัน จึงได้ให้ความส้าคัญต่อการพัฒนาบุคลากร และมุ่งส่งเสริมการเจริญเติบโตของพนักงานทุกระดับ
อย่ างต่อเนื่ องมาโดยตลอด โดยมีวิธีก ารพั ฒนาบุ คลากรด้วยรู ป แบบการพั ฒนาที่ หลากหลาย มีการก้ าหนด
แผนการฝึกอบรมประจ้าปีที่เหมาะสมให้แก่ ผู้บริหารและพนักงานในระดับต่างๆ รวมทังการให้ความส้าคัญการ
การสร้างทายาทหรือผู้สืบทอดต้าแหน่งงาน (Successor) เพื่อรองรับต้าแหน่งงานที่ส้าคัญที่จะเกษียณอายุภายใน
5 ปี ภายในองค์กร และเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในได้มีโอกาสเรียนรู้และเติบโต นอกจากนี บริษัทฯ
ยังเน้นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะการท้างานในกระบวนการผลิตและด้านความปลอดภัยในการท้างานเป็น
ประจ้า ซึ่งการพั ฒนาบุคลากรดังกล่ าวนัน ได้จัดให้มีการอบรมทังภายในและภายนอกองค์กร เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้บุคลากรมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความพร้อมในการที่จะขับเคลื่อนองค์ก รไปสู่เป้าหมายที่วาง
ไว้ รวมทังบริษัทฯ ยังได้ให้ความส้าคัญในการฝึกอบรมและปลูกฝังให้พนักงานทุกระดับให้มีความตระหนักในเรื่อง
ของการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น โดยถือเป็นนโยบายหลักที่จะต้องด้าเนินการและทบทวนให้มีการปฏิบัติอย่าง
สม่้าเสมอและต่อเนื่อง
ผลการปฏิบัติงานทีผ่ ่านมา :
 การอบรมพัฒนาของกรรมการ
ปีที่อบรม
ปี 2563

รายชื่อกรรมการ
นายการุญ นันทิลีพงศ์



ปีที่อบรม
ปี 2563

หลักสูตรการฝึกอบรม


หลักสูตร Board Nomination and Compensation
Program (BNCP) 10/2020

การอบรมพัฒนาของผู้บริหาร
รายชื่อผู้บริหาร

นางรัศมี พงศ์จินดานนท์

หลักสูตรการฝึกอบรม


TFRSs กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน มุมมองการใช้และ
วิเคราะห์ข้อมูลผ่านงบการเงินของกิจการที่ไม่ใช่
สถาบันการเงิน
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จ้านวนชั่วโมงการฝึกอบรมพัฒนาของพนักงาน

ปีที่อบรม รวมจานวนการฝึกอบรม (ชั่วโมง)
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563

เฉลี่ย/คน/ปี (ชั่วโมง)

เป้าหมายชั่วโมง/คน/ปี

24.11
23.22
17.86

6 ชั่วโมง/คน/ปี
6 ชั่วโมง/คน/ปี
6 ชั่วโมง/คน/ปี

23,239.00
19,042.00
13,714.00

หมายเหตุ หลักสูตรอบรมมีดังนี HR for Non HR, SAP & Excel for Analytics, การสร้างภาวะผู้นา้ , ทักษะการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
ความปลอดภัยในการท้างาน อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม, มาตรฐานแรงงานไทย, ความรู้เบืองต้นเกี่ยวกับการอนุรักษ์
พลังงาน, 5 ส, ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท, กระบวนการผลิต, ISO, GMP, HACCP, RSPO, นโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ฯลฯ

ความผูกพันของพนักงาน ในปี 2563 มีพนักงานลาออกจากงานโดยสมัครใจ (Turn over rate)
ร้อยละ 6.80 มีอัตราลดลงร้อยละ 5.17 จากปีก่อน


4) นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทางาน
บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อชีวิต สุขภาพของพนักงานทุกคน รวมทังสิ่งแวดล้อมและชุมชน ดังนัน
เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการน้าไปปฏิบัติ และใช้เป็นแนวทางในการด้าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงก้าหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมใน
การท้างาน ดังนี
1) ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ถือเป็นหน้าทีร่ ับผิดชอบของพนักงานทุกระดับ
ที่ต้องปฏิบัติตามอย่างจริงจัง
2) สื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สนับสนุนการด้าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อผู้ปฏิบัติงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย
3) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
อย่างเคร่งครัด โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการท้างาน และเป็นหน้าที่ของทุกคน ที่จะมีส่วน
ร่วมในการด้าเนินงานด้านความปลอดภัย
4) ด้าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานทังหมด มีความปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมในการ
ท้างานที่ดี และเหมาะสมส้าหรับพนักงาน คู่ค้า และชุมชน
5) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน และผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย ทังภายใน และภายนอกองค์กร
ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา : บริษัทฯ ได้มีการด้าเนินการเน้นงานหลักและรณรงค์ ส่งเสริม และ
สร้างจิตส้านึกให้พนักงานทุกคนในองค์กรได้มีส่วนร่วมในเรื่องความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักการ
ปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก้ าหนดของกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งและข้ อก้ าหนดของลู ก ค้ าเพื่ อ สร้ างความมั่ น ใจในเรื่ อ งความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
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บริษัทฯ ยังคงตระหนักถึงอุบัติเหตุด้านต่างๆ ทังที่เกิดจากกระบวนการท้างานกับเครื่องจักร หรือ
เหตุเกิดเพลิงไหม้ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีผลกระทบอย่างมากทังบริษัทฯ พนักงาน และชุมชนรอบข้าง
ในปี 2563 บริษัทฯ จึงมีการทบทวนปรับปรุงงานด้านความปลอดภัยโดยด้าเนินการดังนี
การด้าเนินการ : วิเคราะห์สอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุเพื่อน้าไปสู่มาตรการแก้ไขและป้องกัน
ไม่ให้เกิดปัญหาซ้า พร้อมทังจัดท้ารายงานเหตุการณ์ การด้าเนินการแก้ไข
ป้องกัน
การปรับปรุง : ด้าเนินการปรับมาตรการดูแลป้องกันในเรื่องอัคคีภัยและเหตุฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจ
เกิดขึนภายในบริษัทฯ รวมทังมาตรการดูแลเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผล
กระทบกับพนักงานและชุมชนรอบข้าง
การติดตามผล : ก้าหนดเป็นตัวชีวัดผลการท้างานขององค์กร (KPI) ตังเป้าหมายเรื่องอุบัติเหตุ
และปัญหาสิ่งแวดล้อมไว้ในเป้าหมายองค์กร และก้าหนดเป็นตัวชีวัดผลการ
ท้างาน (KPI) องค์กรเป็นประจ้าทุกเดือนและมีการรายงานให้ผู้บริหารรับทราบ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุในการท้างาน :
ปี

เกิดอุบัติเหตุ
ในการทางาน
(คน)

อุบัติเหตุถึงขั้น
หยุดงาน
(คน)

อุบัติเหตุถึงขั้นสูญเสีย
อวัยวะ ทุพพลภาพ
(คน)

อุบัติเหตุถึงขั้น
เสียชีวิต
(คน)

ปี 2561

9

9

0

0

ปี 2562
ปี 2563

8

8

0

0

5

1

0

0

ทังนีในปี 2563 เกิดสถานการณ์ แ พร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ซึ่งเป็นเหตุก ารณ์ที่เกิ ดขึนอย่าง
รวดเร็ วและบริ ษัท ฯ ไม่เคยมีแผนการรองรั บเกี่ย วกั บโรคดังกล่าวมาก่ อน บริษัทฯ ได้ติดตามข่าวสาร จากทุ ก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด และได้จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ส้าหรับการป้องกันให้กับพนักงานทุกคนใน
องค์กรรวมถึงบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อกับบริษัทฯ และมีการจัดอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ ให้กับชุมชน หมู่บ้าน
รอบข้างโรงงานที่จังหวัดชุมพรด้วย
5) นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้
บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบตั ิต่อเจ้าหนีด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมและโปร่งใส โดยยึดมั่นใน
การปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ อย่างเคร่งครัดดังต่อไปนี
1) บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติอย่างเสมอภาคเป็นธรรมและโปร่งใส โดยไม่เอาเปรียบต่อเจ้าหนีของ
บริษัทฯ
2) ไม่ใช้วิธีการทุจริต หรือปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงส้าคัญใดๆ ที่อาจท้าให้เจ้าหนีได้รับความ
เสียหาย
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3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงของสัญญาต่างๆ ที่ได้ท้าไว้กับเจ้าหนีทุกประเภทอย่างเคร่งครัด
ถูกต้องตรงไปตรงมา โดยเฉพาะเรื่อง เงื่อนไขค้าประกัน การบริหารเงินทุน และกรณีที่เกิดการ
ผิดนัดช้าระหนี
4) ช้าระคืนเงินกู้พร้อมดอกเบียให้กับเจ้าหนีทุกประเภทอย่างครบถ้วนและตรงตามก้าหนดเวลา
ที่ได้ตกลงไว้
ผลการปฏิบั ติงานที่ ผ่านมา : ในปี 2563 บริ ษัท ฯ ไม่มีข้อพิ พ าทใดๆ กั บ ทางเจ้ าหนี และจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา ซึ่งส่งผลกระทบกับ เศรษฐกิจและธุรกิจในวงกว้าง บริษัทฯ ยังคงช้าระหนีต่อ
เจ้าหนีได้ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่ก้าหนด
6) นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้ให้บริการ และคู่แข่ง
บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบตั ิต่อลูกค้า ผู้ให้บริการ และคู่แข่ง ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมและ
โปร่งใส โดยยึดมั่นในการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ อย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี
1) บริษัทฯ เชื่อมั่นในระบบการค้า และการแข่งขันแบบเสรี บริษัทฯ จึงถือปฏิบัติต่อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องทางการค้า และด้าเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด
2) บริษัทฯ ไม่ให้การสนับสนุนการด้าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เบียดเบียนกัน รวมทังการ
ประกอบธุรกิจที่ไม่เป็นธรรม ไร้จริยธรรม และขัดต่อกฎหมายในทุกรูปแบบ
3) บริษัทฯ ก้าหนดแนวปฏิบัติที่ชดั เจนเป็นรูปธรรม และน้ามาปฏิบัติต่อลูกค้า ต่อคู่ค้า และคู่
แข่งขันทางธุรกิจ บนพืนฐานของข้อเท็จจริง และมีเหตุผลอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ทังนี
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ในทุกกรณี
ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา : ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ กับทางลูกค้า ผู้ให้บริการ และ
คู่แข่ง และจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา บริษัทฯ ได้ท้าการผ่อนปรนเงื่อนไข ระยะเวลาช้าระหนี
ให้กับลูกค้า เพื่อเป็นการช่วยเหลือในสถานการณ์ดังกล่าว
7) นโยบายการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปถูกลิขสิทธิ์
บริษัทฯ มีนโยบายให้ความส้าคัญกับหลักธรรมาภิบาลในการด้าเนินธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์การใช้โปรแกรมส้าเร็จรูป (Software) ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ เพื่อเป็นการด้าเนินการตามหลักธรรมา
ภิบาลดังกล่าว บริษัทฯ ได้ออกแนวปฏิบัติดังต่อไปนี
1) ถอดโปรแกรมส้าเร็จรูปบางโปรแกรมออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของพนักงาน
2) ส้ารวจและปรับปรุงจ้านวนโปรแกรมส้าเร็จรูปต่างๆ ในระบบสารสนเทศของบริษัทฯ ให้มี
ความเพียงพอ เหมาะสม และมีความสอดคล้องกับธุรกรรมของบริษัทฯ
ทังนี เพื่ อสร้ างความมั่น ใจว่ า คอมพิวเตอร์ ทุ กเครื่ องของบริ ษัท ฯ มีก ารใช้ งานเฉพาะโปรแกรม
ส้าเร็จรูปที่ซือถูกต้องตามลิขสิทธิ์โดยบริษัทฯ เท่านัน
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บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้พนักงานใช้/น้ามาใช้ ซึ่งโปรแกรมส้าเร็จรูปที่ละเมิดลิขสิทธิ์ในคอมพิวเตอร์
ของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นความผิดร้ายแรงตามกฎหมายและอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรในอนาคต หาก
พนักงานใดฝ่าฝืนน้าโปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์มาใช้ในงานของบริษัทฯ พนักงานนันจะต้องรับโทษทางวินัยของ
บริษัทฯ และรับผิดชอบเป็นการส่วนตัว หากถูกเจ้าของลิขสิทธิ์ด้าเนินการทางกฎหมายใดๆ
ผลการปฏิบัติงานทีผ่ ่านมา : ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในด้านการใช้โปรแกรม
ส้าเร็จรูป
8) นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การท้ารายการหรือธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ง จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป รายการทังหมดจะกระท้าอย่างยุติธรรมตามราคาตลาด
และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า หรือเป็นธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึง
กระท้ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ้านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลจากการมี
สถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถ
ตรวจสอบได้ ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์
อีกทังคณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบหากเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงจะได้รับทราบถึงรายการที่ มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมอย่างรอบคอบ เพื่อให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนท้ารายการกับบุคคลภายนอก และจะต้องเปิดเผยรายละเอียด
มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจ้าเป็น ไว้ในรายงานประจ้าปี และแบบ 56-1 ตลอดจนต้องเปิดเผยไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ในหัวข้อรายการบัญชีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันด้วย อีกทังได้ก้าหนดนโยบายให้
กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร แจ้งเกี่ยวกับการซือขายหุ้นของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนท้าการซือขาย
ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบโดยผ่านเลขานุการบริษัท รวมถึงน้าส่งแบบรายงานการมีส่ วนได้เสียให้แ ก่
เลขานุการบริษัท ทุก 6 เดือน และเลขานุการบริษัทจะต้องส่งส้าเนารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียนีให้ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบทราบ
ผลการปฏิบัติงานทีผ่ ่านมา : ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในด้านความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
9) นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทฯ ได้ด้าเนินงานโครงการ CSR (Corporate Social Responsibility) มาอย่างต่อเนื่อง
ภายใต้การพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่การดูแลเอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของชุมชน
พร้อมทั งให้ค วามช่วยเหลื อสังคมด้วยความจริงใจ รวมทั งสามารถด้าเนินกิ จการร่ วมกับ ชุมชนและได้รับการ
ยอมรับอย่างยั่งยืน การด้าเนินงานของบริษัทฯ ครอบคลุมทังการด้าเนินงานทังในกระบวนการทางธุรกิจ และ
นอกเหนือกระบวนการด้าเนินงานทางธุรกิจ เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม โดย
เริ่มต้นจากภายในองค์กรขยายออกสู่ชุมชนใกล้เคียง ซึ่งพนักงานในบริษัทฯ ต่างได้มีส่วนช่วยเหลือ ร่วมมือร่วมใจ
ช่วยกันส่งเสริมและจัดท้ากิจกรรมต่างๆ ให้โครงการดังกล่าวขับเคลื่อนไปได้
หน้า 67

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
รายงานประจ้าปี 2563

บริษัทฯ ได้มีแผนกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ เพื่อเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกิจกรรมต่อชุมชนและ
สังคมรอบส้านักงานชุมพร โดยในปี 2563 ใช้งบประมาณทังสิน 370,943 บาท ส้าหรับกิจกรรมดังต่อไปนี
 จั ดอบรมทบทวนการควบคุ มและดูแลระบบน้าประปาหมู่บ้ านแก่ ผู้ น้าชุ มชนและผู้ ดูเลระบบ
น้าประปาหมู่บ้าน
 โครงการทาสีและเปลี่ ยนฝ้าเพดาน อาคารอนุ บ าล 2 โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน อ้าเภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพร
 โครงการมอบยางรถยนต์ที่ไม่ใช้งานและสีทาล้อให้แก่โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน เพื่อจัดท้าสนาม
เด็กเล่นเสริมพัฒนาการของเด็กนักเรียน
 ร่วมกิจ กรรมงานวัน เด็กในพืนที่บ ริเวณใกล้ เคียง อาทิ อบต.เขาไชยราช, อบต.สลุ ย, โรงเรี ยน
บ้านใหม่สมบูรณ์, บ้านพรุตะเคียน, บ้านเนินทอง, บ้านคันธทรัพย์ บ้านบึงลัด และตลาดริมน้า
เนินทอง
 ร่วมกิจ กรรมพัฒ นาบริ เวณโครงการอนุรั กษ์พันธุ์กรรมพืช อัน เนื่องมาจากพระราชด้าริ ส มเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
 ร่ วมกิจ กรรมงานตลาดนาบุ ญ จั ดอาหารเลี ยงรั บ รองพุท ธศาสนิกชนที่มาแสวงบุ ญ ณ วัดพรุ
ตะเคียน ต้าบลสลุย อ้าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
 ร่วมกิจกรรมปล่อยปลาคืนสู่ล้าคลองท่าแซะ ณ วัดเนินทอง ต้าบลสลุย อ้าเภอท่าแซะ จังหวัด
ชุมพร
 ร่วมกิจกรรมท้าความสะอาดปะปา หมู่ที่ 2 จุดพ่อตาหินช้าง อ้าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
 ร่ ว มกิ จ กรรมออกเยี่ ย มผู้ ป่ ว ยติ ด เตี ย งกั บ คณะนายอ้ า เภอท่ า แซะ ผู้ น้ า ชุ ม ชน อสม.รพ.สต.
ต้าบลสลุย อ้าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
 ร่วมกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนบ้านไชยราชและโรงเรียนเขาปุก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 ร่วมกิจกรรมงานส่งตายาย ตามสายน้า ณ วัดเนินทอง ต้าบลสลุย อ้าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
 ร่วมสนับสนุนน้ามันปาล์มลีลา ให้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม และศาลเจ้าสะพานหิน จังหวัด
ภูเก็ต เพื่อใช้ส้าหรับผู้ประสบภัยจากสถานการณ์ COVID-19
 ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์, ชุด PPE, ถุงมือแพทย์ และน้าดื่มลีลา ให้กับโรงพยาบาล
ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ โรงพยาบาลท่าแซะ, โรงพยาบาลมาบอ้ามฤต, โรงพยาบาลบางสะพาน
น้อย และรพ.สต. ในพืนที่ใกล้เคียง
 ร่ ว มสนั บ สนุ น น้ า มั น ลี ล าและน้ า ดื่ ม เพื่ อ ท้ า ถุ ง ยั ง ชี พ ให้ แ ก่ ผู้ ป่ ว ยติ ด เตี ย งในอ้ า เภอท่ า แซะ
จังหวัดชุมพร
 ร่วมสนับสนุนน้ามันลีลาให้ร้านพริกหอมและค่ายเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร เพื่อใช้ในกิจกรรม
“โรงครัวจิตอาสา”
 ร่วมสนับสนุนน้าดื่มลีลา ให้กับอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, จุดตรวจคัดกรอง COVID
-19 ของหมู่บ้าน และโครงการ “ปันน้าใจให้น้องนักเรียนผ่าน COVID-19” โรงเรียนบ้านพรุ
ตะเคียน
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ร่วมสนับสนุนน้าดื่มลีลาและถังออกซิเจน ให้แก่ รพ.สต. ต้าบลสลุย อ้า เภอท่าแซะ จังหวัด
ชุมพร
ร่วมสนับสนุนตู้เย็นให้กับผู้ป่วยโรคไตเพื่อน้าไปแช่ยา ณ หมู่ที่ 7 ต้าบลเขาไชยราช อ้าเภอปะ
ทิว จังหวัดชุมพร
ร่วมกฐินพระราชทานร่วมกับอุตสาหกรรม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ร่วมกับอ้าเภอท่าแซะสนับสนุนน้าดื่มลีลาเพื่อท้ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้แก่จุ ดตรวจและ
จุดสกัดช่วงปีใหม่ ของต้าบลสลุย อ้าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ร่วมสนับสนุนน้าดื่มลีลาให้กับมูลนิธิเพื่อผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ทีม
แพทย์ขึนดอยตามรอยพ่อ

หน้า 69

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
รายงานประจ้าปี 2563

4. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)
4.1 การวิเคราะห์การดาเนินงานและฐานะการเงิน
1) รายได้จากการขายและการให้บริการ
บริษัทฯ และบริษัทย่อ ย มีรายได้จากการขาย ในปี 2563 จ้านวน 3,888.76 ล้านบาท โดยรวม
เพิ่มขึนจากปีก่อน 575.41 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.37 ซึ่งเป็นผลมาจากราคาขายโดยเฉลี่ ยของผลิตภัณฑ์หลัก
เพิม่ ขึนร้อยละ 39.09 แต่ปริมาณขายโดยเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์หลักในปี 2563 ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 11.83
2) ต้นทุนขายและการให้บริการ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีต้นทุนขายและการให้บริการ จ้านวน 3,372.26 ล้านบาท เพิ่มขึนจากปี
ก่อน 557.56 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.81 โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาวัตถุดิบโดยเฉลี่ยเพิ่มขึนจากปีก่อน
3) ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ้าหน่าย
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ้าหน่าย จ้านวน 97.41 ล้านบาท ลดลงจาก
ปีก่อน 34.28 ล้านบาท หรือร้อยละ 26.03 โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าขนส่งขายในปี 2563 ที่ลดลง เนื่องจาก
ปริมาณการขายและราคาน้ามันเชือเพลิงที่ลดลง
4) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร จ้านวน 219.20 ล้านบาท เพิ่มขึนจากปีกอ่ น
0.18 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.08
5) อัตราส่วนทางการเงิน (RATIO)
5.1) อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอัตราส่วนสภาพคล่องเพิ่มขึนจาก 0.48 เท่าในปี 2562 เป็น 0.63
เท่าในปี 2563 เนื่องจากในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรั พย์หมุนเวียนเพิ่มขึนในอัตราร้อยละ 31.48
โดยส่วนใหญ่เป็นส่วนของลูกหนีการค้าและลู กหนีอื่น สินค้าคงเหลือ และสินทรัพย์ชี วภาพที่เพิ่มขึน และหนีสิน
หมุนเวียนลดลงในอัตราร้อยละ 0.80 โดยส่วนใหญ่เป็นส่วนของเงินกู้ ยืมระยะสันจากธนาคาร ส่วนของเงินกู้ยืม
ระยะยาวจากธนาคารที่ถึงก้าหนดช้าระภายในหนึ่งปีที่ลดลง
5.2) ระยะเวลาเก็บหนีเฉลี่ย (วัน)
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระยะเวลาเก็บหนีเฉลี่ยเร็วขึนจาก 35.36 วันในปี 2562 เป็น 28.81
วันในปี 2563
5.3) ระยะเวลาช้าระหนี (วัน)
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระยะเวลาช้าระหนีสันลงจาก 22.94 วัน ในปี 2562 เป็น 15.54 วัน
ในปี 2563 เนื่องจากเจ้าหนีคงค้างส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนีการค้ากลุ่มวัตถุดิบ
5.4) อัตราก้าไรขันต้น (%)
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราก้าไรขันต้นลดลงจากร้อยละ 15.05 ในปี 2562 เป็นร้อยละ
13.28 ในปี 2563 สาเหตุจากต้นทุนของวัตถุดิบโดยเฉลี่ยที่เพิ่มขึนในสัดส่วนที่มากกว่ารายได้ที่เพิ่มขึน จึงเป็นผล
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ให้อัตราก้าไรขันต้นลดลง
5.5) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%)
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึน จากร้อยละ 4.86 ใน
ปี 2562 เป็นร้อยละ 8.10 ในปี 2563 เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลก้าไรสุทธิที่เพิ่มขึนจากปี 2562 จ้านวน
68.92 ล้านบาท หรือร้อยละ 76.46
5.6) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) (%)
บริษัทฯ และบริษัทย่อ ยมีอัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์เพิ่มขึน จากร้อยละ 2.24 ในปี
2562 เป็นร้อยละ 3.85 ในปี 2563 ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลก้าไรสุทธิที่เพิ่มขึนจากปี
2562 จ้านวน 68.92 ล้านบาท หรือร้อยละ 76.46
5.7) อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
บริษัทฯ และบริษัทย่อ ยมีอัตราส่วนหนีสินต่ อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจาก 1.17 เท่า ในปี
2562 เป็น 1.10 เท่าในปี 2563 เนื่องจากบริ ษัทฯ และบริษัทย่อยมี หนีสินรวมเพิ่มขึนจากปี ก่อนร้อยละ 0.03
ในขณะที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึนร้อยละ 5.93
5.8) อัตราส่วนความสามารถในการช้าระดอกเบีย (เท่า)
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราส่วนความสามารถในการช้าระดอกเบียเพิ่มขึนจาก 1.39 เท่า
ในปี 2562 เป็น 2.69 เท่าในปี 2563 เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลก้าไรก่ อนค่าใช้จ่ายทางการเงิ นและ
ภาษีเงินได้ที่เพิ่มขึนจากปีก่อน
6) การวิเคราะห์ฐานะการเงิน
6.1) สินทรัพย์
ส่วนประกอบของสินทรัพ ย์ บริษัทฯ และบริษัท ย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 จ้านวน 4,133.35 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จ้านวน 2,606.54 ล้านบาท คิดเป็ น
สัดส่วนร้อยละ 63.06 ของสินทรัพย์รวม รองลงมาได้แก่ สินค้าคงเหลือ จ้านวน 521.14 ล้านบาท พืชเพื่อการให้
ผลิตผล จ้านวน 373.94 ล้านบาท ลูกหนีการค้าและลูกหนีอื่น จ้านวน 326.27 ล้านบาท ตามล้าดับ หรือคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 12.61, 9.05 และ 7.89 ของสินทรัพย์รวมตามล้าดับ ส่วนที่เหลือได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด สินทรัพย์ชีวภาพ ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซือที่ดิน สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น และสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตน รวมเป็นจ้านวนทังสิน 305.46 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.39 ของสินทรัพย์รวม
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย เพิ่มขึนจากปี 2562 จ้านวน 110.59 ล้านบาทหรือร้อยละ 2.75 เนื่องจากสาเหตุหลักดังนี
 สินค้าคงเหลือเพิ่มขึน 211.84 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากราคาวัตถุดิบเพิ่มขึนในช่วง
ไตรมาส 4 ปี 2563
 ที่ดิน อาคาร และอุ ป กรณ์ล ดลง 125.55 ล้ านบาท สาเหตุ ห ลั กเนื่ องจากการค่ าเสื่ อ ม
ราคาของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
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ลูกหนีการค้าและลูกหนีอื่นเพิ่มขึน 30.07 ล้านบาท เนื่องจากราคาขายที่เพิ่มขึนในเดือน
ธันวาคม 2563
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน 22.61 ล้านบาท
พืชเพื่อการให้ผลิตผลลดลง 18.61 ล้านบาท

6.2) สภาพคล่องทางการเงิน
กระแสเงินสด บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 จ้านวนเงิน 93.78 ล้านบาท เพิ่มขึนจากปีที่แล้ว 22.61 ล้านบาท
 กระแสเงินสดจากกิจกรรมด้าเนินงาน : เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด้าเนินงาน 247.17 ล้าน
บาท มีสาเหตุหลักมาจากมีก้าไรก่อนภาษีเงินได้ 160.77 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาและค่า
ตัดจ้ าหน่ าย 190.11 ล้านบาท ลูกหนีการค้าและลู กหนีอื่น เพิ่ มขึน 31.55 ล้านบาท
สินค้าคงเหลือเพิ่มขึน 211.73 ล้านบาท เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอื่นเพิ่มขึน 38.25 ล้าน
บาท และมีภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่ายที่เพิ่มขึน 15.88 ล้านบาท
 กระแสเงิ น สดจากกิ จ กรรมลงทุน : เงิ น สดสุ ท ธิ ใ ช้ ไ ปในกิ จ กรรมลงทุ น จ้ า นวน 56.90
ล้านบาท มีสาเหตุหลักเกิดจากการซืออุปกรณ์ เครื่องจักรเป็นจ้านวนเงิน 55.66 ล้าน
บาท
 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน : เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน จ้านวน 167.66
ล้านบาท มีสาเหตุหลักเกิดจากการคืนเงินกู้ระยะสัน จ้านวน 40 ล้านบาท การจ่ายช้าระ
คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจ้านวน 270.60 ล้านบาท เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจ้านวน
249.46 ล้านบาท และการจ่ายดอกเบียจ้านวน 59.93 ล้านบาท
6.3) ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จ้านวน 1,963.82
ล้านบาท เพิ่มขึนจ้านวน 109.90 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.93 เมื่อเปรียบเทียบกับ ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 จ้านวน 1,853.92 ล้านบาท เนื่องจาก บริษัทฯและบริษัทย่อยมีก้าไรส้ าหรับปี 2563 จ้านวน
159.05 ล้านบาท การจ่ายเงินปันผล จ้านวน 44.93 ล้านบาท มีผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
เกี่ยวกับการน้ามาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ จ้านวน 6.01 ล้านบาท
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 3.10 บาท ส่วนปี 2562 เท่ากับ
2.93 บาท
6.4) หนีสิน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนีสินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จ้านวน 2,169.53 ล้านบาท
โดยเป็นส่วนของเงินกู้ยืมระยะสันจากธนาคาร จ้านวน 1,159 ล้านบาท หรือร้อยละ 28.04 เงินกู้ยืมระยะยาวจาก
ธนาคาร - สุทธิจากส่วนที่ถึงก้าหนดช้าระภายในหนึ่งปี จ้านวน 367.07 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.88 ส่วนของเงิน
กู้ยืมระยะยาวจากธนาคารที่ถึงก้าหนดช้าระภายในหนึ่งปี จ้านวน 247.11 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.98 เจ้าหนี
การค้ าและเจ้ าหนี อื่ น จ้านวน 162.39 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.93 หนีสิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญ ชี จ้ านวน
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132.91 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.22 ส้ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน จ้านวน 58.67 ล้านบาท หรือร้อย
ละ 1.42
การเปลี่ยนแปลงในหนีสิน ยอดหนีสินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึนจากปี 2562
จ้านวน 0.69 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.03 เนื่องจากสาเหตุหลักดังนี
 เงิน กู้ ยืมระยะสั นจากธนาคารลดลงจ้ านวน 40 ล้ า นบาท หรื อร้ อยละ 3.34 เนื่อ งจาก
เนื่องจากมีการคืนเงินกู้ระยะสัน
 เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอื่นเพิ่มขึน จ้านวน 33.60 ล้านบาท หรือร้อยละ 26.09 จากการ
ซือวัตถุดิบ น้ามันปาล์มดิบ ในช่วงเดือนธันวาคม 2563 เพิ่มขึนจากเดือนธันวาคม 2562
 ส่ ว นของเงิ น กู้ ยื ม ระยะยาวจากธนาคารที่ ถึ ง ก้ า หนดช้ า ระภายในหนึ่ ง ปี ล ดลงจ้ า นวน
23.49 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.68 เนื่องจากมีการผ่อนช้าระตามงวด
 หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึนจ้านวน 0.66 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.50
 ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่ายเพิ่มขึนจ้านวน 15.88 ล้านบาท หรือร้อยละ 129.94
7) โครงการลงทุนที่อยู่ในระหว่างการดาเนินการของบริษัทฯ
โครงการล้มต้นปาล์ม (Replant) และปลูกปาล์มทดแทน จ้านวน 460 ล้านบาท เป็นโครงการล้ม
ต้นปาล์มที่มีอายุเกิน 25 ปี และปลูกปาล์มทดแทน โดยบริ ษัทฯ ได้มีการวางแผนทยอยล้มต้นปาล์ม เพื่อไม่ให้
กระทบต่อผลผลิตผลปาล์มสดที่ได้ ซึ่งโครงการดังกล่าวเริ่มด้าเนินการตังแต่ต้นปี 2552 และคาดว่าจะแล้วเสร็จสิน
ปี 2566
บริษัทฯ คาดว่าผลผลิตของปาล์มที่ได้จากการปลูกทดแทนรุ่นสุดท้ายจะเริ่มทะยอยให้ผลผลิตในปี
2566 ซึ่งจะท้าให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ดีขึน มีความมั่นคงในระยะยาว โดยเงินลงทุนที่ใช้ล้มต้นปาล์มและ
ปลูกปาล์มทดแทน บริษัทฯ ได้ใช้เงินลงทุนจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ โดยใน ปี 2561 ประมาณ 23 ล้าน
บาท, ในปี 2562 ประมาณ 7.3 ล้านบาท และในปี 2563 ประมาณ 1.82 ล้านบาท
8) ข้อมูลผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
1) ด้านการด้าเนินงาน : บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบต่อการด้าเนินงานจากเหตุการณ์ COVID-19
ด้วยบริษัทฯ มีการน้าหลักการป้องกันมาใช้อย่างเคร่งครัด จึงไม่เกิดเหตุการณ์ระบาดของโรคในกลุ่มพนักงาน
และไม่มีการหยุดด้าเนินงาน
2) ด้านการเงิน ฐานะทางการเงินและผลการด้าเนินงาน : บริษัทฯ ไม่ได้รบั ผลกระทบทางการเงิน
จากเหตุการณ์ COVID-19 บริษัทฯ ยังมีฐานะการเงินที่ดี สภาพคล่องสูง มีความสามารถในการช้าระหนี ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขสัญญากู้เงิน สามารถท้าก้าไรและจ่ายเงินปันผลได้ตามปกติ
3) ด้านความเสี่ยงต่อความอยู่รอดของกิจการ : บริษัทฯ ยังคงสามารถด้าเนินกิจการได้อย่าง
ต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์ COVID-19
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4.3 ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ


ตารางสรุปการเงินรวม
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย: ล้านบาท)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ชีวภาพ
ค่าใช้จา่ ยจ่ายล่วงหน้า
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในการร่วมค้า
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิการใช้
พืชเพื่อการให้ผลิตผล
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซือที่ดิน
เงินมัดจ้า
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

งบการเงินรวม
2562
%

2563

%

93.78
326.27
521.14
44.24
0.14
0.05
25.59
1,011.20

2.27
7.89
12.61
1.07
0.00
0.00
0.62
24.46

71.16
296.20
309.29
41.60
21.35
29.46
769.07

2.88
128.43
2,606.54
6.85
373.94
2.82
0.68
3,122.14
4,133.35

0.07
3.11
63.06
0.17
9.05
0.07
0.02
75.54
100.00

0.46
2,732.09
392.55
3.90
124.01
0.68
3,253.69
4,022.76
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2561

%

1.77
7.36
7.69
1.03
0.53
0.73
19.12

129.10
354.65
589.79
54.33
12.81
25.93
1,166.60

2.84
7.80
12.97
1.19
0.28
0.57
25.65

0.01
67.92
9.76
0.10
3.08
0.02
80.88
100.00

2,848.68
403.36
5.07
124.01
0.68
3,381.80
4,548.40

62.63
8.87
0.11
2.73
0.02
74.35
100.00
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย: ล้านบาท)
2563
หนี้สนิ และส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สนิ หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสันจากธนาคาร
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอื่น
ส่วนของเงินกู้ยมื ระยะยาวจากธนาคาร
ที่ถึงก้าหนดช้าระภายในหนึง่ ปี
ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่า
ที่ถึงก้าหนดช้าระภายในหนึง่ ปี
ภาษีมูลค่าเพิม่ ค้างจ่าย
หนีสินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิ
จากส่วนที่ถงึ ก้าหนดช้าระภายในหนึ่งปี
หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจาก
ส่วนที่ถึงก้าหนดช้าระภายในหนึ่งปี
ส้ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนีสินตราสารอนุพันธ์
รวมหนีส้ ินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน

%

งบการเงินรวม
2562
%

2561

%

1,159.00
162.39

28.04
3.93

1,199.00
128.79

29.81
3.20

1,448.00
229.97

31.84
5.06

247.11

5.98

270.60

6.73

282.15

6.20

1.29
28.10
1.99
1,599.89

0.03
0.68
0.05
38.71

12.22
2.24
1,612.85

0.30
0.06
40.09

18.64
3.82
1,982.59

0.41
0.08
43.59

367.07

8.88

364.72

9.07

625.77

13.76

5.70
58.67
132.91
5.30
569.64
2,169.53

0.14
1.42
3.22
0.13
13.78
52.49

59.02
132.25
555.99
2,168.84

1.47
3.29
13.82
53.91

42.89
130.62
799.28
2,781.87

0.94
2.87
17.57
61.16
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย: ล้านบาท)
2563
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 775,424,053 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนที่ออกและช้าระแล้ว
หุ้นสามัญ 632,752,650 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ก้าไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ส้ารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถอื หุ้น
รวมส่วนของผู้ถือหุน้
รวมหนีส้ ินและส่วนของผู้ถือหุน้

%

775.42

งบการเงินรวม
2562
%

775.42

2561

%

775.42

632.75
412.31
12.66

15.31
9.98
0.31

632.75
412.31
12.66

15.73
10.25
0.31

632.75
412.31
12.66

13.91
9.06
0.28

40.53
220.20
645.37
1,963.82
4,133.35

0.98
5.33
15.61
47.51
100.00

32.35
118.48
645.37
1,853.92
4,022.76

0.80
2.95
16.04
46.09
100.00

32.35
31.10
645.37
1,766.53
4,548.40

0.71
0.68
14.19
38.84
100.00
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งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

2563
กาไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริการ
รายได้อื่น
ก้าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
ก้าไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนการให้บริการ
ค่าใช้จา่ ยในการขายและจัดจ้าหน่าย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ขาดทุนจากสัญญาซือขายนา้ มันปาล์มล่วงหน้า
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
รวมค่าใช้จ่าย
กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงาน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
ก้าไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
ชีวภาพ
กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี

หน้า 77

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2562
2561

3,888.76
10.74
2.16
2.26
3,903.92

3,313.35
22.48
3,335.83

4,112.34
8.30
10.94
4,131.57

3,372.26
97.40

2,814.70
131.68

3,760.08
4.83
156.74

219.20
3,688.87
215.05
(1.99)
0.20
(59.66)

219.02
1.36
3,166.76
169.07
(0.03)
0.41
(66.47)

226.56
46.99
0.10
4,195.30
(63.72)
(69.86)

7.18
161
(1.71)
159.05

(10.53)
92
(2.31)
90.14

(4.77)
(138)
(1.06)
(139.42)
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งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ) สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2563
2562
2561
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ :
รายการที่จะไม่ถกู บันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลก้าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย
2.22
(3.44)
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
(0.44)
0.69
รายการที่จะไม่ถกู บันทึกในส่วนของก้าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้
1.78
(2.75)
การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้
ก้าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐาน
ก้าไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
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-

-

1.78

(2.75)

202.66
(40.53)
162.13
162.13

160.83

87.39

22.71

0.251

0.142

(0.220)
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อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ
2563

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
0.63
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
0.31
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
0.15
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีการค้า (เท่า )
12.49
ระยะเวลาเก็บหนีเฉลี่ย (วัน)
29.21
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)
8.12
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)
44.94
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี (เท่า)
23.16
ระยะเวลาช้าระหนี (วัน)
15.76
Cash Cycle (วัน)
57.60
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก้าไร (PROFITABILITY RATIO)
อัตราก้าไรขันต้น (%)
13.28
อัตราก้าไรจากผลการด้าเนินงาน (%)
4.13
อัตราก้าไรสุทธิ (%)
4.09
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
8.10
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด้าเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
3.90
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)
13.08
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
0.95
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)
อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
1.10
อัตราส่วนความสามารถช้าระดอกเบีย (เท่า)
6.88
อัตราส่วนความสามารถช้าระภาระผูกพัน (เท่า)
0.29
อัตราการจ่ายเงินปันผล(ตามปีทจี่ ่าย) (%)
N/A
ข้อมูลต่อหุ้น***
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
3.10
ก้าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท)
0.251

งบการเงินรวม
2562
0.48
0.29
0.34
10.18
35.85
6.26
58.30
15.69
23.26
69.91

0.59
0.29
0.19
9.82
37.17
6.34
57.60
19.72
18.51
75.22

15.05
2.79
2.72
4.86

8.63
(3.36)
(3.39)
(7.89)

2.10
10.48
0.77

(3.08)
2.54
0.91

1.17
5.43
0.25
50

1.57
2.03
0.08
N/A

2.93
0.142

2.79
(0.220)

N/A ปี 2563 อยู่ระหว่างการขออนุมัติจ่ายเงินปันผลจากทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะประชุมในวันที่ 29 เมษายน 2564
N/A ปี 2561 จ่ายเงินปันผลจากก้าไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จึงไม่สามารถค้านวณอัตราเงินปันผลได้
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5. ข้อมูลสาคัญอื่น
5.1 ข้อมูลทั่วไปของบุคคลอ้างอิง
1) นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ้ากัด
ส่วนบริการผูล้ งทุน ฝ่ายนายทะเบียนหลักทรัพย์
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ (662) 009 9999 โทรสาร (662) 009 9991
2) ผู้ตรวจสอบบัญชี
บริษัท ส้านักงาน อีวาย จ้ากัด
เลครัชดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ ชัน 33
เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ (662) 264 0777
รายชื่อผู้สอบบัญชีและจ้านวนปีที่เป็นผูส้ อบบัญชีให้บริษัทฯ
นายโสภณ
เพิ่มศิริวัลลภ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182
จ้านวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน 3 ปี
(ปี 2553, 2554, 2555) หรือ
นางสาวรุ้งนภา
เลิศสุวรรณกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516
จ้านวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน 1 ปี
(ปี 2561) หรือ
นายชยพล
ศุภเศรษฐนนท์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972
จ้านวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน 4 ปี
(ปี 2556, 2557, 2558, 2559) หรือ
นางสาวสุมนา
พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872
จ้านวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน 1 ปี
(ปี 2560) หรือ
นางสาวพิมพ์ใจ
มานิตขจรกิจ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 หรือ
นางสาวรสพร
เดชอาคม
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 หรือ
นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807
จ้านวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน 1 ปี
(ปี 2562)

หน้า 80

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
รายงานประจ้าปี 2563

ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสีย

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเท่านันไม่มี
ความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลดังกล่าว

3) ที่ปรึกษากฎหมาย
ศ.ดร. สหธน รัตนไพจิตร
ผศ.ดร. นพร โพธิ์พฒ
ั นชัย
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ (662) 221 6111 ต่อ 2121
5.2 ข้อมูลสาคัญอื่น
1) ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยส้าคัญ
2) ข้อจ้ากัดของผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ

-ไม่มี
-ไม่มี-

5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย
1) คดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที่มีจ้านวนสูงกว่าร้อยละ 5
ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันสินปีบัญชี
-ไม่มี2) คดีที่มีผลกระทบต่อการด้าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยส้าคัญ
-ไม่มี3) คดีที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ
-ไม่มี4) คดีที่มกี รรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่เป็นคู่ความกับบริษัทฯ
-ไม่มี5.4 ตลาดรอง

-ไม่มี-

5.5 สถาบันการเงินที่ติดต่อประจา (เฉพาะกรณีตราสารหนี้)

-ไม่มี-
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ส่วนที่ 2
การกากับดูแลกิจการ
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6. นโยบายการกากับดูแลกิจการ
6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ส่งเสริมสนับสนุนการก้ากับดูแลกิจการที่ดีในทุกระดับขององค์กร และได้มี
การปรับปรุง ส่งเสริมอย่างต่อเนื่อ ง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตและมีความโปร่งใส คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและเชื่อมั่นว่าการก้ากับดูแลกิจการที่ดี
มีความโปร่งใส มีประสิทธิผลจะส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ดีขึนและเป็นประโยชน์สู งสุดกับผู้ถือหุ้น
ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในระยะยาวโดยทั่วกัน จึงได้ก้าหนดนโยบายเกี่ยวกับการก้ากับดูแลกิจการของ
บริษัทฯ ดังนี
1) ด้าเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) โปร่งใส ตรวจสอบได้
2) ก้ากับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทและความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
3) ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย อีกทังมีการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
4) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ ดูแลให้มีมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและ
ติดตามทวนสอบอย่างสม่้าเสมอ
5) ก้าหนดให้มีวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณของบริษัทฯ และ
มีการติดตามผลอย่างสม่้าเสมอ
6) จัดให้มีคู่มืออ้านาจด้าเนินการ เพื่อกระจายความรับผิดชอบ อ้านาจในการตัดสินใจและสั่งการ
ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
7) จัดให้มีคู่มือจรรยาบรรณบริษทั พร้อมทังมีการแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนถือ
ปฏิบัติ
นอกจากนี บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการก้ากับดูแลกิจการ ครอบคลุมเนือหา 5 หมวด ได้แก่ หมวด
สิทธิ ของผู้ถื อหุ้น หมวดการปฏิ บัติต่ อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่ าเทียมกัน หมวดบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย หมวดการ
เปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยมีเนือหาดังนี
1) สิทธิของผู้ถือหุ้น
ในปี 2563 บริษัทฯ มีการประชุมผู้ถือหุ้นทังหมด 1 ครัง เป็นการประชุมสามัญประจ้าปี 2563 โดย
บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น มีส่วนในการดูแลกิจการและให้ความเห็นเกี่ยวกับการด้าเนินกิจการให้มากขึน
ดังนี
1.1) การประชุมได้จัดที่โรงแรมภายนอกบริษัทฯ และได้อ้านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือ
หุ้นทุกรายซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมฯ โดยจัดสถานที่ประชุมที่สามารถ
เดินทางได้สะดวก
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1.2) เปิ ดโอกาสให้ ผู้ ถื อหุ้ น เสนอเรื่ องเพื่ อ บรรจุ เป็ น วาระการประชุ ม และเสนอชื่ อบุ ค คลที่ มี
คุณ สมบั ติ เหมาะสมเพื่ อ รั บ การพิ จ ารณาเลื อกตังเป็ น กรรมการบริ ษั ท ฯ ล่ ว งหน้ า โดย
ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ส้าหรับการประชุมสามัญ
ประจ้าปี 2563 และ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ส้าหรับการ
ประชุมสามัญประจ้าปี 2564 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุม พร้อมทังประกาศหลักเกณฑ์และ
ระบุขันตอนไว้อย่างชัดเจน
1.3) บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทังเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม รายงาน
ประจ้าปี/งบการเงิน รายการเอกสารที่ผู้เข้าประชุมต้องน้ามาเพื่อใช้แสดงตัวและหนังสือ
มอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วันท้าการ ทังนีเอกสารประกอบการ
ประชุมที่น้าส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนัน จะมีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอให้
ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ และบริษัทฯ ได้เพิ่มทางเลือกให้กับ
ผู้ถือหุ้นโดยให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอ้านาจจากผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ สามารถ
เข้าร่วมประชุมได้
ทังนีด้วยสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) ท้าให้บริษัทฯ ต้องเลื่อน
การประชุมผู้ถือหุ้นจากเดิมที่ก้าหนดไว้วันที่ 23 เมษายน 2563 เป็นวันที่ 23 กรกฎาคม
2563 โดยบริษัทฯ ได้ท้าการแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องต่างๆ ผ่านระบบข่าวของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ หนังสือพิมพ์ และท้าการจัดส่งเอกสาร
ให้กับผู้ถือหุ้น
1.4) ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ที่
แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบียนและหนังสือ
มอบฉั น ทะ เพื่ อ ให้ ผู้ ถื อหุ้ น ได้รั บ ความสะดวกในการประชุ ม และท้ า ให้ ขั นตอนการลง
ทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว
1.5) แจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น และการใช้บัตรลงคะแนนเสียง
โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
1.6) ประธานที่ประชุมได้ด้าเนินการประชุมให้เป็นไปตามล้าดับระเบียบวาระที่ก้าหนดไว้ใน
หนังสือเชิญประชุม และคณะกรรมการยังได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดง
ความคิ ด เห็ น และสามารถถามค้ า ถามในแต่ ล ะวาระการประชุ ม รวมทั งให้ ข้ อ คิด เห็ น
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และได้บันทึกประเด็นที่ส้าคัญไว้ในรายงานการประชุมแล้ว
1.7) บริษัทฯ ไม่ได้เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส้าคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้น
ทราบล่วงหน้า
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1.8) บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลของการประชุม
และสามารถตรวจสอบความถูกต้องผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม
2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้น
รายย่อย และนักลงทุนสถาบัน เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริงและยั่งยืนดังนี
2.1) ได้ด้าเนินการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นโดยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีการ
อ้านวยความสะดวกในการประชุมอย่างเท่าเทียมกัน ให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการถาม
ค้าถามต่อที่ประชุมและแสดงความเห็นในแต่ละวาระการประชุม และประธานที่ประชุมจะ
ให้ความส้าคัญและตอบข้อซักถามในทุกประเด็น โดยมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน
2.2) ในการประชุ มผู้ ถื อหุ้ น ในปี 2563 บริ ษัท ฯ ได้จั ดส่ งเอกสารเชิ ญประชุ มพร้อมรายงาน
ประจ้าปี/งบการเงิน และหนังสือมอบฉันทะพร้อ มเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน
เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทังลงประกาศหนังสือพิมพ์
แจ้งก้าหนดวัน เวลา และวาระการประชุมก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วันล่วงหน้า
ทังนีด้วยสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) ท้าให้บริษัทฯ ต้องเลื่อน
การประชุมผู้ถือหุ้นจากเดิมที่ก้าหนดไว้วันที่ 23 เมษายน 2563 เป็นวันที่ 23 กรกฎาคม
2563 โดยบริษัทฯ ได้ท้าการแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องต่างๆ ผ่านระบบข่าวของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ หนังสือพิมพ์ และท้าการจัดส่งเอกสาร
ให้กับผู้ถือหุ้น โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563 มีกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม
จ้านวน 9 ท่าน จากกรรมการทังหมด 10 ท่าน
2.3) เปิ ดโอกาสให้ ผู้ ถื อหุ้ น เสนอเรื่ องเพื่ อ บรรจุ เป็ น วาระการประชุ ม และเสนอชื่ อบุ ค คลที่ มี
คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตังเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าโดยระหว่าง
วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ส้าหรับการประชุมสามัญประจ้าปี
2563 และ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ส้าหรับการประชุม
สามัญประจ้าปี 2564 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุม พร้อมทังประกาศหลักเกณฑ์และระบุ
ขันตอนไว้อย่างชัดเจน
2.4) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตังกรรมการเป็นรายบุคคล
2.5) บริษัทฯ ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถอื หุ้นตามจ้านวนหุ้นที่ถืออย่างเท่าเทียมกัน และผู้ถือหุน้
สามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
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2.6) บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถก้าหนดทิศทางการ
ลงคะแนนเสีย งได้เองในแต่ละวาระ ไปพร้อมกับ หนังสือนัดประชุม เพื่อให้ผู้ ถือหุ้ นที่ไ ม่
สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบอ้านาจให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้า
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน พร้อมทังเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือ
หุ้นสามารถดาวน์โหลดได้
3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ได้ดูแลและค้านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มโดยได้ก้าหนดแนวทางการปฏิบัติไว้ในคู่มือ
จรรยาบรรณบริษัทและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการท้างาน เพื่อให้คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน
ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการด้าเนินงาน โดยถือเป็นภาระหน้าที่ที่ส้าคัญของทุกคน เช่น
 ผู้ถือหุ้น
: บริษัทฯ จะด้าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส โดยค้านึงถึงการเจริญเติบโตของ
มูลค่าบริษัทฯ ในระยะยาว
 พนักงาน
: บริษัทฯ สนับสนุนพัฒนาความสามารถในการท้างาน โดยน้าระบบการ
พัฒนาบุคลากรบนพืนฐานของความสามารถ (Competency – Based
Human Resources Development) มาใช้ เน้นการท้างานอย่างปลอดภัย
ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม ให้ผลตอบแทนและ
สวัสดิการที่เหมาะสม
 คู่ค้า/เจ้าหนี :
ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด
 คู่แข่ง
: ปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่ท้าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทาง
การค้าโดยปราศจากหลักฐานและข้อเท็จจริง
 ลูกค้า
: มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและรักษาระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อ
ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า โดยบริษัทฯผ่านการรับรองระบบ
คุณภาพ ISO9001:2000 GMP และ HACCP พร้อมทังก้าหนดให้มี
ผู้รับผิดชอบในการรับข้อร้องเรียนของลูกค้าและรักษาความลับของลูกค้า
 ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
: บริ ษั ท ฯ สนั บ สนุ น ให้ พ นั ก งานด้ า เนิ น กิ จ กรรมเพื่ อ บ้ า บั ด และอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบอย่าง
เคร่งครัด พร้อมทังสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนโดยรอบสถานประกอบ
กิจการ และกิจกรรมของท้องถิ่นที่สถานประกอบกิจการตังอยู่ โดยบริษัทฯ
มี น โยบายความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสิ่ ง แวดล้ อ ม ประกาศให้
พนักงานทุกระดับตระหนักและปฏิบัติโดยทั่วกัน รวมถึงได้มีการจัดอบรม
ให้กับพนักงานทุกระดับให้ตระหนักถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อมเป็นประจ้าอย่างต่อเนื่อง

หน้า 87

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
รายงานประจ้าปี 2563

4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ ทังที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน
ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ จึงได้ก้าชับให้ฝ่ายบริหารด้าเนินการ
ในเรื่ อ งที่ เกี่ ย วกั บ การเปิ ด เผยข้ อมูล ที่ ค รบถ้ ว น ตรงต่อความเป็ น จริ ง เชื่ อถื อ ได้ สม่้าเสมอ และทั น เวลา ซึ่ ง
ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความส้าคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นัน
บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ Chief Financial Officer ท้าหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์และ
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง สถาบันผู้ลงทุน และประชาชนทั่วไป ซึ่งสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทฯ ได้ที่หมายเลข
โทรศัพท์ 0-2679-9166 หรือที่ website : www.cpi-th.com หรือที่ e-mail address : info@cpi-th.com
5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การแต่งตังกรรมการบริษัทฯ เป็นไปตามข้อตกลงของผู้ถือหุ้นที่ก้าหนดให้กรรมการบริษัทฯ เป็น
ตัวแทนจากผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจ้านวน 10 ท่าน ดังนี
 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3 ท่าน
 กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน
 กรรมการที่เป็นอิสระ
4 ท่าน
กรรมการทุกท่านที่ด้ารงต้าแหน่งกรรมการบริษัทฯ ได้เข้าร่วมการปฐมนิเทศ รวมถึงการรับทราบถึง
ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตังแต่วันที่เริ่มเข้ารับต้าแหน่ง ซึ่งถือเป็นนโยบายที่บริษัทฯ ได้ก้าหนด
ไว้ส้าหรับกรรมการผู้ที่เข้ารับด้ารงต้าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
ในปี 2563 จ้านวนกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีจ้านวน 4 ท่านใน 10 ท่าน หรือจ้านวน 1 ใน 3
ของจ้านวนกรรมการทังคณะ ทังนี กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทฯ และประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่
ในการก้าหนดนโยบายการก้ากับดูแลและการบริหารงานประจ้า บริษัทฯ มีการก้าหนดขอบเขตอ้านาจหน้าที่ของ
ฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษรตามคู่มืออ้านาจด้าเนินการ บริษัทฯ มีการ
แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบออกจากกันโดยเด็ดขาดระหว่างการอนุมัติ การบันทึกรายการทางบัญชีและการ
ดูแลทรัพย์สินเพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกันได้ ดังนันจึงมั่นใจได้ว่ากรรมการดังกล่าวได้มีการปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็มที่ในฐานะที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น และมีการถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม
คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
และข้ อบั ง คั บ ของบริ ษั ท ฯ ตลอดจนมติ ข องที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อหุ้ น ด้ ว ยความซื่ อสั ต ย์ สุ จ ริ ต และระมัด ระวั ง รั ก ษา
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยกรรมการบริษัทฯ มีวาระการด้ารงต้าแหน่งที่แน่นอน ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ
ก้าหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจ้าปีทุกครัง กรรมการจะต้องออกจากต้าแหน่งอย่างน้อยจ้านวนหนึ่งในสาม
(1/3) โดยอัตรา ถ้าจ้านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ้านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน
หนึ่งในสาม (1/3) โดยให้กรรมการที่ด้ารงต้าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต้าแหน่ง
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กรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพ และได้ผ่านหลักสูตรการอบรมการ
เป็นกรรมการ ตามหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หรือ Directors Accreditation Program
(DAP) ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี
1) นายบรรพต หงษ์ทอง
ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่น 2013
2) นายชูศักดิ์
ปรัชญางค์ปรีชา
ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 18/2002
3) นายถกล
ถวิลเติมทรัพย์
ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 32/2003
4) นายไพบูลย์ คุจารีวณิช
ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่น 113/2014
5) นายกิตติ
ฉัตรเลขวนิช
ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 4/2000
6) นายการุญ
นันทิลพี งศ์
ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 9/2001
7) นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์
ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 15/2002
8) นายนพพร
พิชา
ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่น 2003
9) นายศราวุธ
เมนะเศวต
ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่น 2015
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ มี ภ าวะผู้ น้ า มี วิ สั ย ทั ศ น์ และมี ค วามเป็ น อิ ส ระในการตั ด สิ น ใจ เ พื่ อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการก้าหนดและให้ความเห็นชอบ
ในเรื่องวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย โดยคณะจัดการจะน้าเสนอเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทบทวนทุกๆ
1-3 ปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางธุรกิจหรือสถานการณ์เศรษฐกิจ
ในส่ ว นแผนงานและงบประมาณ บริ ษัท ฯ มี แ ผนปฏิ บั ติแ ละมีก ารติ ดตามผลการปฏิ บั ติตาม
แผนงาน และงบประมาณของบริษัทฯ ทุกไตรมาส และมีการปรับปรุงเป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณของ
บริษัทฯ ทุกปี โดยคณะจัดการจะน้าเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาทุกปีตามกรอบคู่มืออ้านาจด้าเนิ นการ
และน้าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา ทังนีหากมีแผนงานหรืองบประมาณเพิ่มเติมที่เกินกว่าอ้านาจ
ด้าเนิ น การอนุ มัติข องคณะกรรมการบริห าร ตามที่ ไ ด้ก้าหนดไว้ จะต้องน้ าเสนอคณะกรรมการบริ ษัท ฯ เพื่ อ
พิจารณาต่อไป และคณะกรรมการบริษัทฯ จะก้ากับดูแลให้คณะจัดการด้าเนินการให้ เป็นไปตามแผนงานและ
งบประมาณที่ ก้ าหนดไว้ อย่ างมีป ระสิ ท ธิภ าพและประสิ ทธิ ผ ล อีก ทังคณะกรรมการและคณะจั ดการมีความ
รับ ผิด ชอบตามหน้ าที่ ต่อผู้ถื อหุ้ น มีร ะบบการแบ่งแยกบทบาทหน้ าที่ ความรั บผิ ดชอบระหว่ างคณะกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะจัดการ ซึ่งได้มีการก้าหนดอ้านาจด้าเนินการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง
ชัดเจน
เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การท้ารายการหรือธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่
เกี่ยวโยงกัน ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป รายการ
ทังหมดจะกระท้าอย่างยุติธรรมตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า หรือเป็นธุรกรรมที่เป็นข้อตกลง
ทางการค้าในลัก ษณะเดียวกับที่วิญ ญูชนจะพึงกระท้ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดีย วกัน ด้วยอ้านาจ
ต่อรองทางการค้าที่ป ราศจากอิท ธิพลจากการมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริห าร หรือบุ คคลที่มีความเกี่ยวข้ อง
(แล้วแต่กรณี) ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์
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อีกทังคณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบหากเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงจะได้รับทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยราคาและเงื่อนไขให้กระท้าเสมือนท้ารายการกับบุคคลภายนอก กระท้าอย่างยุติธรรมตาม
ราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า และจะต้องเปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/
ความจ้าเป็น ไว้ในรายงานประจ้าปี และแบบ 56-1 ตลอดจนต้องเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ใน
หัวข้อรายการบัญชีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันด้วย
อีกทังได้ก้าหนดนโยบายให้กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารแจ้งเกี่ยวกับการซือขายหลักทรัพย์ ของ
บริษัทฯ อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนท้าการซือขายให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบโดยผ่านเลขานุการบริษัท
รวมถึงน้าส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่เลขานุการบริษัททุก 6 เดือน และเลขานุการบริษัทจะต้องส่งส้าเนา
รายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียนีให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงทราบ และก้าหนดให้
กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส้านักงานคณะกรรมการ กลต.
พร้อมทังแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบเพื่อจัดท้าบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจ้านวนหลักทรัพย์ของกรรมการ
และผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบในการประชุมครังถัดไป
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร ปี 2563
การถือครองหุ้น ณ
วันที่ 1 มกราคม 2563

รายชื่อ

2.
3.
4.

ขาย

โอน

จานวนหุ้น

จานวนหุ้น

จานวนหุ้น

จานวนหุ้น

0

-

-

-

0

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0

-

-

-

0

นายนพพร

0

-

-

-

0

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0

-

-

-

0

นายไพบูลย์

0

-

-

-

0

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0

-

-

-

0

นายศราวุธ

0

-

-

-

0

0

-

-

-

0

1,081,000

-

-

7,761,158

-

-

-

0

-

-

- 13,253,181

นายบรรพต

หงษ์ทอง
พิชา
คุจารีวณิช
เมนะเศวต

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
5.
6.
7.

นายถกล

ถวิลเติมทรัพย์

6,680,158

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0

นายชูศักดิ์

%

1.06

ปรัชญางค์ปรีชา

13,253,181

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0

-

-

-

0

นายการุญ

0

-

-

-

0

0

-

-

-

0

1,000,000

-

- 14,009,923

-

-

-

นันทิลีพงศ์

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
8.

การถือครองหุ้น ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ซื้อ

จานวนหุ้น
1.

การเปลีย่ นแปลงระหว่างปี

นายกิตติ

ฉัตรเลขวนิช

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

13,009,923

2.10

2.06

0
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รายชื่อ

จานวนหุ้น
9.

นายทรงฤทธิ์

นิวัติศัยวงศ์

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
10. นายรชฎ

การเปลีย่ นแปลงระหว่างปี

การถือครองหุ้น ณ
วันที่ 1 มกราคม 2563

2,831,260

%

การถือครองหุ้น ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ซื้อ

ขาย

โอน

จานวนหุ้น

จานวนหุ้น

จานวนหุ้น

จานวนหุ้น

%

-

-

-

2,831,260

0.45

-

-

-

0

-

-

-

5,348,266

0.45

0

ถวิลเติมทรัพย์

5,348,266

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0

-

-

-

0

ตากวิริยะนันท์

0

-

-

-

0

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0

-

-

-

0

พงศ์จินดานนท์

0

-

-

-

0

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0

-

-

-

0

0

-

-

-

0

0

-

-

-

0

0

-

-

-

0

0

-

-

-

0

0

-

-

-

0

0

-

-

-

0

0

-

-

-

0

0

-

-

-

0

0

-

-

-

0

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0

-

-

-

0

รวมจานวนหุ้นกรรมการ (ลาดับที่ 1-10)

41,122,788

2,081,000

-

- 43,203,788

รวมจานวนหุ้นผู้บริหาร (ลาดับที่ 11-17)

0

-

-

-

11. นายกฤษฏ์พงศ์
12. นางรัศมี
13. นายธวัชชัย

โฉมวรรณ์

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
14. นายประวิทย์

เติมวิริยะกุล

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
15. Mr. Jaroslaw Marian Kibilda
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
16. นายอานนท์

ฤทธิ์ธาร

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
17. นายชุมพล

ไทยนุกูล

0.85

6.50

0.85

6.83

0

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้านทังด้านการเงิน การ
ปฏิบัติงาน การด้าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการบริหารความเสี่ยง และจัด
ให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้นและ
สินทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่เสมอ จัดให้มีการก้าหนดล้าดับขันของอ้านาจอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรในคู่มืออ้านาจ
ด้าเนินการ และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงาน ก้าหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์
อักษร มีส้านักตรวจสอบภายในท้าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้ เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้
รวมทังประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายใน ทังนี คณะกรรมการตรวจสอบและบริหาร
ความเสี่ยงดูแลให้ส้านักตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถท้าหน้าที่ตรวจสอบได้อย่างเต็มที่ และให้
รายงานตรงต่อกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเป็นประจ้าทุกไตรมาส
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารก้าหนดแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูง
และแผนสืบทอดผู้บริหารระดับสูง (Succession Plan) และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงเป็น
ประจ้าทุกปี และมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก้าหนดค่าตอบแทนพิจารณาก้าหนดระบบพิจารณา
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ค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม ที่สอดคล้องกับผลการด้าเนินงานและเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจในการ
ท้างาน
บริษัทฯ ได้จัดท้าคู่มือจรรยาบรรณบริษัทขึน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและเที่ยงธรรม โดยได้มอบคู่มือจรรยาบรรณบริษัทให้กับคณะกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้ปฏิบัติตามโดยทั่วกัน นอกจากนีบริษัทฯ ได้จัดอบรมชีแจงให้พนักงานได้รับทราบทั่ว
กัน และผู้บังคับบัญชาทุกระดับชันมีหน้าที่สอดส่องและส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ ตามจรรยาบรรณที่
ก้าหนดและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี อีกทังได้ก้าหนดเป็นแผนงานของฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลที่ต้องจัด
อบรมและติดตามการปฏิบัติดังกล่าวเป็นประจ้าทุกปี
บริษัทฯ มีการก้าหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี
ไตรมาสละ 1 ครัง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจ้าเป็น โดยมีการก้าหนดวาระไว้อย่างชัดเจนและมีวาระ
พิจารณาติดตามผลการด้าเนินงานเป็นประจ้า โดยเลขานุการบริษัทจะจัดท้าหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบ
วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมส่งให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลา 7 วัน
เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ทังนีในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ กรรมการสามารถเสนอความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร
และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการและผู้ที่
เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ โดยปกติการประชุมแต่ละครังจะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง นอกจากนีบริษัทฯ มีเลขานุการ
บริษัทและที่ปรึกษาทางกฎหมาย ท้าหน้าที่ให้ค้าแนะน้าด้านกฎหมายและเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูแลกิจกรรม
ของคณะกรรมการ รวมทังประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ
6.2 การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีที่ยังไม่สามารถปฏิบัตไิ ด้ จากสรุปข้อเสนอแนะ
จาก IOD
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการสรรหาและก้าหนด
ค่าตอบแทน และคณะจัดการ ศึกษาหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้บริษัทฯ ด้าเนินการปฏิบัติตามหลักการก้ากับดูแล
กิจการที่ดีที่ยังไม่สามารถปฏิบัติได้มีดังนี
1) บริษัทฯ ควรเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นถึงการจัดให้มีการตรวจสอบการนับคะแนน
เสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
2) บริษัทฯ ควรก้าหนดและเปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนพนั กงานที่สอดคล้องกับผลการด้าเนินงาน
ของบริษัทฯ ทังในระยะสันและระยะยาว
3) บริษัทฯ ควรเปิดเผยวัตถุประสงค์/เป้าหมายระยะยาวไว้ในรายงานประจ้าปี
4) บริ ษัท ฯ ควรสื่ อสารข้ อมูล ผ่ านการจั ดให้ มีก ารพบปะกั บ นั ก วิ เคราะห์ หลั ก ทรั พ ย์ หรื อเข้ าร่ วม
กิจกรรม Opportunity Day ของ ตลท. กับ นักวิเคราะห์
5) บริ ษัท ฯ ควรสื่ อสารข้ อมู ล ผ่ านการจั ดให้ มี แ ถลงข่ าวต่อ สื่ อมวลชน/การจั ดท้ าจดหมายข่ าวที่
น้าเสนอถึงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ
6) คณะกรรมการบริษัทฯ ควรพิจารณาก้าหนดจ้านวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไป
ด้ารงต้าแหน่งไม่เกิน 5 แห่ง โดยไม่มีข้อยกเว้น
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7) คณะกรรมการควรก้ า หนดนโยบายในการไปด้ า รงต้ า แหน่ ง กรรมการที่ บ ริ ษั ท อื่ น ของ Chief
Executive Officer
8) คณะกรรมการควรก้ า หนดและเปิ ด เผยถึ ง นโยบายความหลากหลายในโครงสร้ า งของ
คณะกรรมการ
9) บริษัทฯ ควรก้าหนดนโยบายเกี่ยวกับจ้านวนองค์ประชุมขันต่้า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติ
ในที่ประชุมคณะกรรมการว่า ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ้านวนกรรมการทังหมด
10) คณะกรรมการควรจัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้า
ร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา โดยระบุจ้านวนครังหรือวันที่จัดประชุม
11) บริษัทฯ ควรเปิดเผยถึงเรื่องที่เป็นอ้านาจอนุมัติของคณะกรรมการ
12) คณะกรรมการควรเปิดเผยหลักเกณฑ์การประเมินผลงานกรรมการเป็นรายบุคคล
13) คณะกรรมการก้าหนดค่าตอบแทนควรจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครัง
14) คณะกรรมการสรรหาควรจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครัง
6.3 ภาพรวมผลการดาเนินงานด้านกากับกิจการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจาปี 2563




AGM Checklist 2020 รับทราบผลการประเมินคุณภาพการจัด
ประชุมผู้ถือหุน้ สามัญประจ้าปี 2563 โดยบริษัทฯ ได้รบั คะแนน
ประเมินเต็ม 100 คะแนน จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สะท้อน
ให้เห็นว่าบริษัทฯ ค้านึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทัง
ก่อน ระหว่าง และหลังการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเรื่องดังกล่างเป็น
องค์ประกอบส้าคัญของการมีบรรษัทภิบาลที่ดี
Coporate Governance Report of Thai Listed Companies
2020 รับทราบผลประเมินการก้ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน
ไทยประจ้าปี 2563 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทยอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” หรือ “ระดับห้าดาว” สะท้อนให้เห็นว่า
บริษัทฯ ได้ให้ความส้าคัญในด้านสิทธิผู้ถือหุน้ การปฏิบัติต่อผู้ถือ
หุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การค้านึงถึงบทบาทของผู้ส่วนได้เสีย การ
เปิดเผยข้อมูลความโปร่งใส และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี
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7. โครงสร้างการกากับดูแลกิจการและข้อมูลสาคัญที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย
ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ
7.1 โครงการการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าทีร่ ับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าทีใ่ ห้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และ
ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์
ของบริษัทฯ
แผนภาพโครงสร้างภายในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ
7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
ลาดับ

รายชื่อ

1

นายบรรพต

หงษ์ทอง

2

นายนพพร

พิชา

3

นายไพบูลย์

คุจารีวณิช

4

นายศราวุธ

เมนะเศวต

5

นายถกล

ถวิลเติมทรัพย์

6

นายชูศักดิ์

ปรัชญางค์ปรีชา

7

นายการุญ

นันทิลพี งศ์

8

นายทรงฤทธิ์

นิวัติศัยวงศ์

9
10

นายกิตติ
นายรชฎ

ฉัตรเลขวนิช
ถวิลเติมทรัพย์

ตาแหน่ง
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการสรรหาและก้าหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและก้าหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและก้าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการ
กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการ
กรรมการ

หมายเหตุ กรรมการทุกท่านไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอานาจควบคุมบริษัทรายบุคคล
นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ หรือ นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายชูศักดิ์
ปรัชญางค์ปรีชา หรือ นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช หรือ นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์ รวมเป็นสองคนและประทับตราส้าคัญ
ของบริษัทฯ
ข้อมูลและรายละเอียดของคณะกรรมการบริษัทฯ โปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1
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7.2.3 ขอบเขตอานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และอานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ
(1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงมติที่
ประชุม ผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต
(2) ก้าหนดนโยบายหลักในการด้าเนินธุรกิจ นโยบายด้านการเงิน และการบริหารเงินทุนของ
บริ ษั ท ฯ และก้ า กั บ ดู แ ลให้ ฝ่ า ยจั ด การด้ า เนิ น การตามนโยบายดั ง กล่ า วอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(3) พิจารณาอนุมัติรายการที่มีสาระส้าคัญที่กฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบปฏิบัติของ
บริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวก้าหนดให้ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการหรือ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
(4) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในด้านการด้าเนินงาน ด้านการรายงานทางการเงิน และ
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบายและระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ และ
ก้าหนดให้ส้านักตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ
การควบคุมภายในดังกล่าว และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการ
บริษัทฯ จะประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในเป็นประจ้า
ทุกปี และให้ความเห็นไว้ในรายงานประจ้าปี
(5) แต่ ง ตั งคณะกรรมการสรรหาและก้ า หนดค่ า ตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อช่วยคณะกรรมการในการ
ก้ากับดูแลกิจการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ก้าหนดไว้
(6) แต่งตัง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ Chief Financial
Officer ซึ่ งเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและก้ าหนดค่าตอบแทน เพื่ อรั บ ผิ ดชอบ
ด้าเนินการเรื่องต่างๆ ตามที่ก้าหนดโดยคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารและ
กฎหมาย
(7) แต่งตังเลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบด้าเนินการในเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายก้าหนด
ขอบเขตอ้านาจหน้าที่ของประธานกรรมการ ตามข้อบังคับบริษัทฯ
ข้อ 22. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่ง
หนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณี
จ้าเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธี
อื่นและก้าหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านันก็ได้ ในกรณีที่กรรมการตังแต่สองคนขึนไปร้อง
ขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการก้าหนดวันนัดประชุม
ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นว่านัน
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ข้อ 26. มติ ทั งปวงของที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ ให้ ตั ด สิ น ด้ ว ยคะแนนเสี ย งข้ า งมากของ
กรรมการที่มาประชุ ม กรรมการคนหนึ่งมีเสีย งหนึ่ งเสีย งในการลงคะแนน เว้ นแต่
กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน ในกรณีที่
คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี
ขาด
ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่
ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการ
เป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้
ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
วาระการด้ารงต้าแหน่งของคณะกรรมการบริษัทฯ
ในการประชุมสามัญประจ้าปีทุกครัง กรรมการจะต้องออกจากต้าแหน่งอย่างน้อยจ้านวนหนึ่ง
ในสามโดยอัตรา ถ้าจ้านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ้านวน
ใกล้ เคีย งที่ สุ ดกั บ ส่ วนหนึ่ งในสาม กรรมการผู้ ออกจากต้าแหน่ งไปนั นอาจจะเลื อกเข้ ารั บ
ต้าแหน่งอีกก็ได้
7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย
1) คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย
ลาดับ
1
2
3

รายชื่อ

ตาแหน่ง

นายนพพร พิชา
นายไพบูลย์ คุจารีวณิช
นายศราวุธ เมนะเศวต

ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

โดยกรรมการล้าดับที่ 1, 2 และ 3 เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบที่เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถ
ท้าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
ขอบเขตอ้านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และอ้านาจอนุมัติของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหาร
ความเสี่ยง
(1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
(2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง โยกย้าย เลิก
จ้ า งหั ว หน้ า หน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ใดที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การ
ตรวจสอบภายใน
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(3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อก้าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
(4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง หรือ เลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท้าหน้าที่เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทังเข้าร่วมประชุมกับ
ผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง
(5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไป
ตามกฎหมายและข้อก้ าหนดของตลาดหลัก ทรัพ ย์ ทั งนี เพื่อให้มั่น ใจว่ ารายการดังกล่ าว
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
(6) จัดท้ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ้าปีของบริษัท ฯ ซึ่ง
รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วย
ข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของ
บริษัทฯ
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อก้าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จ้านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ
รับผิดชอบทีไ่ ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
(7) ก้าหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการด้าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(8) ก้าหนดแผนจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทังองค์กร
(9) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทังองค์กร
(10) พิจารณาแต่งตัง เปลี่ยนแปลง บุคคลในคณะท้างานบริหารความเสี่ยง
(11) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการของบริ ษั ท ฯ มอบหมายด้ ว ยความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

หน้า 98

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
รายงานประจ้าปี 2563

วาระการด้ารงต้าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบและบริ ห ารความเสี่ ย งมี วาระการด้ ารงต้า แหน่ งคราวละ 2 ปี โดย
กรรมการตรวจสอบและบริ ห ารความเสี่ ย งที่ พ้ น ต้ า แหน่ ง ตามวาระ อาจได้ รั บ แต่ ง ตั งจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ อีกได้
2) คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย
ลาดับ
1
2
3

รายชื่อ
นายบรรพต
นายนพพร
นายชูศักดิ์

ตาแหน่ง

หงษ์ทอง
พิชา
ปรัชญางค์ปรีชา

ประธานกรรมการสรรหาและก้าหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและก้าหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและก้าหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอ้านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และอ้านาจอนุมัติของคณะกรรมการสรรหาและก้าหนด
ค่าตอบแทน
(1) พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อด้ารง
ต้าแหน่งกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตังหรือเพื่อน้าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
แต่งตัง แล้วแต่กรณี ทังนี ในกระบวนการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ข้างต้นนัน ให้รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาคัดเลือกได้ด้วย
(2) ก้าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนส้าหรับกรรมการ
(3) พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วน้าเสนอต่อที่ประชุ มผู้ถือ
หุ้นพิจารณาอนุมัติ
(4) เสนอชื่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ Chief Financial Officer
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตัง
(5) พิจารณาการปรับเงินเดือนและโบนัสประจ้าปีของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และ Chief Financial Officer โดยรับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหาร
และน้าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
(6) ก้าหนดแนวทางในการประเมิน ผลปฏิ บัติงานคณะกรรมการบริษัท ฯ และคณะกรรมการ
บริหาร โดยค้านึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกิดขึน
(7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
วาระการด้ารงต้าแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและก้าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและก้าหนดค่าตอบแทนมีวาระการด้ารงต้าแหน่งคราวละ 2 ปี โดยกรรมการ
สรรหาและก้ าหนดค่าตอบแทนที่ พ้ นต้าแหน่ งตามวาระ อาจได้รั บ แต่งตังจากคณะกรรมการ
บริษทั ฯ อีกได้
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3) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วย
ลาดับ

รายชื่อ

ตาแหน่ง

1

นายการุญ

นันทิลพี งศ์

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

2

นายทรงฤทธิ์

นิวัติศัยวงศ์

กรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล แต่งตังโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้การด้าเนินงานของบริษัทฯ
เป็นไปตามกฎเกณฑ์และตามนโยบายก้ากับดูแลกิจการที่ดี
ขอบเขตอ้านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และอ้านาจอนุมัติของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
(1) เสนอแนวปฏิบัติด้านการก้ากับดูแลกิจการที่ดี ต่อคณะกรรมการบริษัท
(2) ดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อเป็นไปตามหลักการก้ากับดูแล
กิจการที่ดี
(3) ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการก้ากับดูแลกิจการอย่างสม่้าเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
(4) มอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการด้าเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน
(Sustainability Management : SM) ซึ่งรวมถึงการด้าเนินงานด้านการดูแลสังคมชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR)
(5) ติดตามการด้าเนินงานด้าน SM และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
(6) วางกรอบแนวทางการก้ากับดูแลการด้าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตของ
บริษัทฯ (CAC)
(7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
วาระการด้ารงต้าแหน่งของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีวาระการด้ารงต้าแหน่งคราวละ 2 ปี เมื่อครบก้าหนดตามวาระอาจ
ได้รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริษัทฯ อีกได้
4) คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย
ลาดับ
1
2

รายชื่อ
นายถกล
นายชูศักดิ์

ตาแหน่ง

ถวิลเติมทรัพย์
ปรัชญางค์ปรีชา

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

ขอบเขตอ้านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และอ้านาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร
(1) มีอ้านาจ หน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
(2) พิจารณาและจัดท้านโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการด้าเนินงาน เป้าหมาย
ทางการเงิ น และงบประมาณของบริ ษั ท ฯ โดยพิ จ ารณาถึ ง ปั จ จั ย ทางธุ ร กิ จ ต่ า งๆ อย่ า ง
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เหมาะสม เพื่อน้าเสนอและขออนุมัติต่อคณะกรรมการ และก้ากับดูแล ตรวจสอบ และติดตาม
การด้าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่ก้าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(3) จัดให้มีแผนสืบทอดงาน (Succession Plan) ส้าหรับการด้ารงต้าแหน่งที่ส้าคัญของผู้บริหาร
ระดับสูงหรือบุคคลที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับพิจารณาด้ารงต้าแหน่งผู้บริหารระดับสูง พร้อมกับ
ทบทวนแผนดังกล่าวอย่างสม่้าเสมอ
(4) ก้าหนดแนวทางในการประเมินผลปฏิบัติงานของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร Chief Financial Officer และ ผู้บริหารระดับสูงเป็นประจ้าทุกปี โดยค้านึงถึง
หน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกิดขึน
(5) พิจ ารณาแต่งตังพนั ก งานระดับต้าแหน่ ง ผู้ จั ดการอาวุ โส จนถึ ง พนั ก งานระดับ ต้าแหน่ ง
ผู้อ้านวยการ ที่เสนอโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(6) พิจารณาอนุมัติการปรับเงินเดือนและโบนัสประจ้าปีของพนักงานบริษัทฯ ที่เสนอโดยประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร แล้วรายงานให้คณะกรรมการสรรหาและก้าหนดค่าตอบแทนเพื่อทราบ
(7) ก้าหนดโครงสร้างองค์กรและนโยบายเกี่ยวกับการบริห ารจัดการบริษัทฯ รวมถึงนโยบาย
เกี่ยวกับการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ โดย
มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้อ้านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้มีอ้านาจแทน
บริษัทฯ ในการลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
(8) พิจารณาและให้ข้อเสนอหรือความเห็นต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับโครงการ ข้อเสนอ หรือการ
เข้าท้าธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่เกินกว่าวงเงินที่ได้ก้าหนดไว้
และ/หรือที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือข้อบังคับบริษัทฯ ก้าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นหรือคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
(9) มอบอ้านาจให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้าเนิน กิจการของบริษัทฯ ตามขอบเขตอ้านาจ
หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามที่ก้าหนดในคู่มืออ้านาจด้าเนินการ ภายใต้การก้ากับดูแล
ของคณะกรรมการบริหาร
(10) พิจารณาและอนุมัติคู่มืออ้านาจด้าเนินการ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับแต่งตัง และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบ
อ้านาจทราบถึงขอบเขตความรับผิดชอบและอ้านาจของตนเอง และเพื่อใช้เป็นคู่มือในการ
ปฏิบัติงาน โดยมีหลักฐานอ้างอิง และเป็นไปตามขันตอนอย่างมีระบบ
(11) พิจารณาทบทวนและรับรองการจัดซือทั่วไป ซึ่งไม่ใช่เป็นการจัดซือวัตถุดิบ ที่มีวงเงินตังแต่
10 ล้านบาทขึนไป ที่อนุมัติโดยประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร หรือคณะกรรมการเปิดซอง
ประกวดราคา
(12) ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในโครงการใหม่ๆ และมีอ้านาจในการพิจารณาและอนุมัติ
ให้บริษัทฯ ลงทุนหรือเข้าร่วมลงทุนกับบุคคล นิติบุคคล องค์กรทางธุรกิจอื่นใด หรือพิจารณา
อนุมัติจัดตังบริษัทย่อย ในรูปแบบที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร เพื่อด้าเนินกิจการตาม
วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตลอดจนถึงการพิจารณาและอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน
ดั ง กล่ า ว การเข้ า ท้ า นิ ติ ก รรมสั ญ ญา การเพิ่ ม ทุ น ในบริ ษั ท ย่ อ ยที่ จั ด ตั ง และ/หรื อ การ
หน้า 101

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
รายงานประจ้าปี 2563

ด้าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท
(13) พิจารณาและอนุมัติการเข้าท้าธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี กู้ยืม
ขอสินเชื่อ จ้าน้า จ้านอง ค้าประกันและการอื่น รวมถึงการซือขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์
ที่ดินใดๆ ตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการด้าเนินกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนถึงการ
เข้าท้านิติกรรมสัญญา ยื่นค้าขอ/ค้าเสนอ ติดต่อ ท้านิติกรรมกับส่วนราชการ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิทธิต่างๆของบริษัทฯ และ/หรือการด้าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการ
ในจ้านวนเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท
(14) พิจารณาและอนุมัติการให้กู้ยืมเงินระหว่างบริษัทฯ กับ บริษัทย่อย ในวงเงินไม่เกิน 200 ล้าน
บาท
(15) ก้าหนดเงื่อนไขทางการค้า เช่น วงเงินเครดิต ระยะเวลาการช้าระเงิน การท้าสัญญาซือขาย
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการค้า เป็นต้น
(16) อ้านาจหน้าที่นอกจากนี ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในคู่มืออ้านาจด้าเนินการของบริษัทฯ
ขอบเขตอ้านาจ หน้าที่ และความรับผิดของคณะกรรมการบริหารข้างต้น อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์
ของกฎหมายและกฎเกณฑ์ ที่ เกี่ย วข้ อง ตลอดจนข้ อบั งคับ ของบริ ษัท ฯ และในกรณี ที่ ก ารเข้ า
ด้าเนินการหรือท้าธุรกรรมใดๆ ที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ/หรือเป็นการเข้า
ท้ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือข้อบังคับบริษัทฯ
ก้าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ และให้คณะกรรมการบริหาร
ให้ความเห็นและน้าเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและด้าเนินการ
ตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือข้อบังคับของบริษัทฯ ก้าหนดต่อไป
5) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ลาดับ
1

รายชื่อ
นายกฤษฏ์พงศ์

ตาแหน่ง

ตากวิริยะนันท์

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

ขอบเขตอ้านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และอ้านาจอนุมัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(1) มีอ้านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
(2) มีหน้าที่ก้ากับดูแล จัดการ และบริหารงานของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทาง
ธุรกิจ เป้าหมายและแผนการด้าเนินงาน เป้าหมายทางการเงินและงบประมาณของบริษัทฯ ที่
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
(3) พิจารณาจ้าง แต่งตัง โยกย้าย เลิกจ้าง ก้าหนดขอบเขตหน้าที่อ้านาจ ประเมินผล และผล
ประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสมของพนักงาน แนวนโยบายที่ก้าหนดโดยคณะกรรมการ บริหาร
(4) แต่งตังที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จ้าเป็นต่อการด้าเนินกิจการ และ/หรือ การบริหารงานประจ้าวัน
ของบริษัทฯ
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(5) แต่งตัง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน กระท้าการใดๆ ที่อยู่ภายใน
ขอบเขตอ้านาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เห็นสมควร โดย
ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อาจยกเลิก เพิกถอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอ้านาจดังกล่าวได้
(6) พิจารณาและอนุมัติการเข้าท้าสัญญาตราสารทางการเงิน เช่น สัญญาสิทธิที่จะซือหรือขาย
สินค้าล่วงหน้า สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ฯลฯ เพื่อป้องกันความเสี่ยงทาง
การเงินของบริษัทฯ
(7) ก้าหนดเงื่อนไขทางการค้า เช่น วงเงินเครดิต ระยะเวลาการช้าระเงิน การท้าสัญญาซือขาย
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการค้า เป็นต้น ในวงเงินจ้านวนเงินไม่เกิน 25 ล้านบาท
(8) พิจารณาเจรจาต่อรอง อนุมัติ การเข้าท้านิติกรรมสัญญา หรือการด้าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดซือวัตถุดิบและขายสินค้าจ้านวนปริมาณซือขายต่อครังไม่เกิน 1,000 ตัน ในกรณีที่
มีการซือขายต่อครังเกินกว่า 1,000 ตัน ต้องได้รับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการซือขายก่อน
โดยยอดปริมาณรวมซือขายสุทธิจะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริหารทราบในการประชุม
ครังถัดไป
(9) พิจารณาเจรจาต่อรอง อนุมัติการเข้าท้านิติกรรมสัญญา ซึ่งไม่ใช่การจัดซือวัตถุดิบและขาย
สินค้า ในจ้านวนเงินต่อครังไม่เกิน 10 ล้านบาท
(10) อ้านาจหน้าที่นอกเหนือจากนี ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในคู่มืออ้านาจด้าเนินการของบริษัทฯ
7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
7.4.1 รายชื่อและตาแหน่งของผู้บริหาร
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

รายชื่อ

ตาแหน่ง

นายกฤษฏ์พงศ์
ตากวิริยะนันท์
นายรชฎ
ถวิลเติมทรัพย์
นางรัศมี
พงศ์จินดานนท์
นายธวัชชัย
โฉมวรรณ์
นายประวิทย์
เติมวิริยะกุล
Mr. Jaroslaw Marian Kibilda
นายอานนท์
ฤทธิ์ธาร
นายชุมพล
ไทยนุกลู
นางสาวญาดา
สวัสดิ์ศรี
นางสาวสุทิศา
เทียนไชย
นายจุนฮุย
แซ่เล้า
นางสาวอุทิศ
นิลแสวง
นายมงคล
เสียงสุทธิวงศ์
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ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Chief Financial Officer
ผู้อ้านวยการสายงานขายและการตลาด
ผู้อ้านวยการสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้อ้านวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ
ผู้อ้านวยการสายงานปฏิบัติการ
ผู้อ้านวยการโรงงาน
ผู้ช่วยผู้อ้านวยการโรงงาน
ผู้จัดการฝ่ายส้านักงานอาวุโส
ผู้จัดการฝ่ายสวนอาวุโส
ผู้จัดการฝ่ายสวน
ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ
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ลาดับ
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

รายชื่อ
นายกฤษฎา
นางสาวสลิลภร
นางสาวเสาวณีย์
นายก้องสกล
นายกฤษฎิ์
นายศิระ
นายอุทัย
นายฉลอง
นายพัฒนศักดิ์
นายสมบัติ
นางสาวสุมาลี
นางสาวไพจิตต์

ตาแหน่ง

ศรีโชติรุ่งเรือง
ปรัชญางค์ปรีชา
จุฑาภิรักษ์
บวรภิญโญพงศ์
ศิริประเสริฐโชค
เศวตศิลป์
ขวัญเมือง
อินทโก
เดชดี
พิบูลย์
อรทัย
หิมทอง

ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์
ผู้จัดการฝ่ายจัดซือ
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
รักษาการผู้จัดการส้านักตรวจสอบภายใน
ผู้จัดการทั่วไป
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
รักษาการผู้จัดการฝ่ายผลิต 1
ผู้จัดการฝ่ายผลิต 2
ผู้จัดการฝ่ายผลิต 3
ผู้จัดการฝ่ายยานยนต์
ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและพัสดุ
รักษาการผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพและ
วางแผนการผลิต

หมายเหตุ 1) ผู้บริหารล้าดับที่ 1-8 เป็นผู้บริหารที่ต้องเปิดเผยตามประกาศคณะกรรมการ กลต. ก้าหนด และผู้บริหารทุกท่าน
ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
2) ข้อมูลและรายละเอียดของผู้บริหาร ล้าดับที่ 1-8 โปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1

7.4.2 นโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร
1) ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารของบริษัทฯ หมายถึง บุคคลที่ด้ารงต้าแหน่งใน “คณะกรรมการบริหาร”
โดยค่าตอบแทนกรรมการบริหาร จะได้รับเฉพาะค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบียประชุมกรรมการบริหารเท่านัน
2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร
นโยบายค่าตอบแทนของผู้บริหารจะเป็นลักษณะเดี ยวกันกับค่าตอบแทนของพนักงาน
โดยจะสอดคล้องกับผลการด้าเนินงานของบริษัทฯ ทังในระยะสันและระยะยาว กล่าวคือ ระยะสันจะมีระบบการ
วัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในรูปแบบดัชนีวัดผล (KPI) โดยจ่ายผลตอบแทนในรูปแบบของ
โบนัสประจ้าปี และส้าหรับระยะยาวจะมีระบบการวัดและประเมินผลตามความสามารถหรือศักยภาพของบุคคล
(Competency) โดยจะมีการประเมินผลปีละ 2 ครัง คือการประเมินผลกลางปีและปลายปี โดยน้าผลลัพธ์จากการ
ประเมินมาใช้ในการพิจารณาก้าหนดค่าตอบแทนในรูปแบบของการปรับอัตราค่าจ้างหรือการปรับระดับต้าแหน่ง
งาน พร้อมทังยังน้ามาวิเคราะห์เพื่อท้าแผนการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร
ค่าตอบแทนในรูปผลประโยชน์อื่น หรือสวัสดิการ อาทิเช่น ประกันสังคม ประกันสุขภาพ
ประกั น อุบั ติ เหตุ ประกั น ภั ย การเดิน ทาง กองทุ น ส้ ารองเลี ยงชี พ การตรวจสุ ข ภาพประจ้ าปี ชุ ดท้ างาน และ
สวัสดิการอื่นๆ ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
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3) ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นโยบายค่ า ตอบแทนของประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร จะแบ่ ง เป็ น ค่ า ตอบแทนและ
ผลประโยชน์แบบคงที่ คือ เงินเดือน จะเป็นไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ประสบการณ์และทักษะความช้านาญ
โดยคณะกรรมการสรรหาและก้าหนดค่าตอบแทนจะท้าการทบทวนเป็นประจ้า ทุกปี ซึ่งรวมถึงพิจารณาอัตราการ
ปรั บ เงิ น เดื อ น โบนั ส เพื่ อ น้ า เสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ต่ อ ไป และค่ า ตอบแทนในรู ป
ผลประโยชน์อื่นหรือผลประโยชน์พิเศษ อาทิเช่น ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันภัยการเดินทาง กองทุน
ส้ารองเลียงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
4) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหารและผู้บริหารที่นอกเหนือจากสวัสดิการ
 ปี 2556 โครงการใบส้าคัญแสดงสิทธิที่จะซือหุ้นสามัญออกและจัดสรรให้แก่กรรมการ
และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครังที่ 1 (ESOP#1) ดังปรากฏตาม
รายละเอียดข้อ 1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น
 ปี 2557 ถึงปัจจุบน
ั ไม่มี
7.4.2 ค่าตอบแทนรวมและจานวนรายของกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
รายละเอียด
จานวนกรรมการบริหารและผูบ้ ริหาร
ค่าตอบแทน
เบี้ยประชุม เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุน
สารองเลี้ยงชีพ และรายได้อื่นๆ (เงินชดเชย
เกษียณอายุ เงินชดเชยต่างๆ)

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

7 ท่าน

8 ท่าน

8 ท่าน

19.71 ล้านบาท 18.40 ล้านบาท 16.20 ล้านบาท

รถยนต์ประจาตาแหน่ง

3 ท่าน

3 ท่าน

2 ท่าน

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน
1) จานวนพนักงานและค่าตอบแทนพนักงาน
นโยบายค่าตอบแทนของพนักงานจะสอดคล้องกับผลการด้าเนินงานของบริษัทฯ ทังในระยะสัน
และระยะยาว กล่าวคือ ระยะสันจะมีระบบการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในรูปแบบดัชนี
วัดผล (KPI) โดยจ่ายผลตอบแทนในรูปแบบของโบนัสประจ้าปี และส้าหรับระยะยาวจะมีระบบการวัดและ
ประเมินผลตามความสามารถหรือศักยภาพของบุคคล (Competency) โดยจะมีการประเมินผลปีละ 2 ครัง คือ
การประเมินผลกลางปีและปลายปี โดยน้าผลลัพธ์จากการประเมินมาใช้ในการพิจารณาก้าหนดค่าตอบแทนใน
รูปแบบของการปรับอัตราค่าจ้างพนักงานหรือการปรับระดับต้าแหน่งงาน พร้อมทังยังน้ามาวิเคราะห์เพื่อท้า
แผนการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
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ค่าตอบแทนในรูปผลประโยชน์อื่น หรือสวัสดิการ อาทิเช่น ประกันสังคม ประกันสุขภาพ ประกัน
อุบัติเหตุ ประกันภัยการเดินทาง กองทุนส้ารองเลียงชีพ การตรวจสุขภาพประจ้าปี ชุดท้างาน และสวัสดิการอื่นๆ
ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ทังนีตังแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบันไม่มีการจัดสรรใบส้าคัญสิทธิ ESOP ให้กับพนักงาน
1.1) จานวนข้อมูลพนักงานประจา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ระดับของพนักงาน
พนักงานส้านักงานกรุงเทพ
พนักงานระดับบริหาร
พนักงานระดับหัวหน้างาน
พนักงานระดับปฏิบัติการ
ผู้พิการ
พนักงานส้านักงานชุมพร
พนักงานระดับบริหาร
พนักงานระดับหัวหน้างาน
พนักงานระดับปฏิบัติการ
ผู้พิการ
รวมพนักงานประจ้า
คิดเป็นร้อยละ

เพศชาย
เพศหญิง
รวมจานวน
(คน)
จานวน (คน) สัดส่วน (%) จานวน (คน) สัดส่วน (%)
8
5
14
0

1.66
1.04
2.90
0.00

6
8
15
0

2.11
2.81
5.26
0.00

14
13
29
0

8
83
364
1
483

1.66
17.18
75.36
0.21
100
62.89

6
45
204
1
285

2.11
15.79
17.58
0.35
100
37.11

14
128
568
2
768
100

1.2) จานวนข้อมูลพนักงานลาออก ปี 2563
ระดับของพนักงาน
พนักงานส้านักงานกรุงเทพ
พนักงานระดับบริหาร
พนักงานระดับหัวหน้างาน
พนักงานระดับปฏิบัติการ
ผู้พิการ
พนักงานส้านักงานชุมพร
พนักงานระดับบริหาร
พนักงานระดับหัวหน้างาน
พนักงานระดับปฏิบัติการ
ผู้พิการ
รวมพนักงานประจ้า
คิดเป็นร้อยละ

เพศชาย
เพศหญิง
รวมจานวน
(คน)
จานวน (คน) สัดส่วน (%) จานวน (คน) สัดส่วน (%)
1
0
2
0

1.64
0.00
3.28
0.00

2
0
1
0

6.45
0.00
3.23
0.00

3
0
3
0

4
9
45
0
61

6.56
14.75
73.77
0.00
100
66.30

0
0
28
0
31

0.00
0.00
90.32
0.00
100
33.70

4
9
73
0
92
100
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1.3) จานวนข้อมูลพนักงานเข้าใหม่ ปี 2563
ระดับของพนักงาน
พนักงานส้านักงานกรุงเทพ
พนักงานระดับบริหาร
พนักงานระดับหัวหน้างาน
พนักงานระดับปฏิบัติการ
ผู้พิการ
พนักงานส้านักงานชุมพร
พนักงานระดับบริหาร
พนักงานระดับหัวหน้างาน
พนักงานระดับปฏิบัติการ
ผู้พิการ
รวมพนักงานประจ้า
คิดเป็นร้อยละ

เพศชาย
เพศหญิง
รวมจานวน
(คน)
จานวน (คน) สัดส่วน (%) จานวน (คน) สัดส่วน (%)
1
0
2
0

3.03
0.00
6.06
0.00

2
0
2
0

15.38
0.00
15.38
0.00

3
0
4
0

1
0
29
0
33

3.03
0.00
87.88
0.00
100
71.74

0
0
9
0
13

0.00
0.00
69.23
0.00
100
28.25

1
0
38
0
46
100

1.4) ค่าตอบแทนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
รายละเอียด
จ้านวนพนักงาน
 พนักงานส้านักงานกรุงเทพ
 พนักงานส้านักงานชุมพร
รวมพนักงานทังสิน
จ้านวนพนักงานแบ่งตามกลุ่มงาน
 พนักงานระดับบริหาร
 พนักงานระดับหัวหน้างาน
 พนักงาน
ค่าตอบแทนพนักงาน
 เงินเดือน/ค่าแรง
 โบนัส
 รายได้อื่นๆ
 กองทุนส้ารองเลียงชีพฯ
 ประกันสังคม
รวมค่าตอบแทนพนักงาน

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

56 คน
712 คน
768 คน

79 คน
745 คน
824 คน

83 คน
853 คน
936 คน

28 คน
141 คน
599 คน

27 คน
153 คน
644 คน

26 คน
165 คน
745 คน

148,562,664 บาท
21,817,152 บาท
22,551,715 บาท
2,714,215 บาท
4,671,955 บาท
200,317,701 บาท

162,680,479 บาท
26,296,293 บาท
25,414,172 บาท
3,131,079 บาท
6,347,862 บาท
223,869,885 บาท

179,774,913 บาท
24,634,385 บาท
35,404,360 บาท
4,417,182 บาท
7,168,387 บาท
251,399,227 บาท
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2) ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สาคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส้าคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
7.6 ข้อมูลสาคัญอื่นๆ
7.6.1 รายชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบให้การดาเนินงานด้านต่างๆ
1) เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได้ มี ม ติ แ ต่ ตั งให้ นายคมกฤษ ทองอ่ ว ม ด้ า รงต้ า แหน่ ง เป็ น
เลขานุการบริษัท ตังแต่วันที่ 4 มกราคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Company Secretay Program
Class No.71/2016 จาก Thai Institute of Directors เพื่อท้าหน้าที่ให้เป็นไปตามพรบ.หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ฯ ม.89/15 อาทิเช่น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดท้า/เก็บรักษาเอกสาร ทะเบียนกรรมการ จัดประชุม
ผู้ถือหุ้น หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการและ
ผู้บริหาร รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย (ข้อมูลและรายละเอียดโปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)
2) ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่ตังให้ นางรัศมี พงศ์จินดานนท์ ด้ารงต้าแหน่ง Chief
Financial Officer เพื่อท้าหน้าที่เป็นผู้จัดท้าข้อมูลและผู้รบั ผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (ข้อมูลและ
รายละเอียดโปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)
3) ผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ได้มีมติแต่ตังให้ นายก้องสกล
บวรภิญโญพงศ์ ด้ารงต้าแหน่ง รักษาการผู้จัดการส้านักตรวจสอบภายใน (ข้อมูลและรายละเอียดโปรดดู
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)
4) ผู้ดารงตาแหน่งผู้ควบคุมดูแลการทาบัญชี
นางสาวสมศรี ฟองอนันตรัตน์ เป็นผู้ทไี่ ด้รับมอบหมายให้ควบคุมดูแลการท้าบัญชีของ
บริษัทฯ (ข้อมูลและรายละเอียดโปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)
7.6.2 นักลงทุนสัมพันธ์และข้อมูลเพื่อการติดต่อ
บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ Chief Financial Officer ท้าหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น
นักวิเคราะห์ ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง สถาบันผู้ลงทุน และประชาชนทั่วไป ซึ่งสามารถติดต่อขอทราบข้อมู ลบริษัทฯ ได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2679-9166 หรือที่ website : www.cpi-th.com หรือที่ e-mail address : info@cpi-th.com
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7.6.3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครังที่ 1/2563 ได้มีมติอนุมัติแต่งตัง นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบ
บั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตเลขที่ 3182 หรื อ นางสาวรุ้ งนภา เลิ ศสุ วรรณกุ ล ผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตเลขที่ 3516 หรื อ
นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 หรือ นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้ สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 5872 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 หรือ นางสาวรสพร
เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 หรือ นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
4807 บริษัท ส้านักงาน อีวาย จ้ากัด เป็นผู้สอบบัญชีส้าหรับปีบัญชี 2563
โดยก้าหนดค่าตอบแทนประจ้าปี 2563 เป็นเงินจ้านวน 1,500,000 บาท ซึ่งเทียบเท่ากับปีก่อน,
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ฉบับละ 100,000 บาท ซึ่งเทียบเท่ากับปีก่อน และไม่มี
ค่าบริการอื่นใดนอกเหนือจากนี
อีกทังบริษัทย่อยได้ใช้ผู้ตรวจสอบบัญชีส้านักงานเดียวกันเป็นผู้สอบบัญชีส้าหรับปีบัญชี 2563
บริษัท

ค่าสอบบัญชี
ปี 2563

ปี 2562

ผลต่าง

บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม

1,500,000 บาท

1,500,000 บาท

-

บริษัท ซีพไี อ อะโกรเทค จ้ากัด

370,000 บาท

370,000 บาท

-

บริษัท ซีพีพี จ้ากัด

390,000 บาท

390,000 บาท

-

บริษัท ซีพไี อ เทรดดิง จ้ากัด

40,000 บาท

50,000 บาท

ลดลง 10,000 บาท

บริษัท ซีพไี อ กรีน จ้ากัด

50,000 บาท

50,000 บาท

-

บริษัท ซีพไี อ โกลว์ จ้ากัด

ปิดกิจการ

50,000 บาท

ลดลง 50,000 บาท
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8. รายงานผลการดาเนินงานสาคัญด้านการกากับดูแลกิจการ
8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา
8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
(1) คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ
(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ้านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริษัทฯ บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทังนี ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ
กรรมการอิสระรายนันๆ ด้วย
(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้
เงินเดือนประจ้า หรือผู้มีอ้านาจควบคุมของบริษั ทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล้าดับเดียวกัน
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่
ยื่นค้าขออนุญาตต่อส้านักงาน
(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี
อ้านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ้านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิติบุ คคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลัก ษณะที่อาจเป็นการขั ดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทังไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค้าขออนุญาตต่อส้านักงาน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท้ารายการทางการค้าที่กระท้า
เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้
หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนีสิน
รวมถึงพฤติการณ์อื่นท้านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สั ญญามีภาระหนีที่ต้องช้าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง
ตังแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตังแต่ยี่สิบล้านบาทขึนไป แล้วแต่จ้านวนใดจะ
ต่้ากว่า ทังนี การค้านวณภาระหนีดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค้านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการก้ากับตลาดทุน ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน
รายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนีดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนีที่เกิดขึนในระหว่างหนึ่ง
ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
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(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วน
ผู้จัดการของส้านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่ว ม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค้าขอ
อนุญาตต่อส้านักงาน
(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา
กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทังนี ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึง
การเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่ว นผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทาง
วิชาชีพนันด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค้าขออนุญาตต่อ
ส้านักงาน
(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตังขึนเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
(ซ) ไม่มีลั ก ษณะอื่น ใดที่ ท้ าให้ ไ ม่ส ามารถให้ ความเห็ น อย่ างเป็ น อิส ระเกี่ ย วกั บ การ
ด้าเนินงานของบริษัทฯ
ทังนีในปี 2563 บุคคลที่ด้ารงต้าแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพ และในปี 2563 ไม่มีการแต่งตังบุคคลเข้าเป็นกรรมการอิสระในระหว่างปี
(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
คณะกรรมการสรรหาและก้าหนดค่าตอบแทน ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่สรรหาบุคคลที่
มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อด้ารงต้าแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดยน้าเสนอต่อคณะกรรมการบริษั ทฯ หรือที่ประชุมผู้
ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังแล้วแต่กรณี ซึ่งจะพิจารณาด้านทักษะวิชาชีพ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน (Board Skill Matrix) ประสบการณ์การท้างาน โดยไม่เจาะจงเพศ อายุ หรือ เชือชาติ ทังนีการ
พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลจะขึนอยู่กับสถานการณ์และกลยุทธ์การด้าเนินงานของบริษัทฯ ในช่วงเวลานันๆ
รวมถึงการใช้ฐานข้อมูลกรรมการและผู้บริหาร (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่ด้วย
อี ก ทั งในกระบวนการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กบุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมข้ า งต้ น นั น
ได้รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น รายย่อยหรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา
คัดเลือกได้ด้วย ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตังเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า โดยระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม
2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ส้าหรับการประชุมสามัญประจ้าปี 2563 และระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563
ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ส้าหรับการประชุมสามัญประจ้าปี 2564 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ
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การให้สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการแต่งตังกรรมการ บริษัทฯ ได้
ก้าหนดหลักเกณฑ์เบืองต้นว่าผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ต้องการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเข้าด้ารง
ต้าแหน่งกรรมการ จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดี ยวหรือหลายรายรวมกันถือหุ้นหรือ
สิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจ้านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริษัทฯ (ไม่น้อยกว่า
31,637,633 หุ้น) เพื่อเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตังให้ด้ารงต้าแหน่งกรรมการได้เพียงหนึ่งท่าน และ
เป็ นผู้ ถื อหุ้ น ของบริษัท ฯ ที่ถื อหุ้น อยู่ ใ นวั นที่ เสนอวาระ โดยการลงคะแนนเสีย งในการแต่งตังบุคคลเข้าด้ารง
ต้าแหน่งกรรมการจะถือตามเสียงข้างมากในการออกเสียงจะไม่มีระบบ Cumulative Voting
และคณะกรรมการสรรหาและก้าหนดค่าตอบแทน ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่สรรหา
บุคคลเข้าด้ารงต้าแหน่งผู้บริหารสูงสุด ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
Chief Financial Officer โดยน้าเสนอชื่อและคุณสมบัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติแต่งตัง
อ้างถึงขอบเขตอ้านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และอ้านาจอนุมัติของคณะกรรมการสรร
หาและก้าหนดค่าตอบแทน ในหัวข้อย่อยที่ 2) คณะกรรมการสรรหาและก้าหนดค่าตอบแทน ของหัวข้อใหญ่ที่
7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย
องค์ประกอบความรู้ความช้านาญของกรรมการ (Board Skill Matrix)

ทังนีในปี 2563 ไม่มีกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีผู้ถือหุ้ นรายย่อยเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเข้าด้ารงต้าแหน่งกรรมการบริษัทฯ
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(3) หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการมีวิธีการดังต่อไปนี้
 การเสนอชื่ อ บุ ค คลให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น เลื อ กตั งเป็ น กรรมการแทนกรรมการที่ ค รบ
ก้ าหนดออกตามวาระ โดยคณะกรรมการสรรหาและก้ า หนดค่าตอบแทนจะเป็ น ผู้ ส รรหาเพื่ อเสนอให้ คณะ
กรรมการบริษัทฯ พิจารณาก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 ผู้ ถื อ หุ้ น แต่ ล ะคนจะต้ อ งใช้ ค ะแนนเสี ย งที่ มี อ ยู่ ทั งหมดเลื อ กตั งบุ ค คลคนเดี ย วหรื อ
หลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 บุ ค คลซึ่ ง ได้ รั บ คะแนนเสี ย งสู ง สุ ด ตามล้ า ดั บ ลงมา เป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ การเลื อ กตั งเป็ น
กรรมการเท่าจ้านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตังในครังนัน ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตังในล้าดับ
ถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ้า นวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตังในครังนัน ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้
ออกเสียงชีขาด
ทังนีในปี 2563 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตังกรรมการตามที่ได้
ก้าหนดไว้
(4) การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
เมื่อสินสุดการด้าเนินงานประจ้า ปี คณะกรรมการจะประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจ้าทุกปี โดยอ้างอิงแบบฟอร์มจากตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นหลักเกณฑ์ในการประเมินและแจ้งผลการประเมินให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ ทราบ เพื่อร่วมวิเคราะห์ผลการประเมินและพิจารณาหาแนวทาง แนวปฏิบัติส้าหรับการพัฒนาศักยภาพ
การท้างานของคณะกรรมการให้ดีขึนอย่างต่อเนื่อง
หลักเกณฑ์การประเมิน ครอบคลุมประเด็นส้าคัญ ดังนี
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย
2) การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
3) บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการ
ชุดย่อย
4) เรื่องอื่นๆ เช่น ความสัมพันธ์กับคณะจัดการ การพัฒนาตนเองของกรรมการบริษัทฯ
และ การพัฒนาผูบ้ ริหาร
วิธีการให้คะแนน และการวิเคราะห์ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่
ละหัวข้อแบ่งออกเป็น ดังนี มากกว่าร้อยละ 80 = ดีเยี่ยม, มากกว่าร้อยละ 60 = ดี, มากกว่าร้อยละ 40 = พอใช้,
มากกว่าร้อยละ 20 = น้อย และ น้อยกว่าร้อยละ 20 = ยังไม่มีการด้าเนินการในเรื่องนันๆ
โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครังที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มี
การประเมิน ซึ่งสรุปผลการประเมินประจ้าปี 2563 ได้ดังนี
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1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ
เพื่อใช้ประเมินการท้างานของคณะกรรมการในภาพรวมขององค์คณะ มีหัวข้อที่ใช้
ในการประเมิน ได้แ ก่ โครงสร้ างและคุณ สมบั ติข องคณะกรรมการ บทบาทหน้ าที่ แ ละความรั บ ผิ ดชอบของ
คณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การท้าหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ การ
พัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
หัวข้อประเมิน
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

ผลประเมิน
ปี 2563
92.31%

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

92.75%

3. การประชุมคณะกรรมการ

97.50%

4. การท้าหน้าที่ของกรรมการ

96.07%

5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
รวม

97.00%
89.17%
93.75%

2) การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ
เพื่ อ ใช้ ป ระเมิ น การท้ า งานของคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษัท ฯ ในภาพรวมขององค์คณะ มีหั วข้ อที่ ใ ช้ ใ นการประเมิน โครงสร้ างและคุณ สมบั ติข อง
คณะกรรมการชุดย่อย การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ชุดย่อย
หัวข้อประเมิน
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย

ผลประเมิน
ปี 2563
92.86%
100%

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
3.1 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

99.31%

3.2 คณะกรรมการสรรหาและก้าหนดค่าตอบแทน

98.33%

3.3 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
3.4 คณะกรรมการบริหาร
รวม

95.00%
92.50%
96.43%
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3) การประเมินผลงานกรรมการเป็นรายบุคคล
เพื่ อใช้ป ระเมิน การท้าหน้าที่อย่างเหมาะสมของการเป็น กรรมการของกรรมการ
รายบุคคล
ผลประเมิน
ปี 2563

หัวข้อประเมิน
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการอย่างเพียง
รวม

95.45%
94.85%
93.33%
94.18%

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล
1) การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ก้าหนดไว้ว่า
ในการประชุมแต่ละครังจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ้านวนกรรมการทังหมดจึงจะถือ
ครบเป็นองค์ประชุม และการลงมติจะต้องผ่านการอนุมัติจากเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งในปี
2563 สามารถสรุปการเข้าร่วมประชุมต่างๆ ได้ดังนี
จานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จานวนครั้งที่ประชุม ปี 2563
รายชื่อ

นายบรรพต หงษ์ทอง
นายนพพร พิชา
นายไพบูลย์ คุจารีวณิช
นายศราวุธ เมนะเศวต
นายถกล ถวิลเติมทรัพย์
นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา
นายการุญ นันทิลีพงศ์
นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช
นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์
นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์

คณะกรรมการ
ตรวจสอบและ
บริหารความ
เสี่ยง
(5 ครั้ง)

คณะกรรมการ
สรรหาและ
กาหนด
ค่าตอบแทน
(1 ครั้ง)

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล
(4 ครั้ง)

คณะกรรมการ
บริหาร
(12 ครั้ง)

คณะกรรมการ
บริษัท
(6 ครั้ง)

การประชุม
ผู้ถือหุ้น
(1 ครั้ง)

-

1/1 (100%)

-

-

6/6 (100%)

1/1

5/5 (100%)
5/5 (100%)
4/5 (80%)
-

1/1 (100%)
1/1 (100%)
-

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

10/12 (83.33%)
12/12 (100%)
-

6/6 (100%)
6/6 (100%)
6/6 (100%)
5/6 (83.33%)
6/6 (100%)
6/6 (100%)
6/6 (100%)
6/6 (100%)

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/1
1/1

-

-

-

-

5/6 (83.33%)

1/1
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2) การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
บริ ษั ท ฯ ได้ ก้ า หนดนโยบายค่ า ตอบแทนกรรมการไว้ อ ย่ า งชั ด เจนและโปร่ ง ใส โดย
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากลั่นกรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียด โดย
เปรียบเทียบอ้างอิ งจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและอยู่ในระดับเหมาะสมและสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและ
รั ก ษากรรมการที่ มี คุณ สมบั ติ ที่ ต้ องการ และพิ จ ารณาตามภาระหน้ าที่ ที่ ไ ด้รั บ มอบหมาย กรรมการที่ ไ ด้รั บ
มอบหมายให้ มีห น้ าที่ แ ละความรั บ ผิ ดชอบเพิ่ มมากขึ นจะได้รั บ ค่าตอบแทนที่ เหมาะสมกั บ หน้ าที่ แ ละความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายที่เพิ่มมากขึน รวมถึงพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ
ทั งนี บริ ษัท ฯ มิไ ด้จ่ ายผลประโยชน์ อื่น ใดให้ แ ก่ ก รรมการ นอกเหนื อจากค่าตอบแทน
กรรมการและค่าเบียประชุมกรรมการเท่านัน เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณากลั่นกรองแล้วจะน้าเสนอต่อ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการต่อไป
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ครังที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 มีมติอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการและเบียประชุมประจ้าปี 2563 ดังนี
(1) ก้าหนดค่าเบียประชุมกรรมการ ประจ้าปี 2563 ซึ่งเพิ่มขึนจากปีก่อน เป็นดังนี
ค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
และบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการสรรหา
และก้าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

บาท/คน/ครั้ง ที่มาประชุม
ตาแหน่ง
ปี 2563
ปี 2562
ประธาน
30,000
30,000
กรรมการ
20,000
20,000
ประธาน
30,000
25,000
กรรมการ
25,000
20,000
ประธาน
25,000
25,000
กรรมการ
20,000
20,000
ประธาน
25,000
25,000
กรรมการ
20,000
20,000
ประธาน
25,000
25,000
กรรมการ
20,000
20,000

(2) ก้าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ้าปี 2563 ซึ่งเทียบเท่ากับปีก่อน โดยให้ประธาน
กรรมการพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม
รายละเอียด

ปี 2563

ปี 2562

ค่าตอบแทนกรรมการ

4,000,000 บาท

4,000,000 บาท
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3) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าเบี้ยประชุม (บาท)
คณะกรรมการ
ตรวจสอบและ
บริหารความ
เสี่ยง
(5 ครั้ง)

คณะกรรมการ
สรรหาและ
กาหนด
ค่าตอบแทน
(1 ครั้ง)

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล
(4 ครั้ง)

คณะกรรมการ
บริหาร
(12 ครั้ง)

คณะกรรมการ
บริษัทฯ
(6 ครั้ง)

ค่าตอบแทน
กรรมการ
ปี 2563 (1)

รวม

-

25,000

-

-

180,000

500,000

705,000

นายนพพร พิชา

135,000

20,000

-

-

120,000

460,000

735,000

นายไพบูลย์ คุจารีวณิช

110,000

-

-

-

120,000

380,000

610,000

นายศราวุธ เมนะเศวต

90,000

-

-

-

120,000

380,000

590,000

นายถกล ถวิลเติมทรัพย์

-

-

-

250,000

100,000

380,000

730,000

นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา

-

20,000

-

240,000

120,000

380,000

760,000

นายการุญ นันทิลีพงศ์

-

-

100,000

-

120,000

380,000

600,000

นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช

-

-

-

-

120,000

380,000

500,000

นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์

-

-

80,000

-

120,000

380,000

580,000

นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์
รวม

335,000

65,000

180,000

490,000

100,000
1,220,000

380,000
4,000,000

460,000
6,290,000

รายชื่อกรรมการ

นายบรรพต หงษ์ทอง

หมายเหตุ 1) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน
จ้า นวน 4,000,000 บาท ซึ่งเที ย บเท่า กับปีก่อน และไม่มีสิท ธิ ประโยชน์ อื่น ใดนอกเหนื อจากนี โดยให้ป ระธานกรรมการ
พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม ซึ่งได้ท้าการจัดสรรและก้าหนดจ่ายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564
2) ด้วยสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นเหตุท้าให้ต้องเลื่อนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นจากเดิมวันที่ 23 เมษายน
2563 เป็น วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 จึงท้าให้อัตราค่าเบียประชุมใหม่มีผลหลังจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

4) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ
 ปี 2556 โครงการใบส้าคัญแสดงสิทธิที่จะซือหุ้นสามัญออกและจัดสรรให้แก่กรรมการ
และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครังที่ 1 (ESOP#1) ดังปรากฏตาม
รายละเอียดข้อ 1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น
 ปี 2557 ถึงปัจจุบน
ั ไม่มี
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8.1.3 การกากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
การบริหารจัดการและด้าเนินธุรกิจของบริษัทย่อยจะด้าเนินการภายใต้กรอบนโยบายและ
รูปแบบบริหารการจัดการในแบบอย่างเดียวกันกับของบริษัทฯ โดยกระบวนการด้าเนินการ อ้านาจการตัดสินใจ
ตลอดจนการพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ จะเป็นไปตามขอบเขตอ้านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามคู่มืออ้านาจ
ด้าเนินการของบริษัทฯ อีกทังกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ บางท่านได้ด้ารงต้าแหน่งกรรมการของบริษัทย่ อย
ด้วย จึงท้าให้กระบวนการบริหารอยู่ในขอบเขตตามแบบของบริษัทฯ อย่างแน่นอน รวมถึงข้อมูลฐานะทางการเงิน
ของบริษัทฯ จะแสดงข้อมูลฐานะทางการเงินของบริษัทย่อยรวมอยู่ด้วย
การก้ากับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯ จะพิจารณาแต่งตัง
บุคคล เพื่อเป็น ตัวแทน ของบริษัทฯ เข้าด้ารงต้าแหน่งในฐานะ กรรมการ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย หรือ
บริษัทร่วม หรือ ตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันตามสัญญา และ/หรือ แต่งตัง ผู้บริหาร ตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกัน
โดย คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร ของบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาแต่งตัง
บุคคลเพื่อเป็นตัวแทนดังกล่าว โดยจะพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสม ปราศจาก
ผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทย่อย หรือ บริษัทร่วม ที่บริษัทฯ เข้าลงทุน ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้าม
ขาดความน่าไว้วางใจตามกฎหมาย หรือ ข้อก้าหนดที่เกี่ยวข้อง
ทังนี การบริหารงานในธุรกิจที่บริษัทฯ มีความช้านาญ บริษัทฯ จะส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของ
บริษัทฯ เข้าด้ารงต้าแหน่งในฐานะ กรรมการ และ/หรื อ ผู้บริห าร เพื่ อเข้าร่วมบริหารงาน และรวมถึ งก้าหนด
นโยบายและแนวทางการบริหารงานให้สอดคล้องกับแผนงานของบริษัทฯ รวมทังติดตามและควบคุมการปฏิบัติ
งานให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้ก้าหนดไว้
การบริหารงานในธุรกิจอื่นที่บริษัทฯ ไม่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ บริษัทฯ จะส่งบุคคลเพื่อเป็น
ตัวแทนของบริษัทฯ เข้าด้ารงต้าแหน่งในฐานะ กรรมการ แทนการเข้าไปบริหารงานโดยตรง
ทังนี บุคคลที่ได้รับการแต่งตังให้เป็นตัวแทนของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ กรรมการ
และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ด้วยความรับผิดชอบ ก้ากับดูแลติดตามการด้าเนินธุรกิจของ
บริษัทย่อยหรือ บริษัทร่วม ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมทังมิให้
บุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ รวมถึง บิดา มารดา พี่น้อง บุตร บุตรบุญธรรม คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉัน
สามีภริยาของตัวแทนใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ บริษัทร่วม เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น
นอกจากเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมเท่านัน
ข้อมูลการกรรมการและผู้บริหารที่บริษัทฯ ได้แต่งตังให้ด้ารงต้าแหน่งกรรมการ หรือ ผู้บริหาร
ในบริษัทย่อย หรือ บริษัทร่วม ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 และ 2
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8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกากับดูแลกิจการ
(1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์
บริษัทฯ มีก ารดูแลเรื่ องการใช้ข้ อมูลภายในตามหลัก การก้ากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้
ก้าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในจรรยาบรรณบริษัทฯ และคู่มือบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
ผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งจะมอบให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเมื่อแรกเข้าท้างาน โดยสรุปนโยบายส้าคัญ
ดังนี
1) บริษัทฯ ได้ก้าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร ลงนามรับทราบถึงประกาศที่เกี่ยวข้องของ
ส้านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ก้าหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าที่รายงาน
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลัก ทรัพย์ ต่อส้านัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตาม
มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3
วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และให้แจ้งให้เลขานุการ
บริ ษัท รั บ ทราบเพื่ อ จั ด ท้ าบั น ทึ ก การเปลี่ ย นแปลงและสรุ ป จ้ า นวนหลั ก ทรั พ ย์ ข อง
กรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อน้าเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบใน
การประชุมครังถัดไป นอกจากนัน ยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามข้อก้าหนดดังกล่าวด้วย
2) บริษัทฯ มีข้อก้าหนดห้ ามน้าข้อมูล งบการเงิน หรือข้อมูล อื่น ที่มีผลกระทบต่อราคา
หลักทรัพย์ของบริษัทที่ทราบ เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
และห้ามท้าการซือขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่น
ที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท/กลุ่มบริษัทจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และ
ต้องไม่ซือขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการ
เปิดเผยข้อมูลนันสู่สาธารณะทังหมดแล้ว การไม่ปฏิบัติตามข้อก้าหนดดังกล่าวถือเป็น
การกระท้าผิดวินัยของบริษัท หากกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงาน ที่ได้ล่วงรู้ข้อมูล
ภายในที่ส้าคัญ คนใดกระท้าผิดวินัยจะได้รับโทษตั งแต่ การตักเตือน การตัดค่าจ้าง
การพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึงการเลิกจ้าง นอกจากนีบริษัทฯ ก้าหนดนโยบาย
ให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการซือขาย
หุ้นของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนท้าการซือขาย โดยน้าส่งรายละเอียด
ความประสงค์ที่จะซือขายหุ้นของบริษัทฯ ผ่านเลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัท
จะน้ าส่ งให้ คณะกรรมการตรวจสอบและบริ ห ารความเสี่ ย งเพื่ อพิ จ ารณาถึ งความ
เหมาะสมของการซือขายนันๆ ว่าเป็นไปตามนโยบายที่ก้าหนดไว้หรือไม่
ทังนีในปี 2563 ไม่พบว่ากรรมการและผู้บริหารมีการน้าข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์
ส่วนตนและไม่มีการซือขายหลักทรัพย์ในช่วงหนึ่งเดือนก่อนทีง่ บการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน
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(2) การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุ จริต โดยประธานกรรมการบริษัท ฯ ได้ร่วมให้สั ตยาบั นเพื่ อรับ ทราบข้อตกลงค้าประกาศ
เจตนารณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัตินโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็น
ธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการท้างาน และจรรยาบรรณบริษัท (Whistle Blower Policy) และนโยบายว่าด้วยการรับ การให้
ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อประกาศและแจ้งให้ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทังภายในและภายนอก
องคร์กรได้รับทราบและปฏิบัติโดยทั่วกัน
ในปี 2558 ได้ด้าเนินการแจ้งพนักงานในองค์กร หน่วยงานภายนอก คู่ค้าของบริษัทฯ ให้
รับ ทราบถึ งนโยบายดังกล่าวข้างต้น และได้ป ระกาศไว้บ นเว็ บไซต์ข องบริ ษัทฯ www.cpi-th.com พร้ อมได้
ด้าเนินการจัดอบรมให้กับพนักงานในองค์กรเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชั่นมากขึน และ
ด้ า เนิ น การปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก้ า หนดเกี่ ย วกั บ มาตรการต่ อ ต้ า นการคอร์ รั ป ชั่ น ซึ่ ง คาดว่ า จะขอยื่ น เพื่ อ ขอรั บ
ประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตในปี 2559
ระหว่างปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อ
ประเมินความเสี่ยงต่างๆ ในการปฏิบัติงานปัจจุบันและอนาคต ทังโอกาสที่จะเกิด และผลกระทบเพื่อก้าหนด
มาตรการลด หรือแก้ไขเพื่อบรรเทาความเสี่ยงด้วยตนเอง รวมถึงความเสี่ยงด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่นด้วย และ
ส้านักตรวจสอบภายในมีการประเมิน และติดตามการก้ากับดูแลที่ดี การปฏิบัติตามจรรยาบรรณและนโยบาย
ต่อต้านคอร์รัปชั่นทุกครังเมื่อมีการเข้าตรวจสอบประจ้างวด
เพื่อให้การน้านโยบายฯ ไปปฏิบัติใช้อย่างจริงจัง บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ในเรื่องการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันในหลักสูตร/ช่องทางต่างๆ
อาทิเช่น อบรมพร้อมหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่, อบรมพร้อมหลักสูตรกฎระเบียบของบริษัทฯ, อบรมพร้อม
หลักสูตรจรรยาบรรณบริษัทฯ, อบรมหลักสูตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น, ประกาศนโยบายต่างๆ ผ่านช่องทาง Intranet
(ช่องทางการสื่อสารภายในของบริษัทฯ) และ Website ของบริษัทฯ
ในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับใบประกาศรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC – Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption)
ซึ่งใบรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี
ในปี 2560 - ปี 2562 ส้านักตรวจสอบภายในมีการก้าหนดแผนงานการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่นและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ พร้อมทังมีการตรวจประเมินและติดตาม
การก้ากับดูแลที่ดี และสรุปผลการตรวจสอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
ในปี 2562 บริ ษัท ฯ ได้รั บ ใบประกาศรั บ รองการต่ออายุ ส มาชิ ก แนวร่ วมปฏิ บั ติข อง
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC – Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against
Corruption) เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ซึ่งใบรับรองการอายุสมาชิกดังกล่าวมีอายุ 3 ปี และส้านักตรวจสอบ
ภายในมีการประเมินและติดตามการก้ากับดูแลที่ดี การปฏิบัติตามจรรยาบรรณและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นทุก
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ครังเมื่อมีการเข้าตรวจสอบประจ้างวด
ในปี 2563 ส้านักตรวจสอบภายในมีการก้าหนดแผนงานการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้าน
การต่อต้านคอร์รัปชั่นและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ พร้อมทังมีการตรวจประเมินและติดตามการก้ากับดูแลที่ดี
และสรุปผลการตรวจสอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
(3) การแจ้งเบาะแส (Whistle Blower)
ระบบการรับข้อร้องเรียน (Whistle Blower) เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถ
แจ้งเบาะแสการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการท้างาน กฎหมาย หรือการทุจริต
ซึ่งระบบดังกล่าวช่วยส่งเสริมการด้าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและพัฒนาอย่างยั่งยืนมากขึน โดยสามารถแจ้ง
เบาะแสผ่านตู้ ปณ. 68 คลองเตย กรุงเทพฯ 10111 หรือ ผ่านเว็บไซต์ https://cpi-th.com หรือ แจ้งผ่านทาง
E-mail ของ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง noppornpicha@hotmail.com
ทังนีในปี 2563 บริษัทฯ ไม่ได้รบั แจ้งข้อร้องเรียนกรณีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือละเมิด
นโยบายการก้ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ
จ้านวน 3 ท่าน ดังนี
1. นายนพพร
พิชา
ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
2. นายไพบูลย์
คุจารีวณิช
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
3. นายศราวุธ
เมนะเศวต
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
และมีรักษาการผู้จัดการส้านักตรวจสอบภายใน ท้าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและบริหาร
ความเสี่ยง
ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตการปฏิบัติงาน
หน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อก้าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีการประชุมทังสิน 5 ครัง
และได้เสนอผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบทุกครัง โดยสรุปสาระส้าคัญได้ดังนี
1) สอบทานงบการเงิน : คณะกรรมการตรวจสอบและบริห ารความเสี่ย งได้ส อบทานงบการเงิ น
รายไตรมาสและงบการเงินประจ้าปี 2563 เพื่อน้าเสนอให้คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมัติ โดย
มีการประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับ Chief Financial Officer , ผู้จัดการส้านัก
ตรวจสอบภายใน และ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินรวมแสดงฐานะทางการเงิน
โดยถูกต้องตามควรในสาระส้าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2) ก้ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน : คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้สอบทานการ
ปฏิบัติงานของส้านักตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจ้าปี การสรุปผลการ
ตรวจสอบเป็นรายไตรมาส รวมทังติดตามการปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะของ
ส้านักตรวจสอบภายใน และของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
3) สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในและระบบบริห ารความเสี่ย ง : คณะกรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในและระบบบริหาร
ความเสี่ยง รวมถึงการสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในของตลาดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทยก่อนน้าเสนอให้ค ณะกรรมการบริษัท ฯ
พิจารณา คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายใน
มีความเพียงพอ เหมาะสมกับการด้าเนินธุรกิจ และสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ ที่รายงานว่าจากการสอบทานยั งไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส้าคัญซึ่งมีผลกระทบต่ อ
งบการเงินของบริษัทฯ
4) สอบทานและติดตามการด้าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และข้อบังคับของส้านักงาน
คณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง
กฎหมายหรือข้อก้าหนดอื่นที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ได้มี
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ดังกล่าวโดยครบถ้วน
หน้า 122

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
รายงานประจ้าปี 2563

5) พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ก่อนน้าเสนอคณะกรรมการ
บริษัทฯ เพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตัง นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 3182 หรื อ นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบ บั ญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 หรื อ
นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 หรือ นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 หรือ นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 4521 หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 หรือ นางสาวอรวรรณ
เตชวัฒนสิริกุล ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาต เลขที่ 4807 ของบริษัท ส้านักงาน อีวาย จ้ากัด เป็นผู้สอบ
บัญ ชีป ระจ้ า ปี 2563 ในกรณี ที่ผู้ สอบบัญ ชี ดังกล่ าวข้ างต้นไม่สามารถปฏิ บัติห น้าที่ไ ด้ ให้ บริ ษัท
ส้านักงาน อีวาย จ้ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของส้านักงาน ท้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและ
แสดงความเห็นชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้
6) พิจารณาสรุปรายการความเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลงจากไตรมาสก่อน รวมถึงวิธีการควบคุมเพื่อลด
ความเสี่ยงจากคณะท้างานบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาส และเสนอผลการประชุมต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ เพื่อทราบทุกครัง

นายนพพร พิชา
ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

หน้า 123

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
รายงานประจ้าปี 2563

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและก้ าหนดค่าตอบแทนได้มีก ารจัดประชุมทังสิน 1 ครั ง โดยสรุ ป
สาระส้าคัญได้ดังนี
1) การสรรหากรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยในปี 2563 ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตังเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบก้าหนดออก
ตามวาระ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 ธันวาคม 2563 ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ้าปี
2564 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตังเป็นกรรมการ
2) การพิจารณาก้าหนดค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบียประชุมคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการ
สรรหาและก้าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่น กรองถึ งความเหมาะสมกับ ภาระหน้าที่ ซึ่งหาก
กรรมการที่ ไ ด้รั บ มอบหมายให้ มีห น้าที่ และความรับ ผิ ดชอบเพิ่ มมากขึน จะได้รับ ค่าตอบแ ทนที่
เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึนเช่นกัน และพิจารณาจากผล
ประกอบการของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน ทังนีค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบียประชุมคณะกรรมการ
ดังกล่าวได้ท้าการเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ซึ่งยังคงอยู่ในระดับที่
เหมาะสม

นายบรรพต หงษ์ทอง
ประธานกรรมการสรรหาและก้าหนดค่าตอบแทน

หน้า 124

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
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รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2563 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้มีการจัดประชุมทังสิน 4 ครัง โดยน้าผลการประชุมบรรจุใน
วาระการประชุ มคณะกรรมการบริ ษัท ฯ เพื่ อรายงานให้ ที่ ป ระชุ มทราบ ซึ่ งได้ด้าเนิ น การด้านต่างๆ และสรุ ป
สาระส้าคัญได้ดังนี
1) ด้านนโยบายการก้ากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้เป็นไป
ตามหลักการก้ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed
Companies : CGR) ซึ่งผลการประเมินประจ้าปี 2563 บริษัทฯ ได้รับผลประเมินคะแนนเฉลี่ยโดยรวม 91% จาก
คะแนนบริษัทจดทะเบียนโดยรวมเฉลี่ย 83% ได้รับการประเมินเทียบเท่าระดับ 5 ดาว ติดต่อกันมาเป็นปีที่สาม
ทังนีเป็นผลมาจากที่บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและพัฒนาปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ
2) ด้านการด้าเนินงานการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR)
สืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา มีผลท้าให้ต้องระงับกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่มหรือกิจกรรมที่
ต้องด้าเนินการร่วมกับชุมชน ท้าให้ในปี 2563 บริษัทฯ จึงปรับแผนกิจกรรมเข้าไปมีส่วนร่วมช่วยป้องกันการแพร่
ระบาดไวรัสโคโรนา อาทิเช่น การมอบอุปกรณ์การแพทย์ ชุด PPE, ถุงมือแพทย์ ผ้าปิดจมูก ให้กับโรงพยาบาลใน
จังหวัดชุมพรที่เป็นที่ตังฐานการผลิตของบริษัทฯ โดยใช้งบประมาณทังสิน 370,943 บาท
3) ด้านการด้าเนินงานการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management : SM) ได้ด้าเนิน
โครงการเป็นรูปธรรมต่อเนื่องดังนี
 โครงการเทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจัดการน้าเสีย เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 โครงการเดินท่อน้าและส่งน้าที่ได้ผ่านการบ้าบัดไปยังสถานี พัฒนาอาหารสัตว์และเกษตรกรรอบ
ข้าง เพื่อใช้ในการรดน้าพืชต่างๆ เนื่องด้วยน้าที่ได้ผ่านการบ้าบัดยังคงมีธาตุอาหารบางชนิดที่
สามารถใช้ทดแทนปุ๋ยได้ และเพื่อช่วยลดปัญหาการแคลนขาดน้าและธาตุอาหารส้าหรับพืช เช่น
หญ้าเนเปียร์ หญ้าแพงโกล่า เป็นต้น
 โครงการศูนย์การเรียนรู้ ปาล์มน้ามัน (CPI Learning Center) เป็นศูนย์กลางส้าหรับให้ความรู้
เกี่ยวกับปาล์มน้ามันอย่างครบวงจร โดยรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ทังจากเอกสารทางวิชาการ
งานวิจัยของบริษัทฯ และประสบการณ์จากการท้าสวนปาล์มมากว่า 40 ปีของบริษัทฯ อีกทังมี
แปลงทดลองสาธิตกว่า 500 ไร่ เพื่อเป็นสถานที่ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับปลูกและการดูแลปาล์ม
น้ามันให้กับบุคคลหรือเกษตรกรที่สนใจในการปลูกปาล์ม
4) ด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น บริษัทฯ ได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ครังที่ 2 โดยได้รับรองเมื่อวันที่
18 ตุลาคม 2562 และส้านักตรวจสอบภายในได้ท้าแผนการตรวจสอบเป็นประจ้าทุกปี

หน้า 125

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
รายงานประจ้าปี 2563

ทั งนี คณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าลจะพั ฒ นาการท้ างานโดยมุ่ง เน้ น การพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ด้าเนินงานด้านต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและผลประโยชน์ต่อองค์กร ผู้ถือหุ้น ชุมชนสังคม
สิ่งแวดล้อม ร่วมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม อย่างต่อเนื่องและต่อไปในอนาคต

นายการุญ นันทิลีพงศ์
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

หน้า 126

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
รายงานประจ้าปี 2563

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น
ในปี 2563 คณะกรรมการบริหาร ได้มีการจัดประชุมทังสิน 12 ครัง โดยสรุปสาระส้าคัญได้ดังนี
1) ก้ากับดูแลและให้ข้อเสนอแนะต่อคณะจัดการ ในการบริหารจัดการและการด้าเนินงานให้เป็นไปตาม
นโยบายที่ได้ก้าหนดไว้และให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมายและตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
2) พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นต่อโครงการลงทุนต่างๆ ตามที่คณะจัดการได้น้าเสนอ เพื่ อ
น้าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาความเป็นไปได้ถึงความเหมาะสมกับการลงทุน

นายถกล ถวิลเติมทรัพย์
ประธานกรรมการบริหาร

หน้า 127
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9. การควบคุมภายในและรายงานระหว่างกัน
9.1 การควบคุมภายใน
9.1.1) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครังที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในโดยอ้างอิง “แบบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของส้านักงาน
คณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และลงความเห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ
ซึ่งครอบคลุมในด้านต่างๆ ทัง 5 องค์ประกอบคือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุม
การปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและ
เหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะด้าเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทังมี
ระบบการควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการด้าเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สิน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารน้าไปใช้โดยมิชอบหรือไม่มีอ้านาจรวมถึงการท้า
ธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว ส้าหรับการ
ควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน
นอกจากนีได้มีการทบทวนและจัดท้าคู่มืออ้านาจด้าเนินการใหม่ คู่มืออ้านาจด้าเนินการเป็น
การกระจายอ้านาจให้ผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับเป็นการช่วยให้การด้าเนินธุรกิจมีความคล่องตัวมากขึน โดย
บริษัทฯ ใช้คู่มืออ้านาจด้าเนินการเป็นเอกสารอ้างอิงถึงอ้านาจของผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับที่จะตัดสินใจใน
การปฏิบัติงาน
บริษัทฯ ได้สร้างระบบการรับข้อร้องเรียน (Whistle Blower) เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย
สามารถแจ้งเบาะแสการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการท้างาน กฎหมาย หรือ
การทุจริต ซึ่ งระบบดังกล่าวช่วยส่งเสริมการด้าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและพัฒนาอย่างยั่งยืนมากขึน โดย
สามารถแจ้งเบาะแสผ่านตู้ ปณ. 68 คลองเตย กรุงเทพฯ 10111 หรือ ผ่านเว็บไซต์ https://cpi-th.com หรือ แจ้ง
ผ่านทาง E-mail ของ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง noppornpicha@hotmail.com
9.1.2) ข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระส้าคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
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9.1.3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับระบบการ
ควบคุมภายใน
ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ได้รายงานผลการตรวจสอบพร้อม
ทังข้อเสนอแนะการตรวจสอบ ซึ่งมุ่งเน้นการตรวจสอบเชิงปฏิบัติการให้พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผล
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้มีการติดตามการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ
ทราบทุกไตรมาส ด้านการดูแลทรัพย์สิน บริษัทฯ มีระบบป้องกันที่ดีไม่พบรายการทุจริตหรือการน้าทรัพย์สินของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไปใช้โดยมิชอบ ผลการสอบทานพบว่ามีการปฏิบัติตามขันตอนที่ก้าหนดไว้ สอดคล้อ งกับ
ข้อก้าหนดกฎหมายของภาครัฐและนโยบายการก้ากับดูแลกิจการ
นอกจากนี ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ และ นางสาวรุ้งนภา เลิศ
สุวรรณกุล แห่งบริษัท ส้านักงาน อีวาย จ้ากัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาส ประจ้าปี 2563 ได้ให้
ความเห็นในรายงานการสอบบัญชีว่าบริษัทจัดท้างบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และมีระบบควบคุม
ภายในที่เพียงพอ เหมาะสมกับสภาพธุรกิจและไม่พบจุดอ่อนที่เป็นสาระส้าคัญ
คณะกรรมการตรวจสอบและบริ ห ารความเสี่ ย งก้ า กั บ ดู แ ลให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านของส้ า นั ก
ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม มีจรรยาบรรณ และมีความเชี่ยวชาญเยี่ยงมืออาชีพ โดยมีการ
ก้าหนดกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรของส้านักตรวจสอบภายในไว้อย่างชัดเจน
ส้านักตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้จัดท้าแผนการตรวจสอบ โดยพิจารณาถึงปัจจัยความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึน ซึ่งในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ครังที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 10
พฤศจิกายน 2563 ได้อนุมัติแผนการตรวจสอบส้าหรับปี 2564
9.1.4) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงต่อหัวหน้างานตวจสอบ
ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้มีการพิจารณาอนุมัติแต่งตัง
หัวหน้าตรวจสอบภายใน ดังนี
1) ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ครังที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 13
กุมภาพันธ์ 2563 ได้แต่งตัง นางสาวจิรัฏชญา วรโชติสกุลกิจ ให้ด้ารงต้าแหน่ง ผู้จัดการ
ส้านักตรวจสอบภายใน ตังแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563
หมายเหตุ นางสาวจิรัฏชญา วรโชติสกุลกิจ ปฏิบัติงานจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2563
2) ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ครังที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 10
พฤศจิกายน 2563 ได้แต่งตัง นายก้องสกล บวรภิญโญพงศ์ ให้ด้ารงต้าแหน่ง รักษาการ
ผู้จัดการส้านักตรวจสอบภายใน ตังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ด้วยมีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบและมีความเข้าใจในกิจกรรมและการด้าเนินงานของบริษัทฯ
จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ
ทังนี การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตัง ถอดถอน โยกย้ายผู้ด้ารงต้าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบ
ภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี่ยง ซึ่งก้าหนดอยู่
ขอบเขตอ้านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และอ้านาจอนุมัติของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
(ข้อมูลและรายละเอียดของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)
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9.2 รายการระหว่างกัน
1) นโยบายเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน
การท้ารายการหรือธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ง จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป รายการทังหมดจะกระท้าอย่างยุติธรรมตามราคาตลาด
และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า หรือเป็นธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึง
กระท้ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ้านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลจากการมี
สถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถ
ตรวจสอบได้ ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์
(1) รายการที่เกี่ยวโยงกันที่เป็นธุรกรรมปกติทางการค้าและธุรกรรมสนับสนุนธุรกิจปกติทาง
การค้า เช่น รายการซือขายสินค้า วัตถุดิบ หรือให้บริการ ที่บริษัทฯ ท้าเป็นปกติเพื่อประกอบ
ธุรกิจ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติทางการค้า การว่าจ้างขนส่งสินค้า การว่าจ้างตัวแทน
นายหน้าเพื่อจัดจ้าหน่ายสินค้า การว่าจ้างท้าการตลาดหรือโฆษณา สัญญาว่าจ้างบริหาร
เป็นต้น บริษัทฯ สามารถท้ารายการหรือธุรกรรมดังกล่าวกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งได้โดย
ไม่จ้ ากั ดขนาดรายการ หากธุ รกรรมดังกล่ าวนั นมีข้ อตกลงทางการค้าที่ มีเงื่อนไขการค้ า
โดยทั่วไปในลักษณะที่วิญญูชนจะพึงกระท้ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วย
อ้านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และค่าตอบแทนสามารถค้านวณได้จากทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิง
โดยบริษัทฯ จะจัดท้าสรุปรายการดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษัทฯ รับทราบอย่างน้อยรายไตรมาส
(2) รายการที่เกี่ยวโยงกันอื่นๆ ที่นอกเหนือจากข้อ 1) บริษัทฯ ก้าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ
เป็ น ผู้ พิ จ ารณาและให้ ความเห็ น เกี่ ย วกั บ ความจ้ า เป็ น ในการเข้ า ท้ า รายการและความ
เหมาะสมด้านราคาของรายการนัน โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ว่าเป็นไปตามลักษณะการ
ด้าเนินการค้าปกติในตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึนกับบุคคลภายนอก
และเป็นไปตามราคายุติธรรม มีความสมเหตุสมผล และสามารถตรวจสอบได้หรือไม่ ในกรณี
ที่กรรมการตรวจสอบไม่มีความช้านาญในการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจเกิดขึน
บริ ษัท ฯ จะให้ ผู้ เชี่ ย วชาญอิส ระหรื อผู้ ส อบบั ญชี ข องบริ ษัทฯ เป็ นผู้ ใ ห้ ความเห็ นเกี่ ยวกั บ
รายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว เพื่อน้าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรื อผู้ถือ
หุ้นตามแต่กรณี ทังนีการเข้าท้ารายการที่เกี่ ยวโยงกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และจะต้อง
ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจะต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย
โดยการออกเสียงในที่ประชุมนันๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ทังนี คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องดูแลให้บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ ค้าสั่ง หรือ ข้อก้าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของ
ส้านักงานคณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือของคณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์และตลาด
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หลักทรัพย์ หรือของคณะกรรมการก้ากับตลาดทุน รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก้าหนดเกี่ยวกับกับการเปิดเผยข้อมูล
การท้ารายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจ้าหน่ายทรัพย์สินที่ส้าคัญของบริษัทฯ นอกจากนี บริษัทฯ จะมีการ
เปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ แบบรายงาน 56-1 และแบบรายงานประจ้าปี หรือสารสนเทศต่างๆ ตามข้อก้าหนดตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) การท้ารายการระหว่างกันจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติตามอ้านาจด้าเนินการที่ได้ก้าหนดไว้
ทังนีรายการที่เกิดขึนที่เกินกว่าอ้านาจของคณะจัดการ หรือ คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติได้ จะน้าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษัท ฯ เพื่ อพิจ ารณาอนุ มัติร ายการนันๆ ต่อไป โดยรายการดังกล่ าวทั งหม ดจะกระท้ าอย่ าง
ยุติธรรมตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า
3) บริษัทฯ มีการท้ารายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยในปี 2563 ซึ่งปรากฏรายละเอียด ความสัมพันธ์
ลักษณะของรายการ เงื่อนไข และมูลค่าของรายการ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ส้าหรับปีสินสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2563 ข้อ 7.
4) บริษัทฯ มีการท้ารายการระหว่างกันกับบริษัทร่วมในปี 2563 ซึ่งปรากฏรายละเอียดดังนี
รายชื่อบริษัท /
บริษัทย่อย /
บริษัทร่วม ที่
เข้าทารายการ
-

-

บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรม
น้ามันปาล์ม
-

-

รายชื่อบริษัทที่
เข้าทารายการ

มูลค่า
รายการ

นโยบายการคิด
ราคา

- สัญญาให้เช่าพืนที่ส้านักงาน เลขที่
ADB 01/2563 เริ่มตังแต่วันที่ 1
มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2563 โดยมีค่าประกันการเช่า จ้านวน
65,448 บาท และอัตราค่าเช่าเดือนละ
21,816 บาท

รายได้
0.27
ล้านบาท

ราคาตลาด
เทียบเท่ากับ
ราคาที่ท้ากับ
บุคคลภายนอก

- สัญญาจ้างบริการ เลขที่ ADB 02/2563
เริ่มตังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2563 โดยให้บริการสิ่ง
อ้านวยความสะดวกในการใช้สอยพืนที่
มีค่าประกันการบริการ 152,712 บาท
และอัตราค่าเช่าเดือนละ 50,904 บาท

รายได้
0.72
ล้านบาท

ราคาตลาด
เทียบเท่ากับ
ราคาที่ท้ากับ
บุคคลภายนอก

ความสัมพันธ์

บจก. ซี เค
เทรดดิง (1965)

1) นายรชฎ
ถวิลเติมทรัพย์

โดย บมจ.ชุมพร
อุตสาหกรรม
น้ามันปาล์ม
ถือหุ้นร้อยละ 49

- กรรมการ
รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
ถือหุ้น ร้อยละ
0.845 ใน บมจ.
ชุมพรอุตสาหกรรม
น้ามันปาล์ม
- กรรมการ
บจก.ซี เค เทรดดิง
(1965)

ลักษณะรายการ

1) รายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี
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บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
รายงานประจ้าปี 2563

รายชื่อบริษัท /
บริษัทย่อย /
บริษัทร่วม ที่
เข้าทารายการ
-

-

-

-

-

-

-

-

รายชื่อบริษัทที่
เข้าทารายการ

ความสัมพันธ์

2) นายธวัชชัย
โฉมวรรณ์
- ผู้อ้านวยการสาย
งานขายและ
การตลาด
บมจ.ชุมพร
อุตสาหกรรมน้ามัน
ปาล์ม
- กรรมการ และ
กรรมการผู้จัดการ
บจก.ซี เค
เทรดดิง (1965)

ลักษณะรายการ

มูลค่า
รายการ

นโยบายการคิด
ราคา

รายได้
2.82
ล้านบาท

ราคาตลาด
เทียบเท่ากับ
ราคาที่ท้ากับ
บุคคลภายนอก

รายจ่าย
15.75
ล้านบาท

ราคาตลาด
เทียบเท่ากับ
ราคาที่ท้ากับ
บุคคลภายนอก

2) รายการให้บริการเช่าอุปกรณ์ IT เช่า
รถยนต์ และว่าจ้างบริการเรื่องบริหารการ
บัญชีและทรัพยากรบุคคล
- สัญญารับจ้างบริหารงาน เลขที่ AC
001/2563 เริ่มตังแต่วันที่ 1 มกราคม
2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563ซึ่งมี
อัตราค่าเช่าเดือนละ 234,826 บาท
3) รายการว่าจ้างเป็นนายหน้าในการจัด
จ้าหน่าย
- สัญญาแต่งตังนายหน้า เลขที่ SL
001/2563 มีระยะเวลาสัญญาฯ 1 ปี เริ่ม
ตังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2563 ซึ่งบริษัทฯ จะให้ค่า
นายหน้าในอัตรา 140 บาทต่อตัน
บริษัทฯ จะประกันปริมาณการจัดสรร
สินค้าให้นายหน้าเฉลี่ยเดือนละ 12,500
ตัน คิดเป็นค่านายหน้าเดือนละ
1,750,000 บาท
(ปรับลดราค่าบริการลง 30% ต่อเดือน
ตังแต่เดือนมิถุนายน – ธันวาคม 2563
เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19)
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บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
รายงานประจ้าปี 2563

ส่วนที่ 3
งบการเงิน
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บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
รายงานประจ้าปี 2563

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) ได้ให้ความส้าคัญอย่างยิ่งต่อ
หน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการก้ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท ฯ เป็น
ผู้รับผิดชอบต่องบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท ฯ และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่
ปรากฏในรายงานประจ้าปี งบการเงินรอบระยะเวลาตังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่
จัดท้าขึนตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่
เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่้าเสมอ มีการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการ
จัดท้า รวมทังมีการเปิดเผยข้อมูลส้าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และได้ผ่านการตรวจสอบ
และให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ งบการเงินจึงสะท้อนฐานะการเงิน และ
ผลการด้าเนินงานในรอบระยะเวลาตังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 อย่างเป็นจริง และเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทั่วไปได้อย่างโปร่งใส
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได้แ ต่ งตังคณะกรรมการตรวจสอบและบริ ห ารความเสี่ ย ง ซึ่ งประกอบด้ว ย
กรรมการที่เป็นอิสระเป็นผู้ก้ากับดูแลคุณภาพของรายงานทางการเงิน ประเมินระบบการควบคุมภายใน ระบบการ
บริหารความเสี่ยงและกระบวนการต่างๆ เพื่อการสนับสนุนข้อมูลและเอกสารทางการเงินให้มีประสิทธิผล เพื่อให้มี
ความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา และป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือการ
ด้าเนินการที่ผิดปกติ ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องนี ปรากฏใน
หน้ารายงานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ้าปีฉบับนีแล้ว
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ สามารถสร้างความเชื่อมั่น
อย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ข องงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม
จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

นายบรรพต หงษ์ทอง
ประธานกรรมการ

นายกฤษฏ์พงศ์ ตากวิริยะนันท์
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
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บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
รายงานประจ้าปี 2563

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลสาหรับการส่งแบบ 56-1 One Report
“บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ้าปีฉบับนีแล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ
ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท้าให้ผู้อื่นส้าคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งใน
สาระส้าคัญ นอกจากนี บริษัทฯ ขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ้าปี ได้แสดงข้อมูลอย่าง
ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด้าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อยแล้ว
(2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็น
สาระส้าคัญทังของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทังควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบ
ดังกล่าว
(3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ต่อผู้สอบบัญชีและ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส้าคัญของระบบการ
ควบคุมภายใน รวมทังการกระท้าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดท้ารายงานทางการเงินของ บริ ษัทฯ และ
บริษัทย่อย
ในการนี เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้อง
แล้ว บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางรัศมี พงศ์จินดานนท์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อก้ากับเอกสารนีไว้ทุกหน้าด้วย หาก
เอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางรัศมี พงศ์จินดานนท์ ก้ากับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ
ต้าแหน่ง
ลายมือชื่อ

1. นายชูศักดิ์

ปรัชญางค์ปรีชา

กรรมการ

................................................

2. นายรชฎ

ถวิลเติมทรัพย์

กรรมการ

................................................

ผู้รับมอบอ้านาจ
นางรัศมี

พงศ์จินดานนท์

Chief Financial Officer
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บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
รายงานประจ้าปี 2563

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1 - หน้า 1

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
รายงานประจ้าปี 2563

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ชื่อ
ต้าแหน่ง

:
:

นายบรรพต หงษ์ทอง
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ /
ประธานกรรมการสรรหาและก้าหนดค่าตอบแทน
วันที่ได้รับการแต่งตังเป็นกรรมการ : 26 เมษายน 2561
อายุ
: 73 ปี
วุฒิการศึกษา
: ปริญญาตรี B.A. (Economics), Northeastern University, USA
: ปริญญาโท M.A. (Economics Development), Northeastern University, USA
การอบรม
: หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP ปี 2556)
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
การด้ารงต้าแหน่งในกิจการอื่นทีอ่ าจท้าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี
ประวัติการท้างาน:
บริษัทจดทะเบียน
2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการสรรหาและก้าหนดค่าตอบแทน
2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ
บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จ้ากัด (มหาชน)
2553 - 2561
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ้ากัด (มหาชน)
และ ประธานกรรมการสรรหาและก้าหนดค่าตอบแทน
บริษัทจ้ากัด/หน่วยงาน
2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ
บริษัท มูลา-เอกซ์ โฮลดิง (ไทยแลนด์) จ้ากัด
2556 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ้ากัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา
บริษัท ยูนิคอร์ด จ้ากัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จ้ากัด (มหาชน)
2552 - 2559
กรรมการ
บริษัท เอเวอร์กรีน พลัส จ้ากัด

เอกสารแนบ 1 - หน้า 2

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
รายงานประจ้าปี 2563

ชื่อ
: นายไพบูลย์ คุจารีวณิช
ต้าแหน่ง
: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
วันที่ได้รับการแต่งตังเป็นกรรมการ : 9 พฤศจิกายน 2559
อายุ
: 63 ปี
วุฒิการศึกษา
: ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: ปริญญาโท XMBA มหาวิทยาธรรมศาสตร์
การอบรม
: ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่น 113/2014
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
การด้ารงต้าแหน่งในกิจการอื่นทีอ่ าจท้าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี
ประวัติการท้างาน:
บริษัทจดทะเบียน
2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จ้ากัด (มหาชน)
และ กรรมการสรรหาและก้าหนดค่าตอบแทน
2562 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จ้ากัด (มหาชน)
2560 - 2561
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
2559 - 2561
กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
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)
บริษัทจ้ากัด/หน่วยงาน
2561 - 2562
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน
บริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป จ้ากัด
2557 - 2558
กรรมการ
บริษัท คาราบาวแดง จ้ากัด
2557 - 2558
กรรมการ
บริษัท ตะวันแดงดีซีเอ็ม จ้ากัด
2557 - 2558
กรรมการ
บริษัท เอเชียแปซิฟกิ กลาส จ้ากัด

เอกสารแนบ 1 - หน้า 3

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
รายงานประจ้าปี 2563

ชื่อ
ต้าแหน่ง

: นายนพพร พิชา
: กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง /
กรรมการสรรหาและก้าหนดค่าตอบแทน
วันที่ได้รับการแต่งตังเป็นกรรมการ : 31 มกราคม 2561
อายุ
: 72 ปี
วุฒิการศึกษา
: ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
: ปริญญาโท พัฒนาบริหารศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การอบรม
: หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries
(CGI) รุ่น 3/2015
: หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 14/2014
: หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 100/2008
: หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 2/2003
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
การด้ารงต้าแหน่งในกิจการอื่นทีอ่ าจท้าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี
ประวัติการท้างาน:
บริษัทจดทะเบียน
2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
2561 - 2562
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
และกรรมการสรรหาและก้าหนดค่าตอบแทน
2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จ้ากัด (มหาชน)
2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จ้ากัด (มหาชน)
2547 - 2550
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ้ากัด (มหาชน)
2541 - 2549
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยอกริฟู้ดส์ จ้ากัด (มหาชน)
บริษัทจ้ากัด/หน่วยงาน
2558 - 2561
กรรมการ
บริษัท สยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จ้ากัด
2553 - 2559
กรรมการ
บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จ้ากัด
2550 - 2558
ประธานกรรมการ
Viet World Company Limited

เอกสารแนบ 1 - หน้า 4

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
รายงานประจ้าปี 2563

ชื่อ
: นายศราวุธ เมนะเศวต
ต้าแหน่ง
: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
วันที่ได้รับการแต่งตังเป็นกรรมการ : 26 เมษายน 2561
อายุ
: 72 ปี
วุฒิการศึกษา
: ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม
: หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 119/2015)
: หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP 34/2019)
: หลักสูตรนักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 23 ส้านักงาน ก.พ.
: หลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารการเงินการบัญชี รุ่นที่ 35 กรมบัญชีกลาง
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
การด้ารงต้าแหน่งในกิจการอื่นทีอ่ าจท้าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี
ประวัติการท้างาน
บริษัทจดทะเบียน
2562 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
2561 - 2562
กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จ้ากัด (มหาชน)
บริษัทจ้ากัด/หน่วยงาน
2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จ้ากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 - หน้า 5

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
รายงานประจ้าปี 2563

ชื่อ
ต้าแหน่ง

: นายถกล ถวิลเติมทรัพย์
: กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการผู้มีอา้ นาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
วันที่ได้รับการแต่งตังเป็นกรรมการ : 14 ตุลาคม 2536
อายุ
: 66 ปี
วุฒิการศึกษา
: มัธยมศึกษาปีที่ 3 วัดธาตุทอง
การอบรม
: ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 32/2003
: ประกาศนียบัตรหลักสูตร FND สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 5/2003
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 1.23%
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : 1 หุ้น บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ้ากัด, 1 หุ้น บริษัท ซีพีไอ เพาเวอร์ จ้ากัด
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา : ซือหุ้นเพิ่มจ้านวน 1,081,000 หุน้
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : บิดาของนายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์
พี่เขยของนายการุญ นันทิลีพงศ์ และ นายโกศล นันทิลีพงศ์
การด้ารงต้าแหน่งในกิจการอื่นทีอ่ าจท้าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี
ประวัติการท้างาน:
บริษัทจดทะเบียน
2561 - ปัจจุบัน รักษาการต้าแหน่งกรรมการผู้จัดการ
บริษัท น้าตาลครบุรี จ้ากัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
2536 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
2517 - ปัจจุบัน กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท น้าตาลครบุรี จ้ากัด (มหาชน)
บริษัทจ้ากัด/หน่วยงาน
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ซีพีไอ เพาเวอร์ จ้ากัด
2559 - 2563
กรรมการ
บริษัท ซีพีไอ เทรดดิง จ้ากัด
2559 - 2563
กรรมการ
บริษัท ซีพีไอ กรีน จ้ากัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ซีพีพี จ้ากัด
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ้ากัด
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ครบุรี แคปปิตอล จ้ากัด
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เคบีเอส เทรดดิง จ้ากัด
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จ้ากัด
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ครบุรีไบโอเอ็นเนอร์ยี่ จ้ากัด
2536 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ชุมพรโฮลดิง จ้ากัด
2531 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
บริษัท บ้ารุงราษฎร์ เอ็ม.ซี. จ้ากัด
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บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
รายงานประจ้าปี 2563

ชื่อ
ต้าแหน่ง

: นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา
: กรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการสรรหาและก้าหนดค่าตอบแทน /
กรรมการผู้มีอา้ นาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
วันที่ได้รับการแต่งตังเป็นกรรมการ : 14 ตุลาคม 2536
อายุ
: 75 ปี
วุฒิการศึกษา
: BS.BA Husson University, Maine, U.S.A.
การอบรม
: ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 18/2002
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 2.09%
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : 2 หุ้น บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ้ากัด, 1 หุ้น บริษัท ซีพีพี จ้ากัด,
1 หุ้น บริษัท ซีพีไอ เพาเวอร์ จ้ากัด
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
การด้ารงต้าแหน่งในกิจการอื่นทีอ่ าจท้าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี
ประวัติการท้างาน:
บริษัทจดทะเบียน
2556 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและก้าหนดค่าตอบแทน
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
2536 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
บริษัทจ้ากัด/หน่วยงาน
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ซีพีไอ เพาเวอร์ จ้ากัด
2560 - 2562
กรรมการ
บริษัท ซีพีไอ โกลว์ จ้ากัด
2559 - 2563
กรรมการ
บริษัท ซีพีไอ เทรดดิง จ้ากัด
2559 - 2563
กรรมการ
บริษัท ซีพีไอ กรีน จ้ากัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ซีพีพี จ้ากัด
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ้ากัด
2552 - 2562
กรรมการ
กลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิค สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ไทยอุตสาหกรรมเครื่องปัน้ ดินเผา จ้ากัด
2536 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท ชุมพรโฮลดิง จ้ากัด
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บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
รายงานประจ้าปี 2563

ชื่อ
:
ต้าแหน่ง
:
วันที่ได้รับการแต่งตังเป็นกรรมการ
อายุ
:
วุฒิการศึกษา
:
:
การอบรม
:

นายการุญ นันทิลีพงศ์
กรรมการ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
: 14 ตุลาคม 2536
60 ปี
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วุฒิบัตรและประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
รุ่น 9/2554
: ประกาศนียบัตรหลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan รุ่น 11/2559
: ประกาศนียบัตรหลักสูตร Board Matters and Trends รุ่น 2/2560
: ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 25/2560
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : ประกาศนียบัตรหลักสูตร Board Nomination and Compensation
Program (BNCP) รุ่นที่ 10/2020
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : น้องภรรยาของนายถกล ถวิลเติมทรัพย์
น้าของนายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์, พี่ชายของนายโกศล นันทิลีพงศ์
การด้ารงต้าแหน่งในกิจการอื่นทีอ่ าจท้าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี
ประวัติการท้างาน:
บริษัทจดทะเบียน
2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
บริษัท สิงห์ เอสเตจ จ้ากัด (มหาชน)
และกรรมการสรรหาและก้าหนดค่าตอบแทน
2550 - 2557
กรรมการผู้จดั การ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
2536 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
2525 - 2549
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
บริษัทจ้ากัด/หน่วยงาน
2544 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ชุมพรโฮลดิง จ้ากัด
2542 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เนเจอร์ ทัช จ้ากัด

เอกสารแนบ 1 - หน้า 8

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
รายงานประจ้าปี 2563

ชื่อ
:
ต้าแหน่ง
:
วันที่ได้รับการแต่งตังเป็นกรรมการ
อายุ
:
วุฒิการศึกษา
:
การอบรม
:

นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช
กรรมการ / กรรมการผู้มีอ้านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
: 23 เมษายน 2542
51 ปี
Sasin Graduate Institute of Administration, Chulalongkorn University
วุฒิบัตรและประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
รุ่น 4/2000
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 2.21%
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา : ซือหุ้นเพิ่มจ้านวน 1,000,000 หุน้
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
การด้ารงต้าแหน่งในกิจการอื่นทีอ่ าจท้าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี
ประวัติการท้างาน:
บริษัทจดทะเบียน
2558 - 2561
กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
2542 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
บริษัทจ้ากัด/หน่วยงาน
2559 - 2563
กรรมการ
บริษัท ซีพีไอ เทรดดิง จ้ากัด
2559 - 2563
กรรมการ
บริษัท ซีพีไอ กรีน จ้ากัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ซีพีพี จ้ากัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ้ากัด
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ชุมพรโฮลดิง จ้ากัด
2537 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท โปลิเมอส์ มาร์เก็ตติง จ้ากัด
2535 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จดั การ
บริษัท เลียกเซ้ง เทรดดิง จ้ากัด
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บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
รายงานประจ้าปี 2563

ชื่อ
ต้าแหน่ง

: นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์
: กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาล /
กรรมการผู้มีอา้ นาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
วันที่ได้รับการแต่งตังเป็นกรรมการ : 14 ตุลาคม 2536
อายุ
: 68 ปี
วุฒิการศึกษา
: 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
ผู้อ้านวยการงานโครงการศึกษาการลงทุน
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
บริษัทจ้ากัด/หน่วยงาน
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาไทย จ้ากัด
2536 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ชุมพรโฮลดิง จ้ากัด
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บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
รายงานประจ้าปี 2563

ชื่อ
ต้าแหน่ง

: นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์
: กรรมการ / กรรมการผู้มีอ้านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ /
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่ได้รับการแต่งตังเป็นกรรมการ : 24 กุมภาพันธ์ 2557
อายุ
: 34 ปี
วุฒิการศึกษา
: 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 อะโกรเทค จ้ากัด, 1 หุ้น บริษัท ซีพีพี จ้ากัด,
1 หุ้น บริษัท ซีพีไอ เพาเวอร์ 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
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
2554 - 2557
เลขานุการส้านักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
บริษัทจ้ากัด/หน่วยงาน
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ซีพีไอ เพาเวอร์ จ้ากัด
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ซี เค เทรดดิง (1965) จ้ากัด
2560 - 2562
กรรมการ
บริษัท ซีพีไอ โกลว์ จ้ากัด
2559 - 2563
กรรมการ
บริษัท ซีพีไอ เทรดดิง จ้ากัด
2559 - 2563
กรรมการ
บริษัท ซีพีไอ กรีน จ้ากัด
2559 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ้ากัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ซีพีพี จ้ากัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ้ากัด
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ชุมพรโฮลดิง จ้ากัด
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บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
รายงานประจ้าปี 2563

ชื่อ
ต้าแหน่ง
อายุ
วุฒิการศึกษา

: นายกฤษฏ์พงศ์ ตากวิริยะนันท์
: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
: 53 ปี
: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
: Certificate of Asian International Executive Program from INSEAD
: Leadership in Action by Michigan Ross School of Business year 2007
: Asian International Executive Program by INSEAD year 2013
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)
รายงานประจ้าปี 2563

ชื่อ
ต้าแหน่ง
อายุ
วุฒิการศึกษา

:
:
:
:

นางรัศมี พงศ์จินดานนท์
Chief Financial Officer
48 ปี
ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรชันสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม
: ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA)
: Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 17
: Asean Chartered Professional Accountant
: Strategic Chief Financial Officer in Capital Market No.8
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : TERSs กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน มุมมองการใช้และวิเคราะห์ข้อมูลผ่านงบ
การเงินของกิจการที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
การด้ารงต้าแหน่งในกิจการอื่นทีอ่ าจท้าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี
ประวัติการท้างาน:
บริษัทจดทะเบียน
2561 - 2561
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 ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
การเงินและบัญชี
2541 - 2554
ผู้จัดการส้านักตรวจสอบภายในอาวุโส
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
บริษัทจ้ากัด/หน่วยงาน
2536 - 2540
ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโส
บริษัท ส้านักงาน เอสจีวี ณ ถลาง จ้ากัด
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บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
รายงานประจ้าปี 2563

ชื่อ
ต้าแหน่ง
อายุ
วุฒิการศึกษา

:
:
:
:

นายธวัชชัย โฉมวรรณ์
ผู้อ้านวยการสายงานขายและการตลาด
53 ปี
ปริญญาโท การค้าระหว่างประเทศ,
Sul Ross State University, Texas, USA
การอบรม
: ไม่มี
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : 1,000 หุ้น บริษัท ซี เค เทรดดิง (1965) จ้ากัด
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
การด้ารงต้าแหน่งในกิจการอื่นทีอ่ าจท้าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี
ประวัติการท้างาน:
บริษัทจดทะเบียน
2557 - ปัจจุบัน ผู้อ้านวยการสายงานขายและการตลาด
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
2551 - 2556
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดองค์และโลจิสติกส์
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
2542 - 2550
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและสนับสนุนงานขาย บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
บริษัทจ้ากัด/หน่วยงาน
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ซี เค เทรดดิง (1965) จ้ากัด
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บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
รายงานประจ้าปี 2563

ชื่อ
ต้าแหน่ง
อายุ
วุฒิการศึกษา

:
:
:
:

นายประวิทย์ เติมวิริยะกุล
ผู้อ้านวยการสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล
49 ปี
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตร์ (การจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
: ไม่มี
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
การด้ารงต้าแหน่งในกิจการอื่นทีอ่ าจท้าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี
ประวัติการท้างาน:
บริษัทจดทะเบียน
2562 - ปัจจุบัน ผู้อ้านวยการสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
2548 - 2562
ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
บริษัท ซาบีน่า จ้ากัด (มหาชน)
ผู้จัดการส่วนทรัพยากรมนุษย์
บริษัทจ้ากัด/หน่วยงาน
2547 - 2548
Senior Application Instructor
บริษัท แอ็คแทรน ซิสเต็มส์ จ้ากัด
2546 - 2547
ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี จ้ากัด
2544 - 2546
หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์
บริษัท รอแยลแคน อินดัสตรีส์ จ้ากัด
2542 - 2544
อาจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
สถาบันราชภัฎสวนดุสิต
2540 - 2542
System Analyst
บริษัท ยูไนเต็ด ซอฟต์แวร์ จ้ากัด
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บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
รายงานประจ้าปี 2563

ชื่อ
ต้าแหน่ง
อายุ
วุฒิการศึกษา

: Mr.Jaroslaw Marian Kibilda
: ผู้อ้านวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ
: 34 ปี
: Master Degree of Finance,
Sasin Graduate Institute of Business Administration
การอบรม
: ไม่มี
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
การด้ารงต้าแหน่งในกิจการอื่นทีอ่ าจท้าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี
ประวัติการท้างาน:
บริษัทจดทะเบียน
2562 - ปัจจุบัน ผู้อ้านวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
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บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
รายงานประจ้าปี 2563

ชื่อ
ต้าแหน่ง
อายุ
วุฒิการศึกษา

: นายอานนท์ ฤทธิ์ธาร
: ผู้อ้านวยการสายงานปฏิบัตกิ าร
: 57 ปี
: อนุปริญญาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี
การอบรม
: ไม่มี
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
การด้ารงต้าแหน่งในกิจการอื่นทีอ่ าจท้าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี
ประวัติการท้างาน:
บริษัทจดทะเบียน
2562 - ปัจจุบัน ผู้อ้านวยการสายงานปฏิบัตกิ าร
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
2550 - 2551
ผู้อ้านวยการโรงงาน
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
2548 - 2550
ผู้ช่วยผู้อ้านวยการโรงงาน
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
2544 - 2548
ผู้จัดการฝ่ายผลิต
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
2537 - 2544
หัวหน้าส่วน
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
บริษัทจ้ากัด/หน่วยงาน
2560 - 2562
ผู้อ้านวยการโรงงาน
บริษัท ซีพีพี จ้ากัด
2551 - 2559
Project Manager
บริษัท เอสทีอาร์อาร์ เอ็นจิเนียริง่ จ้ากัด
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บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
รายงานประจ้าปี 2563

ชื่อ
ต้าแหน่ง
อายุ
วุฒิการศึกษา

: นายชุมพล ไทยนุกูล
: ผู้อ้านวยการโรงงาน
: 44 ปี
: ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาเคมี (วทบ.)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การอบรม
: ไม่มี
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
การด้ารงต้าแหน่งในกิจการอื่นทีอ่ าจท้าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี
ประวัติการท้างาน:
บริษัทจดทะเบียน
2563 - ปัจจุบัน ผู้อ้านวยการโรงงาน
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
2554 - 2559
ผู้จัดการฝ่ายผลิต 1
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
2551 - 2554
หัวหนาแผนกวางแผนการผลิต ฝ่ายผลิต2
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
2544 - 2551
หัวหนาแผนกควบคุมคุณภาพฯ ฝ่ายQA
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
2542 - 2543
พนักงานวางแผนการผลิต แผนกวางแผนการผลิต บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
บริษัทจ้ากัด/หน่วยงาน
2559 - 2562
ผู้ช่วยผู้อ้านวยการโรงงาน
บริษัท ซีพีพี จ้ากัด
คุณสมบัตกิ รรมการและผู้บริหาร
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจ้ากัด
พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออก
ใหม่ และการอนุญาต ฉบับลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2535 ทุกประการ และไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชี
ภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
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บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
รายงานประจ้าปี 2563

เลขานุการบริษทั
ชื่อ
ต้าแหน่ง
อายุ
วุฒิการศึกษา

:
:
:
:

นายคมกฤษ ทองอ่วม
เลขานุการบริษัท
39 ปี
ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
(วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ)
การอบรม
: หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 71/2016
: หลักสูตร Company Reporting Program - CRP 15/2016
: หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 21/2016
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ประวัติการท้างาน:
บริษัทจดทะเบียน
2559 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
2557 - 2558
เจ้าหน้าที่ธุรการเลขานุการ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
2554 - 2557
เลขานุการกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
2544 - 2550
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนธุรกิจส้านักกฎหมาย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารสัตว์ จ้ากัด (มหาชน)
บริษัทจ้ากัด/หน่วยงาน
2552 - 2554
Invoice & Costing Officer
DER Asia Tours Co., Ltd.
หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก้าหนดในมาตรฐาน 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่
4) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
รวมทังปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รวมถึงเป็นศูนย์กลางในการจัดท้า/เก็บรักษาเอกสาร ทะเบียนกรรมการ จัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือเชิญประชุมและรายงานการ
ประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
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บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
รายงานประจ้าปี 2563

2. ข้อมูลการดารงตาแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร

รายชื่อ
นายบรรพต
นายนพพร
นายไพบูลย์
นายศราวุธ
นายถกล
นายชูศักดิ์
นายการุญ
นายกิตติ
นายทรงฤทธิ์
นายรชฎ
นายโกศล
นายธวัชชัย
หมายเหตุ

บริษัทฯ

หงษ์ทอง
พิชา
คุจารีวณิช
เมนะเศวต
ถวิลเติมทรัพย์
ปรัชญางค์ปรีชา
นันทิลีพงศ์
ฉัตรเลขวนิช
นิวัติศยั วงศ์
ถวิลเติมทรัพย์
นันทิลีพงศ์
โฉมวรรณ์
:

/ = กรรมการ

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

บริษัทย่อย
ซีพีไอ
อะโกรเทค

ซีพีพี

ซีพีไอ
เพาเวอร์

/
X

X
/

/
/

/

/

/
/

/

/

ซี เค เทรดดิ้ง
(1965)

/
/

X = ประธานกรรมการ

// = กรรมการบริหาร

3. ข้อมูลประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอานาจควบคุมในช่วง 5 ปีที่ผา่ นมา
ไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ้านาจควบคุมท่านใดของบริษัทฯ 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 หรือ มีหรือ
เคยมีสวนร่วมหรือสนับสนุนการกระท้าดังกล่าว
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บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
รายงานประจ้าปี 2563

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอานาจควบคุม บริษัทย่อย

เอกสารแนบ 2 - หน้า 1

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
รายงานประจ้าปี 2563

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม บริษัทย่อย
บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จากัด ประกอบด้วยกรรมการ จ้านวน 5 ท่าน ดังนี
1) นายชูศักดิ์
ปรัชญางค์ปรีชา
2) นายถกล
ถวิลเติมทรัพย์
3) นายรชฎ
ถวิลเติมทรัพย์
4) นายกิตติ
ฉัตรเลขวนิช
5) นายโกศล
นันทิลีพงศ์
กรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์ หรือ นายโกศล นันทิลีพงศ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ
นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา หรือ นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช รวมเป็นสองคนและประทับตราส้าคัญของบริษัท/
หมายเหตุ : กรรมการบริษัทฯ ล้าดับที่ 1-4 โปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 หัวข้อ “ข้อมูลและรายละเอียดของ
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท”
กรรมการบริษัทฯ ล้าดับที่ 5 โปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 หัวข้อ “ข้อมูลและรายละเอียด
ผู้บริหารของบริษัทย่อย”
บริษัท ซีพีพี จากัด ประกอบด้วยกรรมการ จ้านวน 4 ท่าน ดังนี
1) นายชูศักดิ์
ปรัชญางค์ปรีชา
2) นายถกล
ถวิลเติมทรัพย์
3) นายรชฎ
ถวิลเติมทรัพย์
4) นายกิตติ
ฉัตรเลขวนิช
กรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา หรือ
นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช รวมเป็นสองคนและประทับตราส้าคัญของบริษัท/
หมายเหตุ : กรรมการบริษัทฯ ล้าดับที่ 1-4 โปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 หัวข้อ “ข้อมูลและรายละเอียดของ
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท”
บริษัท ซีพีไอ เพาเวอร์ จากัด ประกอบด้วยกรรมการ จ้านวน 3 ท่าน ดังนี
1) นายชูศักดิ์
ปรัชญางค์ปรีชา
2) นายถกล
ถวิลเติมทรัพย์
3) นายรชฎ
ถวิลเติมทรัพย์
กรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ กรรมการหนึง่ คนลงลายมือชือ่ และประทับตราส้าคัญของบริษทั /
หมายเหตุ : กรรมการบริษัทฯ ล้าดับที่ 1-3 โปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 หัวข้อ “ข้อมูลและรายละเอียดของ
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท”
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บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
รายงานประจ้าปี 2563

2. ข้อมูลและรายละเอียดของผู้บริหารบริษัทย่อย
บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จากัด
ชื่อ

: นายโกศล นันทิลีพงศ์

ต้าแหน่ง
: กรรมการ / กรรมการผู้มีอ้านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ / กรรมการผูจ้ ัดการ
อายุ
: 58 ปี
วุฒิการศึกษา
: ปริญญาตรี สถิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
: ไม่มี
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 1 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : 1 หุ้น - บริษัท ซีพีพี จ้ากัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทแม่ : 0.91%
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสในบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทแม่ : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทแม่ในปีที่ผา่ นมา : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : น้องภรรยาของนายถกล ถวิลเติมทรัพย์
น้องชายของนายการุญ นันทิลีพงศ์ และ
น้าของนายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์
การด้ารงต้าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท้าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี
ประวัติการท้างาน:
บริษัทจดทะเบียน
2551- 2557
ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาพันธุ์อ้อย
บริษัท น้าตาลครบุรี จ้ากัด (มหาชน)
2547- 2554
ที่ปรึกษาทางด้านส่งเสริมการเกษตร
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
บริษัทจ้ากัด/หน่วยงาน
2555 - 2557
กรรมการ
บริษัท ซีพีพี จ้ากัด
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จดั การ
บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ้ากัด
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ชุมพรโฮลดิง จ้ากัด

เอกสารแนบ 2 - หน้า 3
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บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี
และ รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

เอกสารแนบ 3 - หน้า 1

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
รายงานประจ้าปี 2563

ข้อมูลและรายละเอียดผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี
ชื่อ
ต้าแหน่ง
อายุ
วุฒิการศึกษา

:
:
:
:

นางรัศมี พงศ์จินดานนท์
Chief Financial Officer
48 ปี
ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรชันสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม
: ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA)
: Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 17
: Asean Chartered Professional Accountant
: Strategic Chief Financial Officer in Capital Market No.8
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : TERSs กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน มุมมองการใช้และวิเคราะห์ข้อมูล
ผ่านงบการเงินของกิจการที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
การด้ารงต้าแหน่งในกิจการอื่นทีอ่ าจท้าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี
ประวัติการท้างาน:
บริษัทจดทะเบียน
2561 - 2561
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 ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
การเงินและบัญชี
2541 - 2554
ผู้จัดการส้านักตรวจสอบภายในอาวุโส
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
บริษัทจ้ากัด/หน่วยงาน
2536 - 2540
ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโส
บริษัท ส้านักงาน เอสจีวี ณ ถลาง จ้ากัด

เอกสารแนบ 3 - หน้า 2

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
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ข้อมูลและรายละเอียดผู้ดารงตาแหน่งผู้ควบคุมดูแลการทาบัญชี
ชื่อ
: นางสาวสมศรี ฟองอนันตรัตน์
ต้าแหน่ง
: ผู้ช่วยผู้จดั การฝ่ายบัญชีและการเงิน (ฝ่ายบัญชี)
อายุ
: 55 ปี
วุฒิการศึกษา
: ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามค้าแหง
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : Update กฎหมายภาษีอากร 2563 และประเด็นปัญหาภาษีที่นิตบิ ุคคล
ไม่ควรพลาด
: TFRS 9 เครื่องมือทางการเงิน & TFRS 16 สัญญาเช่า
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
การด้ารงต้าแหน่งในกิจการอื่นทีอ่ าจท้าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี
ประวัติการท้างาน:
บริษัทจดทะเบียน
2541 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้จดั การฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
2535 - 2541
เจ้าหน้าที่บัญชี
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3 - หน้า 3

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
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ข้อมูลและรายละเอียดผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
ชื่อ
ต้าแหน่ง
อายุ
วุฒิการศึกษา

:
:
:
:
:

นายก้องสกล บวรภิญโญพงศ์
รักษาการผูจ้ ดั การส้านักตรวจสอบภายใน
46 ปี
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค้าแหง
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี-การสอบบัญชี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ
การอบรม
: Certified Professional Internal Auditor of Thailand (CPIAT) No.286 รุ่นที่ 10
: Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 25/2015 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
: Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 97/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุน้ ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
การด้ารงต้าแหน่งในกิจการอื่นทีอ่ าจท้าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี
ประวัติการท้างาน:
บริษัทจดทะเบียน
2564 - ปัจจุบัน รักษาการผู้จดั การส้านักตรวจสอบภายใน
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
2561 - 2563 ผู้อ้านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ จ้ากัด (มหาชน)
2557 - 2560 ผู้อ้านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ้ากัด (มหาชน)
2555 - 2557 ผู้อ้านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน และ
บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ จ้ากัด (มหาชน)
เลขานุการบริษัท
บริษัทจ้ากัด
2563 - 2563 ผู้อ้านวยการฝ่ายบริหารความเสีย่ งและ
บริษัท เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จ้ากัด
ความยัง่ ยืนองค์กร
2560 – 2561 ผู้อ้านวยการฝ่ายบริหาร
บริษัท เอฟ วัน ออโต้สปอร์ต จ้ากัด
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Profile Disclosures
Indicator
Description
1. Strategy and Analysis
1.1
Statement from the most senior decision-maker of the organization.
1.2
Description of Key impacts, risk, and opportunities.
2. Organizational Profile
2.1
Name of the organization.
2.2
Primary brands, products, and/or services
2.3

Operational structure of the organization, including main divisions, operating companies, subsidiaries, and joint
ventures.
2.4
Location of organization’s headquarters.
2.5
Number of countries where the organization operates, and names of countries with either major operations or that
are specifically relevant to the sustainability issues covered in the report.
2.6
Nature of ownership and legal form.
2.7
Markets served (included geographic breakdown, inside cover sectors served, and types of
customers/beneficiaries).
2.8
Scale of the reporting organization.
2.9
Significant changes during the reporting period regarding size, structure, or ownership.
2.10
Awards received in the reporting period.
3. Report Parameters
3.1
Reporting period (e.g., fiscal/calendar year) for information provided.
3.2
Date of most recent previous report (if any).
3.3
Reporting cycle (annual, biennial, etc.)
3.4
Contact point for questions regarding the report of its contents.
3.5
Process for defining report content.
3.6
Boundary of the report (e.g.,countries, divisions, subsidiaries, leased facilities, joint ventures, suppliers).
3.7
State any specific limitations on the scope or boundary of the report.
3.8
Basis for reporting on joint ventures, subsidiaries, leased facilities, outsourced operations, and other entities that
can significantly affect comparability from period to period and/ or between organizations.
3.9
Data measurement techniques and the bases of calculations, including assumptions and techniques underlying
estimations applied to the compilation of the indicators and other information in the report.
3.10
Explanation of the effect of any re-statements of information provided in earlier reports, and the reasons for such restatement (e.g., mergers/acquisitions, change of base years/periods, nature of business, measurement methods).
3.11
Significant changes from previous reporting periods in the scope, boundary, or measurement methods applied in
the report.
3.12
Table identifying the location of the Standard Disclosures in the report.
4. Governance, Commitments, and Engagement
4.1
Governance structure of the organization, including committees under the highest governance body responsible for
specific tasks, such as setting strategy or organizational oversight.
4.2
Indicate whether the Chair of the highest governance body is also an executive officer.
4.3
For organizations that have a unitary board structure, state the number and gender of members of the highest
governance body that are independent and/or non-executive members.
4.4
Mechanisms for shareholders and employees to provide recommendations or direction to the highest governance
body.
4.5
Linkage between compensation for members of the highest governance body, senior managers, and executives
(including departure arrangements), and the organization’s performance (including social and environmental
performance).
4.6
Processes in place for the highest governance body to ensure conflicts of interest are avoided.
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5
39
8,12
8, 14-16,
18
29-33
12
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12
14-16
11
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About this report
About this report
About this report
About this report
About this report
About this report
About this report
About this report
About this report
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About this report
About this report
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Indicator
4.7
4.8
4.9

4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17

Description
Process for determining the composition, qualifications, and expertise of the members of the highest governance
body and its committees, including any consideration of gender and other indicators of diversity.
Internally developed statements of mission of values, codes of conduct, and principles relevant to economic,
environmental and social performance and the status of their implementation.
Procedures of the highest governance body for overseeing the organization’s identification and management of
economic, environmental, and social performance, including relevant risks and opportunities, and adherence or
compliance with internationally agreed standards, codes of conduct, and principles.
Processes for evaluating the highest governance body’s own performance, particularly with respect to economic,
environmental, and social performance.
Explanation of whether and how the precautionary approach or principle is addressed by the organization.
Externally developed economic, environmental, and social charters, principles, or other initiatives to which the
organization subscribes or endorses.
Memberships in associations (such as industry associations) and/or national/international advocacy organizations.
List of stakeholder groups engaged by the organization.
Basis for identification and selection of stakeholders with whom to engage.
Approaches to stakeholder engagement, including frequency of engagement by type and by stakeholder group.
Key topics and concerns that have been raised through stakeholder engagement, and how the organization has
responded to those key topics and concerns, including through its reporting.

Economic
EC 1
Direct economic value generated and distributed, including revenues, operating costs, employee compensation,
donations and other community investments, retained earnings, and payments to capital providers and
governments.
EC 2
Financial implications and other risks and opportunities for the organization’s activities due to climate change.
EC 3
Coverage of the organization’s defined benefit plan obligations.
EC 4
Significant financial assistance received from government.
Environmental
Energy
EN 6
Initiatives to provide energy-efficient or renewable energy based products and services, and reductions in energy
requirements as a result of these initiatives.
EN 7
Initiatives to reduce indirect energy consumption and reductions achieved.
Biodiversity
EN 11
Location and size of land owned, leased, managed in, or adjacent to, protected areas and areas of high biodiversity
value outside protected areas.
EN 12
Description of significant impacts of activities, products, and services on biodiversity in protected areas and areas
of high biodiversity value outside protected areas.
EN 13
Habitats protected or restored.
Effluents and Waste
EN 27
Extent of impact mitigation of environmental impacts of products and services.
Compliance
EN 29
Monetary value of significant fines and total number of non-monetary sanctions for non-compliance with
environmental laws and regulations.
Social : Labor Practices and Decent Work
Employment
LA 1
Total number and rates of new employee hires and employee turnover by age group, gender and region.
LA 2
LA 3

Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part-time employees, by significant
locations of operation.
Return to work and retention rates after parental leave, by gender.

เอกสารแนบ 4 - หน้า 4

Page
111-113

Note

46-69
46-69

46-69
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54-59
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Indicator
Description
Labor/Management Relations
LA 4
Minimum notice periods regarding operational changes, including whether these are specified in collective
agreements.
Occupational Health and Safety
LA 5
Percentage of total workforce represented in formal joint management-worker health and safety committees that
help monitor and advise on occupational health and safety programs.
LA 6
Type of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days, and absenteeism, and total number of workrelated fatalities, by region and by gender.
LA 7
Workers with high incidence or high risk of diseases related to their occupation.
LA 8
Health and safety topics covered in formal agreements with trade unions.
Training and Education
LA 9
Average hours of training per year per employee by gender, and by employee category.
LA 10
Programs for skills management and lifelong learning that support the continued employability of employees and
assist them in managing career endings.
LA 11
Percentage of employees receiving regular performance and career development reviews, by gender and by
employee category.
Diversity and Equal Opportunity
LA 12
Composition of governance bodies and breakdown of employees per employee category according to gender, age
group, minority group membership, and other indicators of diversity.
Equal Remuneration for Women and men
LA 13

Ratio of basic salary and remuneration of women to men by employee category, by significant locations of
operation.
Suppliers Assessment for Labor Practices
LA 15
Significant actual and potential negative impacts for labor practices in the supply chain and actions taken.
Human Rights
Investment
HR 1
Total number and percentage of significant investment agreements and contracts that include human rights clauses
or the underwent human rights screening.
HR 2
Total hours of employee training on human rights policies or procedures concerning aspects of human rights that
are relevant to operations, including the percentage of employees trained.
Non-discrimination
HR 3
Total number of incidents of discrimination and corrective actions taken.
Freedom of Association and Collective Bargaining
HR 4
Operations and suppliers indentified in which the right to exercise freedom of association and collective bargaining
may be violated or at significant risk, and measures taken to support these rights.
Child Labor
HR 5
Operations and suppliers indentified as having significant risk for incidents of child labor, and measures taken to
contribute to the effective abolition of child labor.
Forced or Compulsory Labor
HR 6
Operations and suppliers indentified as having significant risk for incidents of forced or compulsory labor, and
measures to contribute to the elimination of all forms of forced or compulsory labor.
Security Practices
HR 7
Percentage of security personnel trained in the organization’s human rights policies or procedures that are relevant
to operations.
Indigenous Right
HR 8
Total number of incidents of violations involving rights of indigenous peoples and actions taken.
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60-63
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Indicator
Description
Society
Local communities
SO 1
Percentage of operations with implemented local community engagement, impact assessments, and development
programs.
SO 2
Operations with significant actual or potential negative impacts on local communities.
Anti-corruption
SO 3
Total number and percentage of operations assessed for risks related to corruption and the significant risks
indentified.
SO 4
Communication and training on anti-corruption policies and procedures.
SO 5
Confirmed incidents of corruption and actions taken.
Public Policy
SO 6
Total value of political contributions by country and recipient/beneficiary.
Anti-competitive Behavior
SO 7
Total number of legal actions for anti-competitive behavior, anti-trust, and monopoly practices and their outcomes.
Compliance
SO 8
Monetary value of significant fines and total number of non-monetary sanctions for non-compliance with laws and
regulations.
Product Responsibility
Customer Health and Safety
PR 1
Percentage of significant product and service categories for which health and safety impacts are assessed for
improvement.
PR 2
Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes concerning the health and safety
impacts of products and services during their life cycle, by type of outcomes.
Product and Service Labeling
PR 3
Type of product and service information required by the organization’s procedures for product and service
information and labeling, and percentage of significant products and service categories subject to such information
requirements.
Marketing Communications
PR 6
Sale of banned or disputed products.
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