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รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการ
ควบคุมดูแลการทำบัญชี และรายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจ
สอบภายใน
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สารจาก
ประธานกรรมการ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ภาพรวมอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มในปี
ราคาและถือเป็นราคาที่สูงสุดในรอบ

2564

ปีที่ผ่านมา อันเนื่องมาจากสต็อกน้ำมันปาล์มดิบใน

10

ประเทศยกมาจากปีก่อนมีระดับต่ำสุดในรอบ
228,000

ตันต่อเดือน ต่ำสุดในรอบ

5

ที่ผ่านมา นับว่าเป็นปีที่อยู่ในช่วงขาขึ้นในด้าน
ปี ค่าเฉลี่ยของระดับสต็อกรายเดือนมีเพียง

5

ปีเช่นกัน ด้านปัจจัยที่มีผลกระทบจากสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาที่กลับมาอีกครั้ง ทำให้มีมาตรการคุมเข้มในหลายพื้นที่ ส่งผลให้
เกิดการขาดแคลนแรงงานตัดปาล์ม ปาล์มบางส่วนเน่าเสีย ก่อให้เกิดโรคระบาดเชื้อรากาโนเดอร์
มาในสวนปาล์ม ระดับราคาน้ำมันปาล์มสูงขึ้นแตะระดับ

49-50

บาทต่อกิโลกรัม ในช่วงสิ้นปี

2564

สำหรับภาพรวมเศรษฐกิจของไทยปี
3.5-4.5

2565

คาดว่าจะขยายตัวอยู่ในระดับประมาณร้อยละ

เนื่องจากค่าฐานจากปีก่อนหน้าที่เศรษฐกิจทรงตัว และหากสถานการณ์ไวรัสโคโรนาดี

ขึ้นมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ อาจทำให้เศรษฐกิจมีแนวโน้มเติบโตขึ้นได้ถึงร้อยละ

5

โดยมีปัจจัย

ด้านการบริโภคเป็นกลไกในการขับเคลื่อนต่อภาคส่วนต่างๆ ที่ส่งผลในเชิงบวก เช่น ภาคการ
ผลิต ภาคขนส่งและบริการ ภาคการส่งออก ภาคการท่องเที่ยว เป็นต้น
แนวโน้มอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มปี

2565

นั้น คาดว่าในไตรมาสแรก ผลผลิตยังคงขาด

แคลนอย่างต่อเนื่อง ราคาอาจยังคงอยู่ในระดับที่สูงในช่วงไตรมาสแรก และหลังจากผลผลิต
ออกมาตามฤดูกาลแล้ว อาจส่งผลให้ราคาน้ำมันปาล์มดิบเริ่มปรับตัวลดลงได้บ้าง เว้นแต่หาก
รัฐบาลมีการปรับเปลี่ยนนโยบายส่วนผสมการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล

ซึ่งอาจส่งผลต่อระดับปริ

มาณสต็อกในประเทศ และราคาตลาดในประเทศที่จะแตกต่างไปจากนี้ได้เช่นกัน
ท้ายนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะผู้บริหาร ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้าผู้มี
อุปการคุณ และพันธมิตรทางธุรกิจทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนแก่บริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา และ
บริษัทฯ มุ่งมั่นว่าจะสามารถบริหารการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้ผ่านวิกฤตการณ์ดังกล่าว
พร้อมก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

นายบรรพต หงษ์ทอง
ประธานกรรมการ
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ข้อมูล
ทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท
รายละเอียด

2564

2563

2562

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้น

4,395.57

4,133.35

4,022.76

2,209.10

2,169.53

2,168.84

2,186.48

1,963.82

1,853.92

5,618.15

3,901.66

3,335.83

5,296.68

3,688.87

3,166.76

ผลประกอบการ
รายได้รวม

รวมค่าใช้จ่าย

กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำไรสุทธิ

296.91

160.77

92.45

292.26

159.05

90.14

0.462

0.251

0.142

3.46

3.10

2.93

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

กำไรต่อหุ้น (บาท)

มูลค่าต่อหุ้น (บาท)
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โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ปาล์ม
ต้นกล้าปาล์ม ผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์ม รวมถึงประกอบอุตสาหกรรมน้ำมันพืชและอุตสาหกรรมต่อ เนื่อง โดยจดทะเบียนจัด
ตั้งเป็นบริษัทจำกัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2522 ด้วยเงินทุนจดทะเบียนเริ่มแรก
20,000,000 บาท เพื่อดำเนินธุรกิจโรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบ การเริ่มธุรกิจในช่วงแรกรับซื้อวัตถุดิบเป็นผลปาล์มสดจาก
กลุ่มบริษัทในเครือ อาทิ บริษัท รุ่งเรืองปาล์มออยล์ จำกัด และ บริษัท ปะทิวการเพาะปลูก จำกัด ซึ่งมีพื้นที่เพาะปลูกรวม
กว่า 20,000 ไร่ รวมทั้งมีการรับซื้อผลปาล์มสดจากสวนปาล์มของเกษตรกร ทั้งรายใหญ่และรายย่อยในจังหวัดชุมพรและ
จังหวัดใกล้เคียง เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการผลิต โดยอาศัยเครื่องจักรที่ทันสมัยมีเทคโนโลยีและประสิทธิภาพในการผลิตสูง
เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล และในเวลาต่อมาได้จดทะเบียนแปรสภาพ
เป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2536 มีทุนจดทะเบียน 210,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด
จำนวน 21,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ปัจจุบันทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ มีจำนวน
สามัญ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

775,424,053

บาท ทุนชำระแล้วจำนวน

632,752,650

บาท ทั้งหมดเป็นหุ้น

1.1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายของบริษัทฯ
วิสัยทัศน์
พันธกิจ

ซีพีไอจะเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาลด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
ดำเนินธุรกิจน้ำมันปาล์มจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำอย่างครบวงจร โดยคำนึงถึงความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และแสวงหาโอกาสเติบโตไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
2. ค้นคว้าและวิจัยให้ได้มาซึ่งนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
3. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กร
4. สร้างความพึงพอใจที่มีคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรม
1.

หมายเหตุ วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ผ่านการทบทวนจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

นโยบายคุณภาพ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และการส่งมอบเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าและมี
ความปลอดภัยในการบริโภค มีการปรับปรุงกระบวนการภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ควบคู่การปลูกฝังค่านิยมคุณภาพและการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ
นโยบายบริหารจัดการ ในทุกระดับดังนี้
ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์โดยรวมแก่บริษัทฯ
ยุติธรรม และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
ปฏิบัติตามกฎหมาย และให้ความร่วมมือแก่รัฐบาลของประเทศที่ทางบริษัทฯ ได้ประกอบธุรกรรม
แนวปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชั่น
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือไม่
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และจรรยาบรรณบริษัท (Whistle Blower Policy)
นโยบายว่าด้วยการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด
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โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

ในปี 2564 ภาพรวมกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน โดยยังคงมุ่งเน้นประเด็นที่สำคัญดังนี้
องค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน
ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล

รับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม

ดำเนินธุรกิจน้ำมันปาล์มจากต้นน้ำสู่
ปลายน้ำอย่างครบวงจร ค้นคว้าและ
วิจัยให้ได้มาซึ่งนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
และแสวงหาโอกาสเติบโตไปยังธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่อง พร้อมสร้างความพึงพอใจ
ที่มีคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
เป็นธรรม

คำนึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ควบคู่ไปกับการ
เสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กร

เป้าหมายระยะยาวในการดำเนินธุรกิจ
บริษัทฯ มีเป้าหมายระยะยาวในการดำเนินธุรกิจน้ำมันปาล์มจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำอย่างครบวงจร โดยบริษัทฯ ได้
ดำเนินการในส่วน Upstream และ Midstream ครบวงจรแล้ว แต่ในส่วน Downstream อาทิเช่น Biodiesel Plant,
Oleo Chemical Plant ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องด้วยมีปัจจัยภายนอกหลายๆ ปัจจัยที่มีผลต่อการพิจารณาการ
ลงทุน และบางปัจจัยเป็นปัจจัยที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมหรือกำหนดเองได้ จึงต้องพิจารณาศึกษาความเหมาะ
สมถึงความคุ้มค่ากับการลงทุน อีกทั้งความต้องการของผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ซึ่งทำให้ในส่วนของ Downstream ยังไม่สามารถดำเนินการได้ครบในทันที

Value Chain of Oil Palm Industry

Upstream

Downstream

MIdstream

Expansion of Value Chain
* Nursery Palm

* Crushing Mill

* Refinery & Fractionation Plant

* Palm Plantation

* KO Mill

* Packing Plant / Brand expansion

* Biogas Power Plant

* Biodiesel Plant **

* Biomass Power Plant

* Oleo Chemical Plant**
* Organic & RSPO Oil
* Others
(Future Trading, Marketing, Logistics)
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โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
เป้าหมายโครงการในปี 2564
โครงการพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตที่แม่นยำของ “กัญชง”
ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจในการพัฒนาเพาะพันธุ์สาย
พันธุ์ปาล์ม นำองค์ความรู้ในการวิจัยเกี่ยวกับพันธุ์พืชมาปรับประยุกต์ใช้เพื่อวิจัยพัฒนาสายพันธุ์กัญชง การดำเนิน
โครงการพัฒนาพันธุ์กัญชงดังกล่าวได้รับความร่วมมืองานวิจัย กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
วัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ
เพื่อพัฒนาพันธุ์กัญชงให้สามารถปลูกได้และให้สาร CBD สูง
เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับจัดการปัจจัยการผลิตที่แม่นยำ และตรงตามความต้องการของกัญชง
เพื่อพัฒนาเครื่องหมายพันธุกรรมสำหรับเพิ่มความแม่นยำในการคัดเลือกต้นกัญชงในการพัฒนาพันธุ์
เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม
ผลการดำเนินงาน ได้รับ “ใบอนุญาตผลิต (ปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง” ในนาม บริษัท ซีพีไอ อะ
โกรเทค จำกัด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

การปลูกในที่ร่ม

การปลูกกลางแจ้ง

(Indoor)

(Outdoor)

ปลูกในโรงเรือน

ช่อดอกกัญชง

(Greenhouse)
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โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของบริษัทฯ
ปี 2561
บริษัท ซีพีพี จำกัด จดทะเบียนเพิ่มทุนอีกจำนวน 6,000,000 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจำนวน 185,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่
จำนวน 191,000,000 บาท
ได้รับรางวัล “สถานประกอบการดีเด่นระดับประเทศ ปี 2561” ด้าน
ความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2561 เป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน
ดำเนินการจดทะเบียนเลิกและเสร็จการชำระบัญชี บริษัท ซีพีไอ
เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด และ บริษัท ออลล์ บลูม โคโคนัท จำกัด
ปี 2562
บริษัท ซีพีไอ เทรดดิ้ง จำกัด จดทะเบียนเพิ่มทุนอีก
จำนวน 5,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 500,000
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน
50,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 5,050,000
บาท
ดำเนินการจดทะเบียนเลิกและเสร็จการชำระบัญชี บริษัท
ซีพีไอ โกลว์ จำกัด
ได้รับรางวัล “สถานประกอบการดีเด่นระดับประเทศ ปี
2562”
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ
แวดล้อมในการทำงาน 2562 เป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน
ได้รับใบประกาศรับรองการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
(CAC
–
Thailand’s

Private

Sector

Collective

Action

Coalition Against Corruption)

ลงทุนในบริษัท ซี เค เทรดดิ้ง
ร้อยละ 49

(1965)

จำกัด ในสัดส่วน

ปี 2563
ได้รับมอบใบประกาศผู้ประกอบการที่ร่วมเครือข่าย
การกำกับดูแลด้านชั่วตวงวัด และได้รับอนุญาตให้
ใช้ตราสัญลักษณ์เครื่องหมายรับรองปริมาณสินค้า
หีบห่อ จากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
จัดตั้งบริษัท ซีพีไอ เพาเวอร์ จำกัด เพื่อรองรับ
โครงการในอนาคตสำหรับผลิตและจำหน่าย
พลังงานไฟฟ้าและพลังงานทุกประเภท
ดำเนินการจดทะเบียนเลิกและเสร็จการชำระบัญชี
บริษัท ซีพีไอ เทรดดิ้ง จำกัด และ บริษัท ซีพีไอ กรีน
จำกัด ลงทุนในบริษัท ซี เค เทรดดิ้ง (1965) จำกัด
ปี 2564
บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด ได้รับใบอนุญาต ผลิต
(ปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง
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โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
1.1.3 การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนตามวัตถุประสงค์
บริษัทฯ ไม่มีการเสนอขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้
1.1.4 ข้อผูกพันที่บริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ และ/หรือเงื่อนไขการอนุญาต และ/หรือ เงื่อนไขการรับหลักทรัพย์
บริษัทฯ ไม่มีการเสนอขายหลักทรัพย์
1.1.5 สถานที่ตั้งสำนักงาน จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
บริษัท :
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 296 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
โทรศัพท์ (077) 611 000
โทรสาร (077) 611 011
เลขที่ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ (662) 679 9166 - 72
โทรสาร (662) 285 6369
ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์ม เช่น น้ำมันปาล์มดิบ
น้ำมันเมล็ดในปาล์ม น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ น้ำมันเมล็ดในปาล์มบริสุทธิ์ น้ำมันปาล์มโอเลอิน
ผ่านกรรมวิธีบรรจุ ขวด ปี๊ บและถุง ตรา “ลีลา” รวมทั้งยังมีผลิตภัณฑ์พลอยได้อื่นๆ
เช่น ไขปาล์มบริสุทธิ์ กรดไขมันปาล์ม และกากเมล็ดในปาล์ม เป็นต้น
0107536001184 (เดิมเลขที่ บมจ.192)

:

สำนักงานสาขาที่ 1 :

ประเภทธุรกิจ :

เลขทะเบียนบริษัท :
Website :

www.cpi-th.com

E-mail :

info@cpi-th.com

ทุนจดทะเบียน :
775,424,053 บาท
ทุนชำระแล้ว :
632,752,650 บาท
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว : 632,752,650 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ :
1 บาท
สถานที่ปลูกปาล์ม :
CPI 1 สวนปะทิว 10,788 ไร่
: ตั้งอยู่ที่ ตำบลดอนยาง และ ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
CPI 2 สวนห้วยสัก 3,899 ไร่
: ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
CPI 3 สวนเขาไชยราช 2,401 ไร่
: ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 5 ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
CPI 4 สวนบางสน 2,626 ไร่
: ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ตำบลบางสน และ หมู่ที่ 1 ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร
CPI 5 สวนคลองวังช้าง 1,202 ไร่ : ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1.2.1 โครงสร้างรายได้
ผลิตภัณฑ์

ดำเนินการโดย

ผลิตภัณฑ์

ดำเนินการโดย

ปี 2564

ปี 2563

รายได้

%

รายได้

%

4,501.52

80.43

3,082.48

79.28

1,095.06

19.57

805.52

20.72

5,596.58

100.00

3,888.00

100.00

รายได้
น้ำมันปาล์ม
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม
และบริษัทย่อย

รวมรายได้รวมรายได้
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โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
Production process

คัดเลือกกล้าปาล์มที่มีคุณภาพ
Seeding

เพื่อให้ได้มาซึ่งผลปาล์มสด
Fresh Fruit Bunch

เนื้อปาล์ม
Pericarp
เข้าเครื่องหีบน้ำมัน

DM กากดีแคนเตอร์
Dencanter Meal

Oil Pressing Machine

นึ่งอบด้วยความร้อน
Sterilization
แยกทะลายออกจากผลปาล์ม > ทะลายเปล่า
Threshing > Empty Bunch
เข้าเครื่องย่อย > เส้นใย
เข้าเครื่องสกัดน้ำมัน
Fruit Digestion > Fiber
Solvent Extraction

CPO น้ำมันปาล์มดิบ
Crude Palm Oil

แยกฟอสฟาไทด์ Degumming
ฟอกสี Bleaching
กำจัดกลิ่น Deodorising

KFAD กรดไขมันเมล็ดในปาล์ม
Palm Kernel Fatty Acid
Distillate

RPO น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์
RBD Palm Oil
แยกไข Fractionation

KM กากเมล็ดในปาล์ม
Kernel Meal

KO น้ำมันเมล็ดในปาล์ม
Crude Palm Kernel Oil

แยกฟอสฟาไทด์ Degumming
ฟอกสี Bleaching
กำจัดกลิ่น Deodorising

PFAD กรดไขมันปาล์ม
Palm Fatty Acid
Distillate

เมล็ดในปาล์ม
Kernel

RKO น้ำมันเมล็ดในปาล์มบริสุทธิ์
RBD Palm Kernel Oil

ROL น้ำมันปาล์มโอเลอิน
RBD Palm Olein

RHST ไขปาล์มบริสุทธิ์
RBD Palm Stearin
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โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
Product

รายละเอียด
Details

การนำไปใช้
Application

กลุ่มสินค้า
Supply

น้ำมันปาล์มดิบ (CPO)
Crude Palm Oil
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการสกัดผลปาล์มสด
(Fresh Fruit Bunch) เพื่อให้ได้น้ำมันปาล์มดิบ
มีลักษณะข้น สีส้มขุ่น ณ อุณหภูมิปกติ

ใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการกลั่นน้ำมัน
ปาล์มเพื่อให้ด้ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องอื่นๆ

INDUSTRY

น้ำมันเมล็ดในปาล์ม (KO)
Crude Palm Kernel Oil
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสกัดเมล็ดในปาล์ม
(Kernel) เพื่อให้ได้น้ำมันเมล็ดในปาล์ม
มีลักษณะกึ่งของเหลว สีเหลืองอมน้ำตาล
ณ อุณหภูมิปกติ

ใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการกลั่น
น้ำมันเมล็ดในปาล์มเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์
ต่อเนื่องอื่นๆ

INDUSTRY
INTERNATIONAL

ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตสบู่ อุตสาหกรรม
อาหาร เช่น นมข้นหวาน ไอศกรีม เนยขาว ฯลฯ

INDUSTRY

น้ำมันเมล็ดในปาล์มบริสุทธิ์ (RKO)
RBD Palm Kernel Oil
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันเมล็ดในปาล์ม
(KO) เพื่อให้ได้น้ำมันเมล็ดในปาล์มบริสุทธิ์
มีลักษณะกึ่งของเหลว สีเหลืองอ่อน
ณ อุณหภูมิปกติ

น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ (RPO)
RBD Palm Oil
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันปาล์มดิบ
(CPO) เพื่อให้ได้น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์
มีลักษณะกึ่งของเหลว สีเหลืองอ่อน
ณ อุณหภูมิปกติ

ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น อุตสาหกรรม
ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เนยเทียม ไอศกรีม นมข้นหวาน
สบู่ ฯลฯ

INDUSTRY

น้ำมันปาล์มโอเลอิน (ROL)
RBD Palm Olein
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแยกไขปาล์มบริสุทธิ์ออกจาก
น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ (RPO) เพื่อให้ได้น้ำมันปาล์มโอเลอิน
มีลักษณะใส สีเหลืองอ่อน ณ อุณหภูมิปกติ

ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหาร ที่เกี่ยวกับการทอด
ทุกชนิด เช่น ขนมขบเคี้ยว อารหารทอดสำเร็จรูป ฯลฯ
รวมถึงการนำไปใช้ประกอบอาหารในครัวเรือน

INDUSTRY
CONSUMER
INTERNATIONAL

ไขปาล์มบริสุทธิ์ (RHST)
RBD Palm Stearin

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากหลังจากการแยกไขปาล์มบริสุทธิ์
ออกจากน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ (RPO) เพื่อให้ได้ไขปาล์ม
บริสุทธิ์ มีลักษณะเป็นของแข็ง สีขาว ณ อุณหภูมิปกติ

ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น อุตสาหกรรม
ผลิตเนยเทียม เนยขาว ครีมฉาบหน้าขนม ฯลฯ รวมถึง
อุตสาหกรรมผลิตสบู่ โอลีโอเคมีคอล ฯลฯ

INDUSTRY
INTERNATIONAL

กรดไขมันปาล์ม (PFAD)
Palm Fatty Acid Distillate
ผลิตภัณฑ์ที่ได้หลังจากการกลั่นน้ำมันปาล์มดิบ
(CPO) เพื่อให้ได้กรดไขมันปาล์มมีลักษณะเป็น
ของแข็ง สีน้ำตาลอ่อน ณ อุณหภูมิปกติ

กรดไขมันเมล็ดในปาล์ม (KFAD)
Palm Kernel Fatty Acid Distillate

กากเมล็ดในปาล์ม (KM)
Kernel Meal

ผลิตภัณฑ์ที่ได้หลังจากการกลั่นน้ำมันเมล็ดใน
ปาล์ม (KO) เพื่อให้ได้กรดไขมันเมล็ดในปาล์ม
มีลักษณะใส สีเหลืองอ่อน ณ อุณหภูมิปกติ

ผลิตภัณฑ์ที่ได้หลังจากการสกัดน้ำมันออกจาก
เมล็ดในปาล์ม (Kernel) เพื่อให้ได้กากเมล็ดในปาล์ม
มีลักษณะเป็นเกล็ดละเอียด สีน้ำตาลอ่อน

ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตสบู่ อุตสาหกรรมโอลีโอ
เคมีคอล ผลิตวิตามิน E รวมถึงอุตสาหกรรมผลิตไบโอดีเซล

INDUSTRY
INTERNATIONAL

ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตสบู่ อุตสาหกรรม
ไบโอเคมีคอล รวมถึงอุตสาหกรรมไบโอดีเซล

INDUSTRY

ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
โดยเฉพาะสัตว์ใหญ่

INDUSTRY

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
(1) ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการและการพัฒนานวัตกรรม

เมล็ด และ ต้นกล้าปาล์ม “ซีพีไอ ไฮบริด”
เมล็ด และ ต้นกล้าปาล์ม สายพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสม ที่พัฒนาเพื่อให้มีคุณสมบัติ ทะลายดก ทนแล้ง ต้นเตี้ย ให้ผลผลิต
เร็ว เปอร์เซ็นน้ำมันสูง ให้สัดส่วนช่อดอกตัวเมียที่เพิ่มขึ้น
ปุ๋ย “ซีพีไอ พลัส”
มีทั้งธาตุหลัก 6 ชนิด ได้แก่ N, P, K, Ca, Mg, S
และ จุลธาตุ 3 ชนิด ได้แก่ B, Cu, Zn

N

(ไนโตรเจน) : สร้างใบให้เขียว กระตุ้นการเจริญเติบโต

P

(ฟอสฟอรัส) : ช่วยพัฒนาการของ รากและต้น ช่วยเร่งดอก

K

(โพแทสเซียม) : ช่วยการเจริญเติบโต มีส่วนในกลไกการเปิด-ปิดของปากใบ

Ca (แคลเซียม) : ทำงานร่วมกับโบรอน ช่วยให้เซลล์แข็งแรง ช่วยการผสมเกสร
Mg (แมกนีเซียม) : เป็นองค์ประกอบสำคัญของคลอโรฟิลล์ ช่วยสร้างแป้ง โปรตีน และไขมัน
S

(กำมะถัน) : ช่วยสร้างคลอโรฟิลล์ กรดอะมิโน และโปรตีน

B

(โบรอน) : ช่วยในการติดผล และขยายขนาดผล

Cu (ทองแดง) : ช่วยสร้างคลอโรฟิลล์ และกระตุ้นเอนไซม์ป้องกันโรค
Zn (สังกะสี) : ช่วยการสังเคราะห์คาร์โบไฮเดรดและโปรตีน ช่วยสร้างฮอร์โมนออกซิน ซึ่งควบคุมการเจริญเติบโตของปาล์ม
ทุกคร้ังที่ใส่ปุ๋ย ต้นพืชจะได้รับปุ๋ยทุกชนิดพร้อมกันทั้งหมด ทำให้พืชเติบโตต่อเนื่องได้ดีกว่าการใส่ปุ๋ยทีละชนิด ช่วยแก้
ปัญหา ธาตุอาหารพืชไม่สมดุล และการขาดจุลธาตุต่างๆ เช่น ดอกผสมไม่ติด ทะลายฝ่อ ใบย่นหงิกงอ ปลายใบแห้งเหลือง
ช่วยทำให้ทะลายขยายใหญ่ขึ้น
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โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
น้ำมันปาล์ม “ลีลา”

0.25 Litre
250 ml. *48 btl / Case
ขนาด 398 * 298 * 198 mm

1 Litre
1,000 ml. *12 btl / Case
ขนาด 321 * 243 * 294 mm

น้ำมันปาล์มโอเลอินผ่านกรรมวิธีบรรจุ ขวด บี๊บ
ถุง ตรา “ลีลา” ผลิตจากผลปาล์มสดที่คัดสรร
วัตถุดิบที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน เพื่อนำมาผลิต
น้ำมันสดใหม่จากผลปาล์มภายใน 24 ชั่วโมง โดย
ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ ตรวจสอบ คุณภาพ
ระดับสากล
ผ่านการรับรองจากสถาบันชั้นนำ
มาตรฐาน GMP และ HACCP จาก TUV SUD
PSB Pte Ltd

มาตรฐาน ISO 9001 : 2015 จาก TUV SUD Asia

1 Litre

Pacific TUV SUD Group
RSPO Supply Chain Certification Systems

1,000 ml. * 12 Pouch / Case

จาก TUV NORD Integra

ขนาด 438 * 281 *138 mm

RSPO P&C for Sustainable Palm Oil

จาก TUV NORD Integra
ใบรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน
ISO 9001 : 2015 จาก TUV Management
Service GmbH, Germany และ สำนักรับรอง
ระบบคุณภาพ (สรร.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สวิสวิตามิน : จากสถาบันวิตามิน แห่ง
สวิสเซอร์แลนด์
มาตรฐาน FDA จากสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
มาตรฐาน HALAL จากสำนักงานคณะกรรมการ
กลางอิสลามแห่งประเทศไทย
มาตรฐาน KOSHER จาก
production

18 Litres
18 Litres * 1 Pouch / Case
ขนาด 350 * 300 * 255 nm

13.75 Litres
13.75 Litres / Tin
ขนาด 241 * 241 * 347 mm

Thai Kashrut Services Ltd

18 Litres
18 Litres / Tin
ขนาด 241 * 241 * 347 mm

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
การจำหน่าย “ไฟฟ้า”

“บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)”
ได้มีการทำสัญญาขายไฟฟ้าโดยใช้น้ำเสียจากกระบวนการสกัดน้ำมันปาล์ม (ก๊าซชีวภาพ) เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าให้กับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในปริมาณสูงสุดไม่เกิน

เมกะวัตต์ จุดขายไฟฟ้าอยู่ที่สำนักงาน หมู่ที่

3

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร อัตราเฉลี่ยราคาขายไฟฟ้าประมาณ
สัญญามีระยะเวลา

5

ปี และต่อเนื่องครั้งละ

5

3

2

ถนนเพชรเกษม ตำบลสลุย

บาทต่อเมกะวัตต์ เริ่มขายตั้งแต่เดือนกรกฎาคม

2557

โดย

ปี โดยอัตโนมัติ และมีผลใช้บังคับจนกว่าจะมีการยุติสัญญาในกรณีตามที่ได้

ตกลงในรายละเอียดของสัญญา

“บริษัท ซีพีพี จำกัด”
ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ทำสัญญาขายไฟฟ้าโดยใช้ใยผลปาล์ม ใยทะลายปาล์ม และกะลาปาล์ม (ชีวมวล) เป็นเชื้อเพลิงในการผลิต
ไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในปริมาณสูงสุดไม่เกิน
9

4

เมกะวัตต์ จุดขายไฟฟ้าอยู่ที่สำนักงานสาขาที่ 1 ตั้งอยู่ที่

ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อัตราเฉลี่ยราคาขายไฟฟ้าประมาณ

วัตต์ต่อชั่วโมง เริ่มขายตั้งแต่เดือนมีนาคม

2560

โดยสัญญามีระยะเวลา

5

ปี และต่อเนื่องครั้งละ

ใช้บังคับจนกว่าจะมีการยุติสัญญาในกรณีตามที่ได้ตกลงในรายละเอียดของสัญญา
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5

4.00-4.54

89/9

หมู่ที่

บาทต่อกิโล

ปี โดยอัตโนมัติ และมีผล

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
การส่งเสริมการลงทุน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดบางประการ สิทธิ
พิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็น
ระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น รายละเอียดของบัตรส่งเสริมการลงทุนมีดังนี้
รายละเอียด
รายละเอียด

บริษัทฯ

บริษัทฯ

บจก.ซีพีไอ
อะโกรเทค

บจก.ซีพีพี

บจก.ซีพีพี

2644(1)/

2390(5)/

2548(2)/

59-1178-1-

2556

2554

2557

00-1-0

ผลิตไฟฟ้า
จากก๊าซ
ชีวภาพ

ผลิตเมล็ด
พันธุ์ปาล์ม
หรือต้นกล้า
ปาล์ม

ผลิตน้ำมัน
ปาล์มดิบและ
น้ำมันเมล็ด
ในปาล์มดิบ

ผลิตไฟฟ้าจาก
เชื้อเพลิงชีว
มวล

บัตรส่งเสริมเลขที่

1702(1)2556

2.

เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ

ผลิตก๊าซ
ชีวภาพ

3.

สิทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ

3.1

ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไร
สุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่ง
เสริมและได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจาก
กิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงิน
ได้

3.2

ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไร
สุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละห้าสิบของ
อัตราปกติมีกำหนดเวลาห้าปี นับจากวันที่พ้น
กำหนดระยะเวลาในข้อ 3.1

ได้รับ

ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ได้รับ

3.3

ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่
คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

4.

วันที่อนุมัติให้การส่งเสริม

5.

วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ

1.

8

19

ปี

กุมภาพันธ์

8

14

ปี

ตุลาคม

2556

2556

ยังไม่เปิด
ดำเนินการ

กันยายน
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29

2557

8

20

ปี

กันยายน

8

2

กรกฎาคม

สิงหาคม
2556

8

13

2

มีนาคม
2560

ปี

กรกฎาคม

2556

2554

1

ปี

2559

27

เมษายน
2560

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
เครื่องหมายการค้าสำคัญของบริษัทฯ

รูปแบบ
เครื่องหมาย
ทางการค้า

ชื่อเจ้าของ

ประเภท
สินค้า/
บริการ

ทะเบียน
เลขที่

คำขอเลขที่

วันที่ได้รับ
อนุญาต

บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรม
น้ำมันปาล์ม

เครื่องหมาย
บริษัท

บ69945

952577

03/09/2557

10

ปี

บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรม
น้ำมันปาล์ม

น้ำมันพืช

161106925

952578

03/09/2557

10

ปี

บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรม
น้ำมันปาล์ม

น้ำมันพืช

161111202

973425

11/02/2558

10

ปี

บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรม
น้ำมันปาล์ม

จำหน่ายต้น
ปาล์ม

171112336

995921

21/07/2558

10

ปี

บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรม
น้ำมันปาล์ม

เมล็ดปาล์ม
สด,
ต้นปาล์ม,
พันธุ์ปาล์ม
น้ำมัน

171112339

955922

21/07/2558

10

ปี

บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรม
น้ำมันปาล์ม

พันธุ์ปาล์ม,
เมล็ด ต้น
กล้าพันธุ์
ต้นปาล์ม

201117589

170126553

31/07/2560

10

ปี

บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรม
น้ำมันปาล์ม

พันธุ์ปาล์ม,
เมล็ด ต้น
กล้าพันธุ์
ต้นปาล์ม

201117588

170126552

31/07/2560

10

ปี

บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรม
น้ำมันปาล์ม

พันธุ์ปาล์ม,
เมล็ด ต้น
กล้าพันธุ์
ต้นปาล์ม

201119755

170126554

31/07/2560

10

ปี

บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรม
น้ำมันปาล์ม

ปุ๋ยเคมี,
ปุ๋ยอินทรีย์

201105444

180119141

20/06/2561

10

ปี
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ระยะเวลา
คุ้มครอง

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
(2) การตลาดและการแข่งขัน
(ก) การทำการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการที่สำคัญ
1)

กลยุทธ์ทางการตลาด
ตามพันธกิจ บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจน้ำมันปาล์มจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำอย่างครบวงจร โดยคำนึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และแสวงหาโอกาสเติบโตไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ค้นคว้าและวิจัยให้ได้มาซึ่งนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กรสร้างความพึงพอใจที่มีคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียอย่างเป็นธรรมนั้น บริษัทฯ จึงมีแผนกลยุทธทางการ ตลาด ดังนี้
มุ่งเน้นงานวิจัยพันธุ์ปาล์ม เพื่อให้ได้มาซึ่งสายพันธุ์ที่ดี กล้าปาล์มที่มีความเหมาะสมกับสภาพ แวดล้อมในการปลูกปาล์ม
บนพื้นที่ที่มีความแตกต่างกัน ตลอดจนการเผยแพร่ให้ข่าวสารความรู้ต่างๆ แก่เกษตรกรทั่วไปถึงการดูแลเพาะปลูก
ปาล์มเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี ซึ่งหากผลปาล์มสดของเกษตรกรมีคุณภาพที่ดี จะส่งผลให้บริษัทฯ รับซื้อวัตถุดิบที่ดีที่มี
คุณภาพเข้าสู่กระบวนการผลิต และเกษตรกรจะได้ราคาขายผลปาล์มสดที่ดีด้วยเช่นกัน
วางแผนและบริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อวัตถุดิบผลปาล์มสดเพื่อควบคุมต้นทุนและรักษาผลกำไรให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสม
คัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ผลิตน้ำมันสดใหม่จากผลปาล์มภายใน 24 ชั่วโมง
ควบคุมขั้นตอนการผลิตทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามระดับมาตรฐานสากล พร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และการส่ง
มอบสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าและมีความปลอดภัยในการบริโภค
มุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต เทคโนโลยี และเครื่องจักร เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งควบคุมต้นทุนการ
ผลิตให้อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันและรักษาผลกำไรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
ศึกษาข้อมูลทางการตลาดและนำเครื่องมือทางการตลาดมาใช้เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ในทุกมิติ สำหรับประกอบในการ
วางแผนและการตัดสินใจ
แบ่งกลุ่มธุรกิจออกเป็น 5 กลุ่มหลัก ตามลักษณะของกลุ่มลูกค้า และเพื่อการวางแผนการทำตลาดได้อย่างเหมาะสม
โดยแบ่งออกเป็น กลุ่มตลาดอุตสาหกรรม กลุ่มตลาดพลังงาน กลุ่มตลาดแบ่งบรรจุ กลุ่มตลาดคอนซูเมอร์ และกลุ่ม
ตลาดส่งออก ซึ่งส่งผลให้การบริหารงานเกิดความสะดวกและมีความคล่องตัวมากขึ้นตามความต้องการและพฤติกรรม
ของแต่ละกลุ่มธุรกิจ
มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ควบคู่การปลูกฝังค่านิยมคุณภาพและการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ
มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม การให้บริการที่ดีและมีประสิทธิภาพแก่ลูกค้าของ บริษัทฯ รวมถึงการดำเนินโครงการ CSR
อย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

2)

นโยบายราคา
ระดับราคาของผลปาล์มสด น้ำมันปาล์มดิบ น้ำมันเมล็ดในปาล์ม น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์และน้ำมันปาล์มโอเลอิน ถูกกำหนด
โดยปัจจัยต่างๆ หลายประการด้วยกัน ได้แก่ นโยบายของรัฐในการกำหนดราคาและควบคุมการนำเข้าการส่งออก,
นโยบายของรัฐในการเข้าแทรกแซงตลาดเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร, นโยบายของรัฐในการปรับสัดส่วนการใช้น้ำมันปาล์ม
เพื่อการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล, จำนวนโรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบและจำนวนโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม, ระดับราคาน้ำมันดิบในตลาด
โลก, ระดับราคาน้ำมันปาล์มและน้ำมันถั่วเหลืองในตลาดโลก, ระดับราคาน้ำมันพืชชนิดอื่นที่สามารถใช้ทดแทนกันได้, ระดับ
ราคาและปริมาณผลผลิตในประเทศที่ออกสู่ตลาด, การพยายามลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์มจากประเทศเพื่อนบ้าน,
ปริมาณสต็อกวัตถุดิบและสินค้าที่ผลิตแล้วของแต่ละโรงงาน, ปริมาณการผลิตการใช้และสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือของ
กรมการค้าภายใน เป็นต้น
จากปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวจะเห็นว่าราคาวัตถุดิบของบริษัทฯ จะถูกกำหนดจากหลายปัจจัย โดยในสภาพปกติจะถูกกำหนด
จากอุปสงค์และอุปทานในตลาด
อย่างไรก็ตามในกรณีอุปสงค์หรืออุปทานมีมากเกินความต้องการราคาตลาดจะถูก
ควบคุมโดยการแทรกแซงตลาดด้วยการประกาศราคาแนะนำขั้นต่ำของผลปาล์มสด
เพื่อป้องกันไม่ให้ราคาตกต่ำเกินไป
และถูกกำหนดราคาจำหน่ายปลีกสินค้าน้ำมันพืชปาล์มไม่ให้เกินราคาที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้ราคาสูงจนเกินไป รวมไปถึง
มาตรการควบคุมการนำเข้าต่างๆ ทั้งนี้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มและผู้บริโภคจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากมาตรการดังกล่าว
จากข้อจำกัดดังกล่าว ทำให้นโยบายราคาสินค้าของบริษัทฯ เป็นไปตามภาวะและกลไกของตลาด ซึ่งบริษัทฯ จะปรับนโยบาย
การขายในแต่ละช่วงให้เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงอันเกิดจากความไม่แน่นอน
ของปริมาณการสั่งซื้อจากลูกค้าที่ได้รับผลกระทบในช่วงของสภาวะราคาผันผวน โดยให้มีผลกระทบในเรื่องต้นทุนสินค้า
น้อยที่สุด
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3)

การจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย
น้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันเมล็ดในปาล์มจะจำหน่ายให้กับโรงกลั่นน้ำมันปาล์มและโรงงานอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ
โดยตรง ณ ราคาซื้อขายหน้าโรงงานของผู้ซื้อ
น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์และน้ำมันปาล์มโอเลอิน จะจำหน่ายให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมและผู้ค้าส่งรายใหญ่ โดยแบ่งเป็น
น้ำมันพืชบรรจุขวด ถุง และปี๊ บ สำหรับจำหน่ายให้ผู้ค้าส่งและปลีก รวมถึงผู้บริโภคทั่วไป และส่งเป็นรถ Tanker ให้แก่
โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ สำหรับไขปาล์มบริสุทธิ์และกรดไขมันปาล์มจะจำหน่ายให้แก่กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ำมัน
ไบโอดีเซล อุตสาหกรรมโอลีโอเคมีคอล รวมถึงการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ ในส่วนของกากเมล็ดในปาล์ม
บริษัทฯ ได้จำหน่ายให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์รายใหญ่ หรือโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์โดยตรง รวมถึง
การจำหน่ายให้เกษตรกรในพื้นที่ เพื่อเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง
ลักษณะการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นการทำสัญญาซื้อขายในระยะเวลาต่างๆ กัน โดยจะกำหนด
ราคาซื้อขาย ปริมาณ ระยะเวลาที่กำหนดส่งมอบ และข้อตกลงกำหนดมาตรฐานสินค้าเป็นสำคัญ ซึ่งแบ่งได้เป็น สัญญา
ระยะยาว (Long-term Contract) ระยะเวลา 3 เดือนขึ้นไป และ สัญญาระยะสั้น (Short-term Contract) ระยะเวลา
ประมาณ 1-2 เดือน
นอกจากการทำสัญญาซื้อขายแล้ว ยังมีการซื้อขายบางส่วนที่กระทำขึ้นรายวัน ซึ่งใช้ราคาซื้อขาย ณ ราคาของวันนั้นๆ เป็น
เกณฑ์ (Spot Price)
สำหรับการซื้อขายในส่วนของสินค้ากลุ่มที่บรรจุขวด ถุง และปี๊ บ ซึ่งจัดจำหน่ายผ่านผู้ค้าส่งรายใหญ่ จะใช้ราคาซื้อขาย
ณ ราคาของวันนั้นๆ (Spot Price) เป็นเกณฑ์เพียงอย่างเดียว

4)

5)

การส่งออก
ในปี 2564 บริษัทฯ มีมูลค่าการส่งออกเปรียบเทียบกับมูลค่าการจำหน่ายทั้งสิ้น โดยประมาณร้อยละ 7.5 ซึ่งส่งออกในรูป
น้ำมันเมล็ดในปาล์ม (KO), กรดไขมันปาล์ม (PFAD), สินค้าประเภทน้ำมันปาล์มโอเลอิน (ROL) บรรจุขวดขนาด 1 ลิตร และ
น้ำมันปาล์มดิบ (CPO) โดยส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
ลักษณะของลูกค้า
บริษัทฯ เริ่มดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี 2522 จึงมีความสัมพันธ์กับลูกค้าและบุคคลในแวดวงธุรกิจที่เกี่ยวข้องเป็นระยะเวลา
นาน อนึ่งสถานภาพของบุคคลในอุตสาหกรรมนี้ส่วนมากจะเป็นบุคคลที่มีความ สัมพันธ์กันเป็นอย่างดี แม้ว่าจะมีสภาพการ
แข่งขันรุนแรงโดยเฉพาะในด้านราคา อย่างไรก็ดี ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่ และมีความน่าเชื่อ
ถือในวงการ จึงทำให้ความเสี่ยงของหนี้เสียของบริษัทฯ มีอยู่ในระดับที่ต่ำ การขายจึงอยู่ในลักษณะกระจาย ไม่ได้เน้นที่ราย
ใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ มีเพียงลูกค้ากลุ่มพลังงานเพียงหนึ่งรายเท่านั้น ที่มีสัดส่วนมูลค่าการขายเกินร้อยละ 10 ของมูลค่า
การขายรวมในระยะเวลาที่ผ่านมา
สำหรับผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าประจำปี 2564 อยู่ที่ระดับร้อยละ 87 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ
มาจากลูกค้ามีความพึงพอใจในด้านการบริการและด้านคุณภาพการขนส่งที่เพิ่มมากขึ้น

6)

3

ทั้งนี้เป็นผล

การกำหนดเครดิตวงเงิน ระยะเวลาการชำระเงิน
บริษัทฯ ใช้เกณฑ์การพิจารณาให้เครดิตเทอมตามกลุ่มลูกค้าตามแต่ละช่องทางการขาย โดย แบ่งตามกลุ่มลูกค้าแต่ละ
ประเภท ได้แก่
ลูกค้ากลุ่มน้ำมันปาล์มดิบ จะพิจารณาเปรียบเทียบในอุตสาหกรรมเดียวกัน แต่ทั้งนี้โดยเฉลี่ยไม่เกิน 15 วัน
ลูกค้ากลุ่มน้ำมันบริสุทธิ์ จะพิจารณาเปรียบเทียบในอุตสาหกรรมเดียวกัน แต่ทั้งนี้โดยเฉลี่ยไม่เกิน 30 วัน
ลูกค้ากลุ่มตลาดส่งออก กำหนดการซื้อขายเป็นเงินสด และต้องโอนเงินค่าสินค้าล่วงหน้าก่อนส่งมอบสินค้า
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(ข) สภาพการแข่งขัน
1)

2)

3)

4)

5)

สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมในปีที่ผ่านมา
จากภาวะสถานการณ์โควิด-19 เกิดการ Lockdown ในประเทศอีกครั้ง ทำให้เกิดผลกระทบโดยในส่วนของกลุ่มลูกค้าต่างๆ
กำลังซื้อลดลงจากสภาพเศรษฐกิจ ที่ส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2563 ทำให้ยอดขายในกลุ่มอุตสาหกรรม
ทรงตัวไม่เติบโตขึ้นดังคาด ขณะที่กลุ่มพลังงานมียอดขายเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากได้รับนโยบายสนับสนุนจากทางภาครัฐใน
การใช้พลังงานไบโอดีเซลเพิ่มมากขึ้น ในทางกลับกัน ส่วนของกลุ่มคอนซูเมอร์ แม้ว่าภาครัฐจะเข้ามาช่วยเหลือในด้านการก
ระตุ้นด้วยมาตรการอัดฉีดต่างๆ แต่เนื่องด้วยราคาน้ำมันปาล์มที่พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ ผู้บริโภคกำลังซื้อลดลง และ
ราคาตลาดไม่สัมพันธ์กับราคาวัตถุดิบ ผู้บริโภคบางส่วนจึงหันมาบริโภคน้ำมันชนิดอื่นซึ่งราคาต่ำกว่าน้ำมันปาล์มทดแทน
แนวโน้มสภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต
สภาพตลาดในอนาคตยังมีการเติบโตของตลาดในกลุ่มพลังงานอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าสถานการณ์ในปีที่ผ่านมาปริมาณ
การใช้ลดน้อยลง เนื่องจากผลปาล์มที่ลดน้อยลง และราคาผลปาล์มที่ปรับสูงขึ้น ส่งผลให้ภาครัฐปรับสัดส่วนการใช้
พลังงานทดแทนไบโอดีเซล จากน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา (B10) เป็น น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (B7) แต่เมื่อสถานการณ์ผล
ปาล์มเข้าสู่สภาวะปกติ ทางภาครัฐยังให้การสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนไบโอดีเซลอย่างต่อเนื่องและยังมีแนวโน้มว่า
รัฐบาลมีการสนับสนุนในอุตสาหกรรมโอลีโอเคมีมากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อสัดส่วนการใช้น้ำมันปาล์มที่เพิ่มขึ้น ส่วนตลาดในกลุ่ม
ลูกค้าอุตสาหกรรม มีแนวโน้มเติบโตขึ้นเล็กน้อย หลังจากการปรับตัวของผู้บริโภคจากสถานการณ์โควิดและการสนับสนุน
นโยบายต่างๆ จากภาครัฐ ทำให้ผู้บริโภคมีแรงซื้อเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ดี ในทางกลับกัน ผลผลิตที่ยังคงมีราคาค่อนข้าง
สูง อาจส่งผลให้ผู้บริโภคหันไปบริโภคน้ำมันพืชอื่นทดแทน เช่น น้ำมันถั่วเหลือง ในบางช่วงเวลา แต่หากสถานการณ์กลับสู่
สภาวะปกติ คาดว่าการบริโภคจะกลับมาเพิ่มมากขึ้นจนเข้าสู่ภาวะปกติ
จำนวนคู่แข่งโดยประมาณ
คู่แข่งหลักๆ ในกลุ่มอุตสาหกรรม คอนซูเมอร์ตลาดภาคใต้มีคู่แข่งทั้งแบรนด์หลักและแบรนด์รอง โดยประมาณ 3-4 ราย
ขนาดของบริษัทฯ เมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน
เปรียบเทียบจากบริษัทหลักทรัพย์ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับน้ำมันปาล์มจะมีประมาณ
อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน

3-4

บริษัท ซึ่งเมื่อเทียบกับขนาดแล้วจะ

สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขัน
หากกล่าวถึงน้ำมันบริโภค บริษัทฯ ผลิตน้ำมันปาล์มภายใต้ชื่อแบรนด์ “ลีลา” และด้วยโรงงานและฐานการผลิตน้ำมันปาล์ม
ของบริษัทฯ ตั้งอยู่ที่จังหวัดชุมพร จึงทำให้บริษัทฯ ทำการตลาดทางภาคใต้เป็นส่วนใหญ่ ทำให้กลุ่มลูกค้าคอนซูเมอร์โดย
เฉพาะเขตภาคใต้ยังมีศักยภาพในการเติบโตได้อีกมาก แต่หากกล่าวถึงกลุ่มลูกค้าพลังงานศักยภาพในการแข่งขันจะขึ้นอยู่
กับการเสนอราคา ซึ่งราคาส่วนใหญ่จะใกล้เคียงกัน แต่ด้วยบริษัทฯ ตั้งอยู่ภาคใต้จะเสียเปรียบในเรื่องด้านราคาค่าขนส่ง
หากต้องทำการขนส่งไปยังภาคอื่นที่ไกลจากฐานการผลิต

(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
1)

ความต้องการผลิตภัณฑ์
บริษัทฯ มีโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มอยู่สองแห่งซึ่งมีความต้องการผลปาล์มสด (FFB) ประมาณ 756,000 ตันต่อปี, โรงกลั่น
น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ที่มีความต้องการน้ำมันปาล์มดิบประมาณ 180,000 ตันต่อปี และโรงงานสกัดน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบที่
ต้องการเมล็ดในปาล์มประมาณ 36,000 ตันต่อปี บริษัทฯ จึงมีการดำเนินการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นวัตถุดิบแต่ละประเภท
เพื่อป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิตในแต่ละส่วน
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2)

กระบวนการจัดหาผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท

2.1)

การจัดหาผลปาล์มสด
ในกระบวนการจัดหาผลปาล์มสดเพื่อนำมาสกัดเป็นน้ำมันปาล์มดิบนั้น
โดยบริษัทฯดำเนินการรับซื้อผลปาล์มสดจาก
เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันบริเวณรอบโรงงานสกัดของบริษัทฯ ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพรส่วน
หนึ่ง และได้จากสวนปาล์มที่บริษัทฯ ทำการปลูกเองโดยตรงบนพื้นที่ประมาณ 20,000 ไร่ ทั้งนี้ปริมาณผลปาล์มทะลาย
สดจำนวน 100 กิโลกรัมจะสามารถสกัดเป็นน้ำมันปาล์มดิบได้โดยเฉลี่ยประมาณ 17-19 กิโลกรัม
สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มนั้น สามารถนำผลผลิตมาจำหน่ายให้แก่บริษัทฯ ที่โรงงานสกัดได้โดยตรง นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังมีลานรับซื้อทั้งในลักษณะบริษัทฯ ดำเนินการเองและลานในเครือข่ายที่ดำเนินการคัดคุณภาพผลปาล์มภายใต้
มาตรฐานของบริษัทฯ กระจายอยู่บริเวณโดยรอบโรงงาน ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถแข่งขันรับซื้อผลปาล์มได้ดีขึ้นใน
ช่วงผลผลิตของปาล์มสดออกสู่ตลาดน้อยหรือปริมาณผลปาล์มสดไม่เพียงพอต่อความต้องการวัตถุดิบของโรงงาน
หรือในสภาวะที่มีการแข่งขันแย่งวัตถุดิบสูง โดยในปัจจุบันบริษัทฯ มีจุดรับซื้อทั้งสิ้น 22 จุดรับซื้อ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด
ชุมพร จังหวัดระนอง และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในรัศมี 110 กิโลเมตรรอบโรงงาน จึงทำให้เกษตรกรได้รับความสะดวก
ในนำส่งผลผลิตมาจำหน่ายให้กับบริษัทฯ และบริษัทฯ สามารถมีผลปาล์มสดป้อนสู่กระบวนการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดทั้งปี
อย่างไรก็ตาม จากที่กล่าวข้างต้นมาแล้วนั้น บริษัทฯ เองก็มีการปลูกปาล์มน้ำมันประมาณ 20,000 ไร่ โดยอายุปาล์มที่
ปลูกบางส่วนมีอายุมากว่า 30 ปี ซึ่งเป็นต้นปาล์มที่มีอายุมาก ลำต้นสูง การเก็บเกี่ยวยาก และเริ่มให้ผลผลิตลดลง
บริษัทฯ จึงได้ทำการทยอยโค่นต้นปาล์มที่มีอายุมากเพื่อทำการปลูกใหม่ทดแทนในระหว่างปี 2552-2566 ซึ่งต้นปาล์มที่
ปลูกใหม่ดังกล่าวนั้นได้เริ่มทยอยให้ผลผลิตตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา และได้เริ่มทยอยให้ผลผลิตมากขึ้นเรื่อยๆ ตามอายุ
ของต้นปาล์มที่เติบโตขึ้น
ทั้งนี้ จากการจัดหาผลปาล์มสดในปี 2564 นั้น บริษัทฯ มีการรับซื้อผลปาล์มสดจากเกษตรกรและจากลานรับซื้อผลปาล์ม
สดรวมกันทั้งสิ้นประมาณร้อยละ 87 และจากสวนปาล์มของบริษัทฯ อีกประมาณร้อยละ 13 โดยปริมาณผลปาล์มสดที่
จัดหาได้ทั้งหมดและนำเข้าผลิตในโรงงานสกัดคิดเป็นอัตราการใช้กำลังการผลิตที่ร้อยละ 61 ของกำลังการผลิตตลอดทั้ง
ปี
จากการนำผลปาล์มทะลายมาสกัดเป็นน้ำมันปาล์มดิบนั้นจะทำให้ได้ผลพลอยได้ต่างๆ จากกระบวนการผลิตด้วย ได้แก่
เมล็ดในปาล์มซึ่งจะได้ปริมาณร้อยละ 4-6 จากปริมาณผลปาล์มทะลายสด 100 กิโลกรัม ซึ่งจะนำไปผลิตเป็นน้ำมันเมล็ดใน
ปาล์มต่อไป นอกจากนั้นยังได้ทะลายปาล์มเปล่า ใยปาล์ม และกะลาปาล์ม ซึ่งบริษัทฯ นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแส
ไฟฟ้าให้แก่โรงงานของบริษัทฯ ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของบริษัทฯ และสามารถจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นรายได้ของบริษัทฯ อีกทางหนึ่งเช่นกัน
ทั้งนี้ การรับซื้อผลปาล์มสดทั้งจากเกษตรกรและจากลานปาล์มในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการรับซื้อจากเกษตรกรหรือลาน
ปาล์มรายใดที่มีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าการซื้อผลปาล์มสดทั้งหมด และเป็นการรับซื้อจากผู้ขายในประเทศทั้ง
สิ้น ไม่มีการนำเข้าผลปาล์มสดจากต่างประเทศแต่อย่างใด

2.2)

การจัดหาน้ำมันปาล์มดิบ
ในปี 2564 กำลังการผลิตของโรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบของบริษัทฯ รองรับความต้องการน้ำมันปาล์มดิบเพื่อผลิตเป็น
น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ของโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์มเพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าของบริษัทฯ ได้ไม่เพียงพอ ทำให้บริษัทฯ ต้อง
จัดซื้อจัดหาน้ำมันปาล์มดิบจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มอื่นๆ เพิ่มเติม ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะใน
จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดกระบี่ ทั้งนี้ อัตราการใช้กำลังการผลิตสำหรับโรงกลั่นคิดเป็นร้อยละ 59
ของกำลังการผลิตตลอดทั้งปี
การจัดหาน้ำมันปาล์มดิบจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มอื่นในปีที่ผ่านมา มีการรับซื้อจากผู้ขายหลายรายแบบกระจาย และ
เป็นการรับซื้อจากผู้ขายในประเทศทั้งสิ้น ไม่มีการนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบจากต่างประเทศแต่อย่างใด

หน้า 20

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
2.3)

3)

การจัดหาเมล็ดในปาล์ม
เนื่องจากบริษัทฯ มีโรงงานสกัด 2 แห่ง ซึ่งแห่งที่ 2 เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2560 บริษัทฯ จัดหาผลปาล์มสดป้อนเข้าโรง
สกัดเพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้ได้เมล็ดในปาล์มอันเป็นผลพลอยได้ตามมาด้วย โดยในปี 2564 มีอัตราการใช้กำลังการผลิตร้อยละ
55 และไม่มีการจัดหาเมล็ดในปาล์มจากผู้ขายแต่อย่างใด

สถานการณ์และแนวโน้มของวัตถุดิบในอนาคต
ปี 2564 นับว่าเป็นปีที่มีความผันผวนอย่างมากสำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มในประเทศไทยอีกปีหนึ่ง จากสถานการณ์
โควิด ที่กลับมาระบาดอีกครั้งทำให้ต้องมีการ Lockdown กันอีกครั้งในช่วงเดือนเมษายน-ตุลาคม ทำให้แรงงานต่างชาติไม่
สามารถเข้ามาทำงานได้ ขาดแคลนแรงงานตัดปาล์ม ผลปาล์มสดที่ป้อนเข้าโรงงานอุตสาหกรรมจึงน้อยลง ส่งผลต่อราคา
วัตถุดิบสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจน ราคาปาล์มทะลายแตะระดับ 8.90 บาทต่อกิโลกรัม ขณะที่ราคาน้ำมันปาล์มดิบแตะระดับ
49.25 บาทต่อกิโลกรัม ถือเป็นราคาสูงสุดในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา โดยราคาปาล์มทะลายในช่วงต้นปีอยู่เริ่มต้นที่ 6.91 บาทต่อ
กิโลกรัม ราคาน้ำมันปาล์มดิบเริ่มต้นที่ 39.13 บาทต่อกิโลกรัม ณ ต้นปี มีระดับสต็อกน้ำมันปาล์มดิบคงเหลือยกมาประมาณ
209,000 ตัน ซึ่งถือเป็นระดับสต็อกน้ำมันปาล์มดิบที่ต่ำสุดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ในช่วงไตรมาสแรกผลผลิตยังคงออกมา
น้อย ส่งผลให้ระดับสต็อกน้ำมันปาล์มดิบ ลดลงกว่าเท่าตัวจนเหลือ 103,000 ตัน กระทั่งไตรมาสสอง ผลผลิตเริ่มออกมาก
ขึ้นตามฤดูกาล และสูงสุดในรอบปีทำให้ราคาน้ำมันปาล์มดิบลดลงมาแตะระดับ 30.50 บาทต่อกิโลกรัม ณ ต้นเดือนเมษายน
อย่างไรก็ดี ในช่วงไตรมาสสองราคามาเลเซียสูงกว่าในประเทศไทย ทำให้มีการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มขึ้นในช่วงดังกล่าว
ต่อมาช่วงเดือนมิถุนายน ราคาน้ำมันปาล์มดิบลดลงมาแตะระดับต่ำสุดในรอบปีที่ 28.00 บาทต่อกิโลกรัม จากนั้นเริ่มปรับ
ตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องตามผลผลิตที่เริ่มลดน้อยลง จนถึงปลายปี ราคาน้ำมันปาล์มดิบสูงขึ้นมาแตะระดับ 49.00 บาทต่อ
กิโลกรัม
สำหรับแนวโน้มในปี 2565 คาดว่าผลผลิตจะเริ่มออกในช่วงปลายไตรมาสแรก ทำให้ช่วงต้นปีสต็อกคงเหลือในประเทศอาจ
แตะระดับต่ำกว่า 100,000 ตัน ซึ่งมีปัจจัยที่มีผลกระทบจากสถานการณ์โควิค สายพันธุ์โอไมครอนเริ่มกลับมาอีกระลอก อาจ
มีการ Lockdown และอาจส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงานตัดปาล์มอีกครั้ง การพบเชื้อรากาโนเดอร์มาในสวนปาล์ม
ราคาปุ๋ยปรับตัวสูงขึ้น ต้นกล้าพันธุ์ปาล์มขาดตลาด ปัจจัยเหล่านี้คาดว่าจะทำให้ราคาน้ำมันปาล์มดิบอาจคงอยู่ที่ระดับที่สูง
อย่างต่อเนื่องในช่วงไตรมาสแรก หรือในทางกลับกัน หากรัฐบาลมีการปรับเปลี่ยนนโยบายส่วนผสมการผลิตน้ำมันไบโอ
ดีเซล ก็อาจส่งผลต่อระดับปริมาณสต็อกในประเทศ และราคาตลาดในประเทศที่จะแตกต่างไปจากนี้ได้เช่นกัน

4)

กระบวนการผลิตหรือการกำจัดวัตถุดิบเหลือใช้ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ จัดการด้านการดูแลสวนปาล์มเป็นไปตามหลักวิชาการ โดยในช่วงแรกๆ มีการใส่ปุ๋ยเคมีและการใช้สารเคมีในการ
กำจัดวัชพืชและศัตรูพืช มีมูลค่าหลายล้านบาทต่อปี ต่อมาบริษัทฯ ตระหนักและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม จึงได้พยายามดำเนิน
ธุรกิจโดยการนำสิ่งที่เหลือใช้จากโรงงานกลับมาใช้กับสวนปาล์มเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด อาทิเช่น ทะลายปาล์ม กาก
ตะกอนจากบ่อบำบัดน้ำ ขี้เถ้า ขี้แป้ง และกากดีแคนเตอร์ มาใช้ในสวนปาล์มของบริษัทฯ เพื่อทดแทนปุ๋ยเคมี ส่วนงานด้าน
การปราบวัชพืช จากที่เคยใช้สารเคมีก็เปลี่ยนมาเป็นการปลูกพืชคลุมดินแทน และเลือกกำจัดวัชพืชบางประเภท ซึ่งสามารถ
ลดค่าใช้จ่ายด้านสารเคมีลงได้มาก ทั้งนี้บริษัทฯ ได้นำวิธีการทางธรรมชาติ โดยสร้างรังนกแสกเพื่อใช้นกแสกในการควบคุม
และกำจัดประชากรหนูเข้ามาใช้แทนการกำจัดด้วยสารเคมี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสียหายของผลปาล์มสดและลด
การทำลายระบบนิเวศวิทยา ด้วยการควบคุมประชากรหนูโดยไม่ใช้สารเคมี ซึ่งจากการดำเนินการดังกล่าวสามารถที่จะลดค่า
ใช้จ่ายในการซื้อสารเคมีได้ปีละนับล้านบาท
อีกทั้งบริษัทฯ มีระบบบำบัดน้ำเสีย โดยนำไปผลิตเป็นก๊าซมีเทนเพื่อเป็นเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในโรงงาน
และจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เศษซากวัตถุที่เหลือจากกระบวนการผลิตได้นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการ
ผลิต โดยในรอบปีที่ผ่านมาไม่มีข้อพิพาทหรือถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม
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(4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
1) ลักษณะสำคัญของทรัพย์สินถาวรที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจ
มูลค่า
ประเภท/ลักษณะของทรัพย์สิน
(ล้านบาท)
1.1 ที่ดิน, ที่ดินโรงงาน, สำนักงาน, บ้านพัก
908.23
214.67
1.2 ส่วนปรับปรุงที่ดิน
306.90
1.3 อาคารสำนักงาน, อาคารโรงงาน,
สำนักงานสวน, บ้านพักพนักงาน
984.70
1.4 เครื่องจักรและอุปกรณ์
17.35
1.5 เครื่องมือและเครื่องใช้โรงงาน
42.47
1.6 ยานพาหนะ
25.41
1.7 เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน
33.51
1.8 สินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง
2,533.24
รวม
1.9 พืชเพื่อการให้ผลิตผล
ต้นปาล์ม
347.74
- ที่พร้อมเก็บเกี่ยว
6.85
- ที่ยังไม่พร้อมเก็บเกี่ยว
ต้นมะพร้าว
0.54
- ที่ยังไม่พร้อมเก็บเกี่ยว
355.13
รวม
2.04
1.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

ภาระผูกพัน
(จำนอง)
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

2) การเปิดเผยราคาประเมินทรัพย์สิน
บริษัทฯ ทำการประเมินทรัพย์สินทุกๆ 5 ปี โดยมีรายละเอียดการประเมินทรัพย์สินดังนี้
ในปี 2561 บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินราคาที่ดินที่ได้มาในปี 2561 โดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยใช้วิธีเปรียบเทียบ
ราคาตลาด (Market Approach) ซึ่งผลของการประเมินราคาใหม่แสดงมูลค่าที่ดินเพิ่มขึ้นจากมูลค่าตามบัญชีของ
การประเมินครั้งก่อนจำนวน 202 ล้านบาท
ในปี 2562-2564 บริษัทฯ ไม่มีการได้มาของที่ดิน จึงไม่ได้ดำเนินการประเมินราคาที่ดินที่ได้มา

3) นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะลงทุนเพิ่มเติมในอุตสาหกรรมน้ำมันพืชและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมไบโอดีเซล
และโรงไฟฟ้าชีวมวล เป็นต้น และรวมถึงกิจการที่ดำเนินธุรกิจที่เอื้อประโยชน์มีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ
และมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี สำหรับสัดส่วนเงินลงทุนและนโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น ขึ้นอยู่
กับความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ความสามารถในการลงทุน และอำนาจในการบริหารงาน

(5) งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
- ไม่มี-
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้น

หมายเหตุ
1. บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด, บริษัท ซีพีพี จำกัด, บริษัท ซีพีไอ เพาเวอร์ จำกัด และ บริษัท ซี เค เทรดดิ้ง (1965) จำกัด ไม่มีการถือหุ้นและร่วมลงทุนใน
บริษัทอื่น
2. บริษัท ซีพีไอ เพาเวอร์ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเพื่อรองรับแผนงานธุรกิจในอนาคตที่คาดว่าจะดำเนินการ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจกลุ่มบริษัทย่อย / นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

1) บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ :

สำนักงานสาขาที่ 1 :
Website :

เลขที่ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระราม 4
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ (662) 679 9166 - 72 โทรสาร (662) 285 6369
เลขที่ 16 หมู่ที่ 16 ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
โทรศัพท์ (077) 599 680 โทรสาร (077) 599 943
www.cpiagrotech.com

เลขทะเบียนบริษัท :
ประเภทธุรกิจ :
ทุนจดทะเบียน :
จำนวนหุ้นสามัญ :
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ :
เรียกชำระค่าหุ้น :
สัดส่วนการถือหุ้น :

0105554104605

ผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มและต้นกล้าปาล์ม เพื่อจำหน่ายแก่
เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป
15,000,000 บาท
1,500,000 หุ้น
10 บาท
10 บาท (เต็มมูลค่า)
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99

ข้อมูลการจดทะเบียนและการดำเนินกิจการ :

ปี 2554

จัดตั้งเป็นบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2554 มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก
5,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

ปี 2555

จดทะเบียนเพิ่มทุนอีก 10,000,000 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 15,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
จำนวน 1,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

ปี 2555

เริ่มดำเนินประกอบธุรกิจ

ปี 2564

ได้รับใบอนุญาต ผลิต (ปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง
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ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด

2) บริษัท ซีพีพี จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ :

สำนักงานสาขาที่ 1 :
เลขทะเบียนบริษัท :
ประเภทธุรกิจ :
ทุนจดทะเบียน :
จำนวนหุ้นสามัญ :
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ :
เรียกชำระค่าหุ้น :
สัดส่วนการถือหุ้น :

เลขที่ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระราม 4
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ (662) 679 9166 - 72 โทรสาร (662) 285 6369
เลขที่ 89/1 หมู่ที่ 7 ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
0105555182855

ประกอบกิจการโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม พร้อมทั้งผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
191,000,000 บาท
19,100,000 หุ้น
10 บาท
10 บาท (เต็มมูลค่า)
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99

ข้อมูลการจดทะเบียนและการดำเนินกิจการ :
ปี 2555 จัดตั้งเป็นบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555 มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก
500,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ปี 2557

จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทจากบริษัท ซีพีไอ พาวเวอร์ แพล้นท์ จำกัด เป็น บริษัท ซีพีพี จำกัด และจดทะเบียน
เพิ่มทุนอีก 124,500,000 บาท เรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนครั้งแรกจำนวน 25% รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น
125,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 12,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

ปี 2558

เรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนอีก 75% รวมเรียกชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่า

ปี 2559

จดทะเบียนเพิ่มทุนอีก 60,000,000 บาท เรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนเต็มมูลค่า รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น
185,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 18,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

ปี 2559

ทำสัญญาขายไฟฟ้าโดยใช้ใยผลปาล์ม ใยทะลายปาล์ม และกะลาปาล์ม (ชีวมวล) เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า
ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในปริมาณสูงสุดไม่เกิน 4 เมกะวัตต์ จุดขายไฟฟ้าอยู่ที่สำนักงานสาขาที่ 1 ตั้งอยู่ที่
89/9 หมู่ที่ 9 ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อัตราเฉลี่ยราคาขายไฟฟ้า
ประมาณ 4.00-4.54 บาทต่อกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง เริ่มขายตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 โดยสัญญามีระยะเวลา 5 ปี
และต่อเนื่องครั้งละ 5 ปี โดยอัตโนมัติ และมีผลใช้บังคับจนกว่าจะมีการยุติสัญญาในกรณีตามที่ได้ตกลงในราย
ละเอียดของสัญญา

ปี 2560

เริ่มดำเนินประกอบธุรกิจ

ปี 2560

ทำสัญญาเข้าร่วมโครงการสร้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและต้นแบบระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) เพื่อ
ดำเนินการจัดสร้างสถานีผลิตและจำหน่ายก๊าซไบโอมีเทนอัดในเชิงพาณิชย์ นอกแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่มี
กำลังการผลิตไม่น้อยกว่า 6 ตันต่อวัน กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 และมีกำหนด
ระยะเวลา 7 ปี จนถึงเดือนสิงหาคม 2567 โดยมหาลัยเชียงใหม่จะรับซื้อก๊าซชีวภาพ (Biogas) จากบริษัทเพื่อใช้
ในระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด ในอัตราเฉลี่ยราคาประมาณ 2.00-2.70 บาทต่อ Nm3

ปี 2561

จดทะเบียนเพิ่มทุนอีก 6,000,000 บาท เรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนเต็มมูลค่า รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น
191,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 19,100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
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3) บริษัท ซีพีไอ เพาเวอร์ จำกัด
(จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเพื่อรองรับแผนธุรกิจที่คาดว่าจะดำเนินการในอนาคต)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ :
เลขที่ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระราม 4
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ (662) 679 9166 - 72 โทรสาร (662) 285 6369
สำนักงานสาขาที่ 1 :
เลขที่ 296 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพร 86140
เลขทะเบียนบริษัท :
0105563131067
ประเภทธุรกิจ :
ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าและพลังงานทุกประเภท
ทุนจดทะเบียน :
20,000,000 บาท
จำนวนหุ้นสามัญ :
2,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ :
10 บาท
เรียกชำระค่าหุ้น :
2.50 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น :
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99
ข้อมูลการจดทะเบียนและการดำเนินกิจการ :

ปี 2563

จัดตั้งเป็นบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก
20,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

4) บริษัท ซี เค เทรดดิ้ง (1965) จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ :

เลขทะเบียนบริษัท :
ประเภทธุรกิจ :

เลขที่ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระราม 4
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ (662) 679 9166 - 72 โทรสาร (662) 285 6369
0105562150530

ประกอบกิจการให้บริการเป็นตัวแทน นายหน้า ในการซื้อขาย
สินค้า อุปโภค บริโภค ทุกประเภท ให้บริการด้านการตลาด โฆษณา
ประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าอุปโภค บริโภค ทุกประเภท
ทุนจดทะเบียน :
10,000,000 บาท
จำนวนหุ้นสามัญ :
100,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ :
100 บาท
เรียกชำระค่าหุ้น :
100 บาท (เต็มมูลค่า)
สัดส่วนการถือหุ้น :
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 49
บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 49
ข้อมูลการจดทะเบียนและการดำเนินกิจการ :
ปี 2562

ปี 2563
ปี 2563

จัดตั้งเป็นบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก
1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เรียกชำระค่าหุ้นการจัด
ตั้งบริษัทฯ เต็มมูลค่า
จดทะเบียนเพิ่มทุนอีก 9,000,000 บาท เรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนเต็มมูลค่า รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น
10,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
เริ่มดำเนินประกอบธุรกิจ

5) บริษัทที่ลงทุนหรือประกอบธุรกิจในต่างประเทศ

ไม่มี
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1.3.2 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มี
สิทธิออกเสียงของบริษัทดังกล่าว
ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียง

1.3.3 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
บริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมไม่มีการดำเนินธุรกิจหลักที่มีความสัมพันธ์ พึ่งพิง หรือแข่งกับธุรกิจอื่นใน
กลุ่มของผู้ถือหุ้นใหญ่อย่างมีนัยสำคัญ

1.3.4 ผู้ถือหุ้นใหญ่
(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
ก) ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

(

รายชื่อ
รายชื่อ
1.

2.

จำนวนหุ้น

บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด
กลุ่มนายกิตติ ฉัตรเลขวนิช
นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช
นายเมธี ฉัตรเลขวนิช
นายสุทธี ฉัตรเลขวนิช
นางจงจินต์ ฉัตรเลขวนิช
นางสาวสุกัญญา ฉัตรเลขวนิช
นางสาววราภรณ์ ฉัตรเลขวนิช
นางลักขณา จึงสมาน

3.

กลุ่มนายถกล ถวิลเติมทรัพย์
นายถกล ถวิลเติมทรัพย์
นายรังสรรค์ ถวิลเติมทรัพย์
นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์
นางจงกลรัตน์ ถวิลเติมทรัพย์

4.

บมจ. กรุงเทพประกันภัย

5.

กลุ่มนายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา
นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา
นายโกวิทย์ ปรัชญางค์ปรีชา
นางอัจฉรา ปรัชญางค์ปรีชา
นายปราโมทย์ ปรัชญางค์ปรีชา
นางพัชรี ปรัชญางค์ปรีชา
นายสุริยัน ปรัชญางค์ปรีชา
นายชาคร ปรัชญางค์ปรีชา
นางสาวสลิลภรณ์ ปรัชญางค์ปรีชา
นางสาวเสาวภา กิจหรารักษ์
นางวิมล แซ่จู

สัดส่วน (ร้อยละ)

214,669,400

33.926

37,287,301

5.893

14,341,523

2.267

7,106,020

1.123

6,345,418

1.003

3,809,516

0.602

2,842,408

0.449

2,842,408

0.449

8

0.000

35,669,101

5.637

7,945,358

1.256

18,721,720

2.959

5,962,166

0.942

3,039,857

0.480

32,042,681

5.064

30,414,961

4.807

13,253,181

2.095

7,700,974

1.217

2,808,336

0.444

1,470,136

0.232

1,334,720

0.211

1,321,202

0.209

156,150

0.025

154,626

0.024

1,334,720

0.211

880,916

0.139

6.

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

25,131,222

3.972

7.

นายอนันต์ ระวีแสงสูรย์

10,900,000

1.723
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รายชื่อ
รายชื่อ

จำนวนหุ้น

กลุ่มนายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์

8.

นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์
นางเบญจพรรณ นิวัติศัยวงศ์
นายศุภชัย นิวัติศัยวงศ์
นายมีศักดิ์ นิวัติยวงศ์

9.

10.

สัดส่วน (ร้อยละ)

8,697,074

1.374

2,831,260

0.447

134,946

0.021

2,898,802

0.458

2,832,066

0.448

นายโกศล นันทิลีพงศ์

7,532,895

1.190

บริษัท ไท้เล้ง (ประเทศไทย) จำกัด

7,000,000

1.106

223,408,015

35.307

632,752,650

100

ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นดังนี้
1.

กลุ่มนายถกล ถวิลเติมทรัพย์ จำนวนหุ้น 1,845,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 21.96
- นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และถือหุ้นจำนวน 250,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.98
นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และถือหุ้นจำนวน 225,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.68

-

นายรังสรรค์ ถวิลเติมทรัพย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และถือจำนวนหุ้น 230,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.74

-

นางรัมภา ถวิลเติมทรัพย์ ถือจำนวนหุ้น 1,140,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 13.57

-

กลุ่มนายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา จำนวนหุ้น 782,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.31

2.


-



-



-



-



3.

นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และถือหุ้นจำนวน 325,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.87
นายโกวิทย์ ปรัชญางค์ปรีชา ถือหุ้นจำนวน 150,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.79

นายปราโมทย์ ปรัชญางค์ปรีชา ถือหุ้นจำนวน 137,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.63
นายสุริยัน ปรัชญางค์ปรีชา ถือหุ้นจำนวน 150,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.79

นายชาคร ปรัชญางค์ปรีชา ถือหุ้นจำนวน 20,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.24

กลุ่มนายกิตติ ฉัตรเลขวนิช จำนวนหุ้น 840,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.00



-



-



-



-

นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และถือหุ้นจำนวน 193,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.30
นางจงจินต์ ฉัตรเลขวนิช ถือหุ้นจำนวน 126,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.50
นายเมธี ฉัตรเลขวนิช ถือหุ้นจำนวน 168,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.00
นายสุทธี ฉัตรเลขวนิช ถือหุ้นจำนวน 151,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.80

นางสาววราภรณ์ ฉัตรเลขวนิช ถือหุ้นจำนวน 67,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.80

-

นางสาวสุกัญญา ฉัตรเลขวนิช ถือหุ้นจำนวน 67,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.80

-

นางลักขณา จึงสมาน ถือหุ้นจำนวน 67,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.80
กลุ่มนายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์ จำนวนหุ้น 620,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.38

4.

นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และถือหุ้นจำนวน 205,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.44

-

นายมีศักดิ์ นิวัติศัยวงศ์ ถือหุ้นจำนวน 205,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.44

-

นายศุภชัย นิวัติศัยวงศ์ ถือหุ้นจำนวน 205,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.44
นางเบญจพรรณ นิวัติศัยวงศ์ ถือหุ้นจำนวน 5,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.06

5.

กลุ่มนายสมมาตร ไพศาลศิริรัตน์ จำนวนหุ้น 609,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.25
นายสมมาตร ไพศาลศิริรัตน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และถือหุ้นจำนวน 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.19

-

นายสมบูรณ์ ไพศาลศิริรัตน์ ถือหุ้นจำนวน 169,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.01

-

นางสาวศิริพร ไพศาลศิริรัตน์ ถือหุ้นจำนวน 40,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.48

-

นายหิรัญ ไพศาลศิริรัตน์ ถือหุ้นจำนวน 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.19

-

นางบักซิม ไพศาลศิริรัตน์ ถือหุ้นจำนวน 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.19

-

นางกุลยา ไพศาลศิริรัตน์ ถือหุ้นจำนวน 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.19

6.
7.
8.
9.

นายเอกชัย โรจน์วณิชย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และถือหุ้นจำนวน 639,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.61

นางวีรวรรณ เซกิสุมิ ถือหุ้นจำนวน 50,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.60

นางศิริรัตน์ ทรงพัฒนะโยธิน ถือหุ้นจำนวน 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.19

บริษัท กรีนเนอจี จำกัด ถือหุ้นจำนวน 2,110,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.12

ไม่ได้ประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกันกับ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) )

(
10.

บริษัท แกรนด์ บาราย จำกัด ถือหุ้นจำนวน 805,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.58

ไม่ได้ประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกันกับ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) )

(
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การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
ประเภท

จำนวนราย

จำนวนหุ้นรวม

คิดเป็นร้อยละ

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย

5,378

620,990,110

98.14

ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว

10

11,762,540

1.86

รวมทั้งสิ้น

5,388

632,752,650

100

ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ
อย่างมีนัยสำคัญ
1) กลุ่มนายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา โดย นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และมีอำนาจผูกพัน
ลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
2) กลุ่มนายถกล ถวิลเติมทรัพย์ โดย
- นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และมีอำนาจผูกพันลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
- นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และมีอำนาจผูกพันลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
และดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3) กลุ่มนายกิตติ ฉัตรเลขวณิช โดย นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และมีอำนาจผูกพัน
ลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
4) กลุ่มนายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์ โดย นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และมีอำนาจ
ผูกพันลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

(

(2) การประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)
บริษัทฯ หรือ บริษัทย่อยไม่มีการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)
(3) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders’ Agreement)
บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างกันในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานของบริษัทฯ
1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว
1.4.1 จำนวนทุนจดทะเบียน ทุนชำระแล้ว และจำนวนหุ้น
บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 775,424,053 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 775,424,053 หุ้น โดยมีทุนชำระแล้วจำนวน
632,752,650 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียน
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

หมายเหตุ

ออกหุ้นสามัญจำนวน 186,856,013 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (CPI-W1) ซึ่งได้
กำหนดการใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558

ออกหุ้นสามัญจำนวน 28,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญสำหรับกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ
ครั้งที่ 1 (ESOP#1) โดยกำหนดการใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561

1.4.2 หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ
บริษัทฯ ไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

1.4.3 หุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์อ้างอิงในการออกหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อ
ผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว (Thai Trust Fund) และ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย
(NVDR)
บริษัทฯ ไม่มีหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพ
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1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น
1.5.1 หลักทรัพย์แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงาน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP#1)
วันใช้สิทธิครั้งแรก
: วันที่ 30 ธันวาคม 2556
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย : วันที่ 29 มิถุนายน 2561
บริษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์แปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มเติมในปี 2562-2564

1.5.2 หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้
บริษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้
1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลัง
หักสำรองตามกฎหมายและชำระภาษีแล้วในแต่ละปีตามงบการเงินรวม ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณา
ถึงผลการดำเนินงานและกำไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการด้วยว่ามีความสามารถที่จะจ่ายได้โดยไม่ผิดกฎหมาย
และคำนึงถึงสภาพคล่องของบริษัทฯ ที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้โดยไม่มีผล กระทบต่อกิจการอย่างมีนัยสำคัญ
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
รายการ

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

กำไร/(ขาดทุน) สุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)

114.22

49.45

(62.98)

กำไร/(ขาดทุน) สุทธิ ตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)

159.05

90.14

(139.42)

จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)

632.75

632.75

632.75

146.71

89.13

41.89

0.11

0.071

งดจ่าย

69.60

44.93

0.00

44

50

N/A

กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)
อัตราเงินปันผลจ่าย (ร้อยละ)
หมายเหตุ
1)
2)

ปี 2561 นโยบายการจ่ายเงินปันผลพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

ปี 2562 นโยบายการจ่ายเงินปันผลพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินรวม (ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 25

เมษายน 2562 มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยมีผลตั้งแต่รอบบัญชีปี 2562)

หน้า 29

การบริหารจัดการความเสี่ยง
2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการและผู้บริหารตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง
และหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง จึงได้นำหลักเกณฑ์ The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread
way Commission-Enterprise Risk Management (COSO-ERM) ใช้เป็นแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิด
ขึ้นภายใต้ความไม่แน่นอนในสภาวะต่างๆ ของบริษัทฯ พร้อมทั้งกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ดังนี้
1) กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่จะบริหารจัดการ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ
2) กำหนดให้มีคู่มือการจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
3) กำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ โดยมีการจัดการดำเนินการอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง สอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายขององค์กร
4) กำหนดให้มีการติดตาม ประเมิน และรายงานผลการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมีการทบทวนและปรับปรุงแนวทางการ
ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
5) ส่งเสริมและพัฒนาการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัทฯ ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยแบ่งเป็นสองระดับ คือ ระดับอุตสาหกรรมและระดับองค์กร โครงสร้างและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในระดับอุตสาหกรรมมักส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่ง
ก็ถือว่าเป็นข้อจำกัดถาวรที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่ายหรือกำจัดให้หมดไป ดังนั้น สำหรับปัจจัยความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องในระดับอุตสาหกรรมจะวิเคราะห์โดยการศึกษาโครงสร้างการผลิตและการบริโภคของอุตสาหกรรม
ใน
ขณะที่ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในระดับองค์กรจะถูกวิเคราะห์โดยใช้กรอบที่แนะนำและวางไว้โดยตลาดหลักทรัพย์
(1)

ความเสี่ยงในระดับอุตสาหกรรม
ความเสี่ยงเหล่านี้เป็นความเสี่ยงที่ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนต้องเผชิญเพราะเป็นความเสี่ยงเชิงโครง สร้างที่เกิดจาก
นโยบายและมาตรการที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐเสนอกำหนด เราจะเริ่มต้นด้วยโครงสร้างทั่วไปของอุตสาหกรรมเพื่อ
ให้นักลงทุนสามารถเห็นและเข้าใจมุมมองทั่วไปของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันซึ่งเป็นพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อให้เข้าใจถึงแง่
มุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ภาพที่ 1 Basic Structure of Thai Palm Industries

จากภาพ ห่วงโซ่อุปทานประกอบด้วย สวนปาล์มส่งวัตถุดิบผลปาล์มสด (FFB) ให้โรงสกัดน้ำมันปาล์ม จากนั้นโรง
สกัดน้ำมันปาล์มสกัดผลปาล์มสดเป็นน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) ส่งให้โรงกลั่นน้ำมันปาล์ม เพื่อผลิตเป็นน้ำมันปาล์ม
บริสุทธิ์ (RPO) และน้ำมันปาล์มโอเลอิน (ROL) โดยจะได้ไขปาล์มบริสุทธิ์ (RHST) และกรดไขมันปาล์ม (PFAD)
เป็นผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ ซึ่ง น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ (RPO) นั้น จะนำไปใช้เป็นน้ำมันทอดในอุตสาหกรรมอาหาร
เช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขนมขบเคี้ยว หรือแปรรูปเป็นส่วนผสมในอุตสาหกรรม อาหารอื่นๆ เช่น นมข้นหวาน เนย
เทียม สบู่ ฯลฯ นอกจากนี้ น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ (RPO) ยังถูกใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล (B100) โดยผู้ซื้อ
คือโรงงานผลิตไบโอดีเซลที่ไม่มีหอกลั่น อย่างไรก็ตามโรงงานผลิตไบโอดีเซลบางส่วนหรือรายใหญ่จะมีหอกลั่น
เหมือนโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม ทำให้สามารถซื้อ CPO ได้โดยตรงจากโรงสกัดเพื่อนำมาผลิตเป็น RPO แล้วนำไป
ผลิตเป็น Palm Methyl Ester หรือ B100 ต่อไป
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ภาพที่ 2 ความไม่สมดุลของ Supply Chain of Thai Palm Oil

ภาพที่ 2 เป็นภาพที่อธิบายต่อเนื่องจากภาพที่ 1 เพื่อชี้ให้เห็นถึงความไม่สมดุลกันใน
อุปทานต่อผลปาล์มสด และด้านนโยบายการนำเข้า-ส่งออก

2

ด้านหลักคือ ด้านอุปสงค์-

ด้านอุปทาน กำลังการผลิตของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มสามารถรองรับปริมาณผลปาล์มสด (FFB) ได้ประมาณ 30
ล้านตันต่อปี (กำลังการเดินเครื่อง 330 วันต่อปี) ในขณะที่ผลปาล์มสด (FFB) ที่ได้จากพื้นที่ปลูกทั้งประเทศในปัจจุบัน
เฉลี่ยประมาณ 16.53 ล้านตันต่อปี ซึ่งมีปริมาณเพียงครึ่งหนึ่งของความต้องการผลปาล์มสดที่โรงงานสกัดน้ำมัน
ปาล์มต้องการ
ด้านอุปสงค์ จากปริมาณผลปาล์มสด (FFB) ประมาณ 16.53 ล้านตัน จะผลิตเป็นน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) ได้ประมาณ
2.95 ล้านตัน ประกอบไปด้วยอุปสงค์เพื่อใช้บริโภคเป็นอาหารและอุตสาหกรรมอาหารประมาณ 1.26 ล้านตัน ส่วน
อุปสงค์เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนใช้สัดส่วนการผสมในน้ำมันดีเซล บี 7, บี 10 และบี 20 ประมาณ 1.14 ล้านตัน และมี
การส่งออกไปตลาดต่างประเทศประมาณ 0.61 ล้านตัน ซึ่งเมื่อรวมแล้วจะเป็นการบริโภค ผลิตไบโอดีเซล และส่งออก
ไปทั้งสิ้นประมาณ 3.00 ล้านตัน ขณะที่ปริมาณสต็อกยกมาเมื่อต้นปี 2564 มีจำนวนประมาณ 0.21 ล้านตัน
ทั้งนี้ ปริมาณน้ำมันปาล์มดิบที่ใช้ในการบริโภคเป็นอาหารและที่นำมาใช้ผลิตเป็นน้ำมันไบโอดีเซลนั้น คิดเป็นสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 51 ของกำลังการผลิตทั้งหมดของโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์มและโรงงาน ผลิตไบโอดีเซลเท่านั้น
สภาวะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม ผู้ผลิตที่อยู่กลางน้ำและปลายน้ำจะมีกำลังผลิตเกินกว่าปริมาณวัตถุดิบ (ผล
ปาล์มสด) ที่ผลิตได้ตลอดปี นอกจากนี้น้ำมันปาล์มยังเป็นสินค้าที่มีเงื่อนไขในการนำเข้า ดังนั้นจึงทำให้ผู้ผลิตต้อง
แข่งขันอย่างมากเพื่อให้ได้ผลปาล์มสดซึ่งเป็นวัตถุดิบมาป้อนสู่กระบวนการผลิต ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกได้รับประโยชน์
จากสภาวะการแข่งขันการแย่งวัตถุดิบนี้
ขณะเดียวกัน ปริมาณน้ำมันปาล์มที่ผลิตได้ถูกใช้เพื่อการบริโภคภายในประเทศเกือบทั้งหมด ทั้งการบริโภคเป็นอาหาร
และพลังงานทดแทน ซึ่งทำให้ปริมาณอุปสงค์และอุปทานมีขนาดใกล้เคียงกัน แต่เนื่องจากผู้ผลิตมีกำลังการผลิต
ส่วนเกิน ทำให้ต้องแย่งกันจำหน่ายเพื่อแย่งส่วนแบ่งตลาดให้ได้มากที่สุด จึงส่งผลทำให้อัตรากำไรของผู้ประกอบการ
ในอุตสาหกรรมกลางน้ำและปลายน้ำอยู่ในเกณฑ์ไม่สูงมากนัก
จะเห็นได้ว่า การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมค่อนข้างรุนแรง กระนั้นการเข้ามาของผู้แข่งขันรายใหม่ก็มีข้อจำกัด
ค่อนข้างน้อย ผู้แข่งขันรายใหม่สามารถลงทุนเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมได้ไม่ยาก หรือแม้แต่ผู้ประกอบการที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมจะขยายโรงงานหรือขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นก็ไม่ยุ่งยากมากนัก
แต่เนื่องจากสภาวะการแข่งขัน
ภายในตลาดปัจจุบันไม่จูงใจให้มีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาแข่งขันในอุตสาหกรรมเพิ่มมากนัก
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นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์น้ำมันทดแทนประเภทอื่น อาทิเช่น น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันมะพร้าว น้ำมันทานตะวัน น้ำมันรำ
ข้าว และอื่นๆ ที่สามารถใช้ทดแทนน้ำมันปาล์มได้ จึงทำให้น้ำมันปาล์มต้องแข่งขันกับตลาดสินค้าทดแทนอื่นอีกด้วย
ด้านการส่งออก จะเห็นได้ว่าประเทศไทยสามารถส่งออกน้ำมันปาล์มดิบได้เป็นสัดส่วนที่น้อย เนื่องด้วยจะต้องทำการ
แข่งขันทางด้านราคากับผู้ผลิตน้ำมันปาล์มดิบ ประเทศอินโดนีเซีย และ ประเทศมาเลยเซีย ซึ่งเป็นผู้ผลิตที่มีสัดส่วน
การผลิตน้ำมันปาล์มดิบเป็นอันดับหนึ่งและสองของโลก มีขนาดพื้นที่ในการเพาะปลูกผลปาล์มสดมากกว่า ทำให้มีผล
ปาล์มสดเข้ากระบวนการผลิตมีต้นทุนที่ต่ำกว่า จึงทำให้มีแค่บางช่วงจังหวะระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น ที่จะสามารถแข่งขัน
ราคาการส่งออกกับสองประเทศนี้ได้ เช่นในปี 2564 ที่ราคาน้ำมันปาล์มดิบตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นมาก จนทำให้
ประเทศไทยมีจังหวะและโอกาสในการส่งออกไปยังต่างประเทศได้มากเป็นพิเศษ
ภาพที่ Production Share of Palm Oil by Country – ปี 2022
มาเลเซียและอินโดนีเซียผลิตน้ำมันปาล์มรวมกันคิดเป็น 84% ของ
ปริมาณที่ผลิตได้ทั้งโลก
Source: U.S. Department of Agriculture

(2)

ความเสี่ยงเฉพาะในการประกอบธุรกิจขององค์กรฯ
บริษัทฯ ได้แบ่งความเสี่ยงเฉพาะในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์, ด้านการปฏิบัติงาน,
ด้านการเงินและการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ ดังนี้
1)

ด้านกลยุทธ์ (Strategic)
• ความเสี่ยงด้านอุปสงค์ (Demand) การตลาด การขาย และการบริการ
ปัจจัยเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ ได้แก่ นโยบายและกฎระเบียบของภาครัฐ เช่น การกำหนดเพดานราคาและการประกัน
ราคาผลปาล์มสด อาจส่งผลกระทบในด้านต้นทุนการผลิตและภาวะขาดทุนจากการขาย, นโยบายการนำเข้าและ
ส่งออกน้ำมันปาล์มดิบที่ไม่สมดุล ประกอบกับส่วนต่างของราคาน้ำมันปาล์มดิบเมื่อเทียบกับต่างประเทศ อาจส่ง
ผลให้มีการลักลอบนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ และกระทบต่อระบบการแข่งขันภายในประเทศเป็นอย่างมาก ซึ่ง
บริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและเข้าประชุมร่วมกับหน่วยงานราชการเพื่อให้ทราบความเคลื่อนไหวอย่าง
ใกล้ชิด และบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านี้โดยการวิเคราะห์นโยบายของภาครัฐ, บริหารสินค้าคงคลังให้เหมาะ
สมกับสภาวะการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนควบคุมต้นทุนวัตถุดิบของสวนและการขยายพื้นที่เพาะปลูกในระยะยาว
ปัจจัยเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่น้อยราย อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ เมื่อไม่มีการซื้อ-ขาย
กับลูกค้ารายใหญ่น้อยรายเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีการรักษาความ สัมพันธ์กับลูกค้ากลุ่มนี้อย่าง
ต่อเนื่อง และกำหนดยอดขายเพิ่มขึ้นในกลุ่มลูกค้าขนาดกลางรายเดิมทั้งในเขตภาคกลางและภาคใต้ รวมถึง
สรรหาลูกค้าใหม่ในทุกๆ หน่วยธุรกิจของบริษัทฯ
•

ความเสี่ยงด้านอุปทาน (Supply) การจัดซื้อและจัดส่ง
ปัจจัยเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ ได้แก่ ภาวะการแข่งขันที่สูงในการจัดหาวัตถุดิบหรือผลปาล์มสดเป็นปัจจัยที่ทาง
บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ เนื่องจากการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตมีผลกระทบโดยตรงต่อ
กระบวนการผลิต ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ดำเนินการลดความเสี่ยงโดยการกระจายแหล่งซื้อ
วัตถุดิบในเขตจังหวัดชุมพรและพื้นที่ใกล้เคียง และสร้างความ สัมพันธ์อันดีกับเกษตรกรทั้งในด้านบริการ
และราคารับซื้อที่เป็นธรรม
ปัจจัยเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนและผล
การดำเนินงาน บริษัทฯ จึงใช้ประโยชน์จากตลาดซื้อขายล่วงหน้าโดยการทำ Hedging และใช้การบริหารจัดการ
สินค้าคงคลังและต้นทุนจัดเก็บในช่วงที่ราคาต่ำลง และขายผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ให้มากที่สุดโดยไม่เก็บไว้ใน
คลัง เพื่อลดความผันผวนของราคา
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•

ความเสี่ยงด้านบุคลากร
ปัจจัยเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรเป็นปัจจัยเสี่ยงที่มีความสำคัญในระดับต้นๆ ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม
บริษัทฯ มีวิธีจัดการความเสี่ยงทั้งในด้านการสรรหาบุคลากรโดยเพิ่มช่องทางการสรรหาในด้านต่างๆ ตามความ
เหมาะสมของแต่ละตำแหน่งงาน, จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan), สร้างความผูกพันกับ
พนักงานเพื่อลดอัตราการลาออก และมีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรตามสายวิชาชีพ

2)

ด้านการปฏิบัติงาน (Operations) ได้แก่
•

•

•

•

ความเสี่ยงด้านคุณภาพวัตถุดิบและสินค้าและการจัดเก็บ
บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคุณภาพวัตถุดิบและสินค้าที่ผลิต โดยมีวิธีจัดการปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่จะทำให้วัตถุดิบ
และสินค้าไม่มีคุณภาพ โดยกำหนดขั้นตอนปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพตั้งแต่กระบวนการรับวัตถุดิบ, การผลิต,
การตรวจคุณภาพ ตลอดจนถึงกระบวนการจัดเก็บในถังเก็บที่ได้มาตรฐาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นในด้าน
การอบรมให้แก่พนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ
ความเสี่ยงด้านการผลิตและซ่อมบำรุง
ความพร้อมของเครื่องจักรเป็นสิ่งสำคัญต่อกระบวนการผลิตและความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น จึงกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเตรียมความพร้อม
ของเครื่องจักรและสำรองอะไหล่ที่สำคัญเตรียมไว้ล่วงหน้า เพื่อให้ทันต่อการแก้ไขเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น มีการ
วางแผนซ่อมบำรุงแบบ Preventive Maintenance ให้ครอบคลุมทั้งระบบ ตลอดจนการวางแผนตรวจเช็ค
การรายงาน และการติดตามการแก้ไข
ความเสี่ยงด้านการบริหารโครงการ
การบริหารโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจมี
ผลกระทบให้งานโครงการไม่ได้คุณภาพและแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ได้ดำเนินการ โดย
กำหนดขั้นตอนปฏิบัติงานที่ชัดเจนตั้งแต่กระบวนการวางแผนงานโครงการ, การทวนสอบความครบถ้วนของ
รายละเอียดงานโครงการ, กระบวนการสรรหาผู้รับเหมา, กระบวนการติดตามการปฏิบัติงาน, การตรวจสอบและ
รับมอบงานโครงการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบริหารโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ มีคุณภาพและเป็นไปตามระยะ
เวลาที่กำหนดไว้
ความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติ
ในช่วงระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลกประสบกับภัยธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้น
โดยเฉพาะในปี 2532 จังหวัดชุมพรได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากวิกฤตการณ์พายุไต้ฝุ่นเกย์ ซึ่งบริษัทฯ
ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติที่อาจมีขึ้นและรุนแรงขึ้น
โดยได้มีการทำกรมธรรม์ประกันภัยที่
ครอบคลุมทรัพย์สินของบริษัทฯ ทั้งต่ออาคาร เครื่องจักร อุปกรณ์ และสินค้าคงคลัง พร้อมทั้งจัดให้มีการ
ประกันรายได้หากธุรกิจต้องหยุดชะงักจากอุบัติเหตุต่างๆ
ปัจจัยเสี่ยงจากภัยธรรมชาติอีกด้านคือ สภาพอากาศภัยแล้ง ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ใน
กระบวนการผลิตของบริษัทฯ เพื่อลดผลกระทบดังกล่าวที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทฯ มีการติดตามข้อมูลสภาพ
อากาศอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้ในการวางแผนและบริหารจัดการสวน โดยมีกระบวนการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในยาม
วิกฤต

•

ความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศ
บริษัทฯ ให้ความสำคัญในด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล เพื่อให้การรวบรวมข้อมูลและประมวลผล
ข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ทันเวลา พนักงานสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องชัดเจน รวมถึงมี
ระบบช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารเพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบสารสนเทศ และความปลอดภัยของข้อมูล จึงได้กำหนดให้
มีวิธีจัดการความเสี่ยงโดยการกำหนดรูปแบบมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ซึ่งครอบคลุมทั้งภายใน
องค์กร และป้องกันการคุกคามจากภายนอกองค์กร รวมถึงมีการจัดทำแผนสำรองฉุกเฉินในการรับมือภัย
พิบัติและแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan)
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การบริหารจัดการความเสี่ยง
3)

ด้านการเงินและการรายงาน (Reporting)
•

4)

ความเสี่ยงด้านการเงินและอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมจากธนาคารในประเทศเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยมีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว จึงทำให้มี
ความเสี่ยงในภาวะการณ์ของตลาดโลกที่มีแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในช่วงขาขึ้น อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ทำการ
ป้องกันความเสี่ยงในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
โดยทำป้องกันความเสี่ยงโดยให้มีการทำอัตราดอกเบี้ย
คงที่ (Interest Rate Swap)
บริษัทฯ มีรายได้จากการขายกับต่างประเทศประมาณร้อยละ 7-8 ต่อปี ทำให้ต้องถือครองเงินตราต่างประเทศ
สกุลดอลลาร์สหรัฐอยู่บ้าง จึงอาจมีความเสี่ยงในแง่ที่ทำให้ได้รับรู้รายได้ในรูปสกุลเงินบาทน้อยลงหากเกิดการ
แข็งค่าขึ้นของเงินบาท ซึ่งบริษัทฯ บริหารจัดการความเสี่ยงด้านนี้โดยการติดตามแนวโน้มค่าเงินบาทจากบท
วิเคราะห์ต่างๆ และทำสัญญา Forward contract กับธนาคารต่างๆ โดยมีการเปรียบเทียบ Premium และ
Discount อย่างสม่ำเสมอ

ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ (Compliance)
•

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงานขึ้นเพื่อให้เกิดความชัดเจน
ในการนำไปปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น คุณภาพของน้ำ
ทิ้ง, ฝุ่นละอองจากปล่องควันหม้อไอน้ำ เป็นต้น ในส่วนของน้ำทิ้งหรือน้ำเสียที่เกิดจากการผลิต บริษัทฯ ได้
ลงทุนในระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย หลังจากนั้นน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วซึ่งมีคุณสมบัติเป็นปุ๋ยได้ส่งผ่าน
ระบบท่อลำเลียงให้กับเกษตรกรและศูนย์พัฒนาอาหารสัตว์ที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงาน ส่วนผุ่นละอองจากหม้อไอ
น้ำก็มีการปฏิบัติและควบคุมค่าตัวแปรต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ

•

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมาย
บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ในทุกๆ ด้าน เช่น กฎหมายลิขสิทธิ์, กฎหมายภาษีอากร, ภาษีโรงเรือนและที่ดิน, กฎระเบียบของกระทรวงต่างๆ
จากหน่วยงานรัฐ บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นโดยมีการกำหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจน,
ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนทราบ,
ให้ความรู้แก่พนักงานและควบคุมการใช้งานที่เสี่ยงต่อการละเมิด
ลิขสิทธิ์ โดยกำหนดให้มีการตรวจทานอย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น

•

ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีการประเมินความเสี่ยงและกำหนดการควบคุม
ภายในกิจกรรมต่างๆ เพื่อป้องกันโอกาสที่จะเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นขึ้นทั้งภายในบริษัทฯ และกับหน่วยงานภาค
รัฐ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริตทุกรูปแบบ และสื่อสารให้พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หน่วยงานภายนอก และคู่ค้าของ บริษัทฯ
ได้รับทราบถึงนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีสำนักตรวจสอบ
ภายในเป็นผู้ประเมินและติดตามการกำกับดูแลที่ดี
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่
นทุกครั้งเมื่อมีการตรวจสอบประจำงวด
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การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
3.1 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
3.1.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
การแสดงถึงความสัมพันธ์ของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะ
เพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าและบริการ โดยสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าที่บริษัทฯ ส่งมอบให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในแต่ละ
กิจกรรม ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมตลอดห่วงโซคุณค่าของ 2 ประเภท ดังนี้
กิจกรรมหลัก คือ การเชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่องของ 5 กิจกรรมหลักตามบริบทของธุรกิจพาณิชย์ ดังนี้
กิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่า

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ผู้มีส่วนได้เสีย

การบริหารจัดการปัจจัยผลิต เป็น
กิจกรรมที่มุ่งเน้นและสนับสนุนด้าน
ปัจจัยการผลิต รวมถึงลักษณะความ
สัมพันธ์ของคู่ค้าหรือผู้ส่งมอบ
วัตถุดิบ หรือสิ่งที่ใช้เป็นปัจจัยในการ
ผลิตสินค้า

การจัดหาและจัดซื้อวัตถุดิบที่
มีคุณภาพ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
การพิจารณารับซื้อวัตถุดิบ
จากผู้ปลูกปาล์มรายย่อย หรือ
เกษตกรรายย่อย
การกำหนดราคารับซื้อผล
ปาล์มสดที่ราคาเป็นกลาง
กระบวนการจัดซื้อและคัด
เลือกคู่ค้าที่เป็นธรรม ไม่
กีดกันทางการค้า ไม่เลือก
ปฏิบัติ

เกษตรกรผู้ปลูกผลปาล์มราย
ย่อย และ ผู้บริการจัดหาผล
ปาล์มสด
หน่วยงานภาครัฐ / หน่วย
งานกำกับที่ควบคุมมาตรฐาน
ด้านวัตถุดิบและสินค้า
พนักงานที่ทำหน้าที่จัดซื้อ
จัดหาวัตถุดิบ

การปฏิบัติการ
เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการแปลง
สภาพวัตถุดิบ หรือปัจจัยที่นำไปสู่
กระบวนการผลิตสินค้าที่พร้อม
จำหน่าย

ผลิตและแปรรูปวัตถุดิบอย่าง
มีประสิทธิภาพ
คำนึงถึงความปลอดภัยของ
กระบวนการผลิต และลดของ
เสียที่มีผลกระทบต่อสิ่ง
แวดล้อม
ตรวจสอบและควบคุม
คุณภาพของสินค้าให้เป็นไป
ตามมาตรฐานที่กำหนด
ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อ
รักษาคุณภาพของสินค้า
การผลิตสินค้าตามความ
ต้องการของลูกค้า
การคิดค้น วิจัย และพัฒนา
สินค้าที่ตอบโจทย์และตาม
ความต้องการของลูกค้า

คู่ค้าที่รับซื้อผลิตภัณฑ์
โดยตรงกับบริษัทฯ เพื่อไป
จัดจำหน่าย
คู่สัญญา / คู่ค้า (กรณีว่าจ้าง
บริษัทฯ ผลิตสินค้าแบรนด์
ตนเอง)
พนักงานที่ทำหน้าที่ผลิต
สินค้า
หน่วยงานภาครัฐ / หน่วย
งานกำกับที่ควบคุมมาตรฐาน
การผลิต
ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์

1.

2.
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กิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่า

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ผู้มีส่วนได้เสีย

การกระจายสินค้าและบริการ
เป็นกิจกรรมและช่องทางการเคลื่อน
ย้ายหรือการส่งมอบสินค้า เพื่อให้
ลูกค้าหรือผู้บริโภคสามารถเข้าถึง
สินค้าและบริการ

คลัง / ศูนย์กระจายสินค้า อยู่
ในที่ตั้งที่เหมาะสม สะดวกต่อ
การขนส่ง และมีระบบการ
จัดการโดยรวมที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
คลัง / ศูนย์กระจายสินค้า ที่มี
การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้า
มาใช้ในการบริหารจัดการคำ
สั่งซื้อ
คลัง / ศูนย์กระจายสินค้า มี
ความพร้อมในการจัดเก็บ
สินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
รักษาคุณภาพของสินค้าได้
เป็นอย่างดี
คัดเลือกผู้ให้บริการด้านการ
ขนส่งที่ได้มาตรฐาน และมี
กระบวนการจัดจ้างที่เป็น
ธรรม
ขนส่งและส่งมอบสินค้าด้วย
บริการที่มีคุณภาพและตรง
เวลา

ผู้ให้เช่าคลังสินค้า
ผู้รับจ้างขนส่ง
พนักงานประจำคลังสินค้า
ผู้บริโภค
ลูกค้า / ผู้กระจายสินค้า
(ผ่านช่องทางอื่นๆ ที่ไม่ใช่
ของบริษัท)
ชุมชน สังคมรอบข้างคลัง
สินค้า

การตลาดและการขาย
เป็นกิจกรรมเพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูล
ของสินค้า การเข้าถึงสินค้า เพื่อใช้ใน
การตัดสินใจในการสั่งซื้อสินค้าได้
อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

การหาช่องทางการจัด
จำหน่าย ที่ให้ผู้บริโภคเข้าถึง
ได้ง่าย เช่น ร้านค้าโชห่วย ร้าน
ค้าออฟไลน์ / ออนไลน์
การกำหนดราคาของสินค้า
และจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ตลาดอย่างเหมาะสม
ให้บริการข้อมูลของสินค้าแก่
ผู้บริโภคอย่างถูกต้องครบ
ถ้วนทุกช่องทางการสื่อสาร

ลูกค้า
ตัวแทนจำหน่าย
ตัวแทนนายหน้าที่รับไป
จำหน่าย
พนักงานขาย / พนักงานผู้ให้
ข้อมูล
ผู้กระจายสินค้า (ผ่านช่อง
ทางอื่นๆ ที่ไม่ใช่ของบริษัทฯ)

การบริการหลังการขาย
เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการให้บริการ
แก่ลูกค้า พร้อมที่จะพัฒนาให้เกิด
ความพึงพอใจอย่างสูงสุด

มีการรับประกันสินค้าและ
ความพึงพอใจ
มีระบบการบริหารความ
สัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ลูกค้า
ผู้กระจายสินค้า
ตัวแทนนายหน้าที่รับไป
จำหน่าย
พนักงานขายแต่ละกลุ่ม
สินค้า
พนักงานผู้รับข้อมูล/
พนักงานบริการหลังการขาย

3.

4.

5.
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กิจกรรมสนับสนุน คือ กิจกรรมที่สนับสนุนให้กิจกรรมหลักบรรลุเป้าหมาย ซึ่งมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากิจกรรมหลัก
โดยบริษัทฯ ได้มีการดำเนินการอย่างรอบคอบและปฏิบัติตาม เกณฑ์การบริหารจัดการอย่าง
เหมาะสม ทั้งการบริหารทรัพยากรบุคคล การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสินค้าและบริการ
การบริหารจัดการองค์กร การขนส่ง และการจัดทำระบบบัญชีและการเงิน เป็นต้น

3.1.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
ผู้มีส่วนได้เสีย คือ บุคคลหรือหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดย
แบ่งเป็น
1) ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน
2) ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร เช่น ลูกค้า คู่ค้า หรือ ชุมชน เป็นต้น
โดยบริษัทฯ ได้ทำการประเมินความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย โดยผ่านกระบวนการรับฟัง การสัมภาษณ์ รวบรวม
รายงาน การสำรวจความพึงพอใจ การประชุมกลุ่มย่อย การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
เป็นต้น เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบและประเด็นที่เกี่ยวโยงกับบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วนทั้งด้านบวกและด้านลบ
เมื่อทราบความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียแล้ว บริษัทฯ จึงได้สรุปแนวทางการตอบสนองความคาดหวังนั้น เพื่อสะท้อน
ให้เห็นถึงความร่วมมือและการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน ลดความเสี่ยงด้านต่างๆ ใน
การดำเนินงาน และยังถือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจอีกด้วย
ผู้มีส่วนได้เสีย :
ช่องทางการมีส่วนร่วม

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
• ประชุมสามัญประจำปี ประชุมวิสามัญ การชี้แจงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
รายงานประจำปี ช่องทางการสื่อสาร ต่างๆ เช่น เว็บไซต์ อีเมล์ โทรศัพท์ ไลน์ เฟสบุ๊ค
ช่องทางการร้องเรียน (Whistle Blowing)
ข้อเสนอแนะ / ความคาดหวัง / ความสนใจของผู้มีส่วนได้เสีย
• ผลประกอบการที่ดี เป็นรูปธรรม เติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง
• การจ่ายปันผลสม่ำเสมอ
• ราคาหลักทรัพย์สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
• การกำกับดูแลกิจการที่ดีโปร่งใส ตรวจสอบได้
• การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
• ธุรกิจต่อยอดและมีผลตอบแทนในอนาคตแบบยั่งยืน
การตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
• บริหารงานให้เกิดความเติบโตอย่างมั่นคงและสมดุลย์ ในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม
• การศึกษา ค้นคว้า ธุรกิจใหม่ๆ เพื่อต่อยอดผลประกอบการ
• การทบทวนต้นทุนและกระบวน การผลิตเป็นประจำ
• การปรับปรุงเทคโนโลยี เครื่องจักร เพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
• ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ตลอดจนดำเนินการใดๆ ด้วยหลักการกำกับกิจการ
และจรรยาบรรณที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของ
บริษัทฯ ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน และไม่ดำเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
• ส่งเสริมให้เกิดการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ
• ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทฯ ในระยะยาว
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ผู้มีส่วนได้เสีย :
ช่องทางการมีส่วนร่วม

พนักงาน
• กิจกรรม Town Hall Meeting จัดให้ฝ่ายบริหารสูงสุดพบพนักงานทุกไตรมาส
• กิจกรรม HR พบปะพนักงาน
• กิจกรรมรับข้อเสนอแนะในการลดต้นทุน
• การสื่อสารภายในผ่าน อีเมล์ เพื่อการประชาสัมพันธ์
• การประชุมคณะกรรมการ สวัสดิการพนักงาน
• การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นประจำทุก 6 เดือน
• ช่องทางการร้องเรียน (Whistle Blowing)
ข้อเสนอแนะ / ความคาดหวัง / ความสนใจของผู้มีส่วนได้เสีย
• ค่าจ้าง ผลตอบแทนที่เหมาะสม และเป็นธรรม
• การจัดสวัสดิการที่สูงกว่ากฏหมายกำหนด
• การจัดอบรมพัฒนาความรู้และศักยภาพการทำงาน
• เปิดโอกาสให้เกิดความก้าวหน้าในอาชีพ เพื่อในเกิดความมั่นคงในชีวิต
• การจัดการสภาพแวดล้อมที่ดี ปลอดภัย ตรงตามหลักอาชีวอนามัย
• การเปิดเผยและสื่อสารข้อมูลทิศทางการบริหารงานของบริษัทฯ
• การปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ตามหลักสิทธิมนุษยชน ไม่กีดกัน ไม่เลือกปฏิบัติ
การตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
• บริหารจัดการค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลดำเนินงานของบริษัทฯ และผลประเมินการ
ทำงานของพนักงาน
• จัดสวัสดิการให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกัน
สังคม ร่างกายประจำปี ดฟอร์มการ สวัสดิการรักษาพยาบาล การตรวจร่างกายประจำปี
ชุดฟอร์มการทำงาน เป็นต้น

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าอย่างยุติธรรม
• สนับสนุนพัฒนาความสามารถในการทำงาน โดยนำระบบ การพัฒนาบุคลากรบนพื้นฐาน
ของความสามารถมาใช้
• เน้นการทำงานอย่างปลอดภัยบริหารจัดการพื้นที่ภายในสำนักงานที่ถูกต้องตามหลัก
อาชีวอนามัยเช่น พื้นที่สีเขียว พื้นที่สูบบุหรี่ ห้องอาหารพนักงาน มุมสันทนาการต่างๆ
• ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม
• สรรหาและว่าจ้างพนักงานตามแนวทางด้านสิทธิมนุษยชน โดยเน้นหลักความเท่าเทียม
ความหลากหลาย ไม่กีดกัน ไม่เลือกปฏิบัติในด้านเชื้อชาติ ศาสนา สีผิว หรือเพศ มุ่งที่
ความสามารถที่สอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจ
• เปิดช่องทางให้มีการสื่อสารระหว่างกัน
•

ผู้มีส่วนได้เสีย :
ช่องทางการมีส่วนร่วม

ผู้บริโภคและลูกค้า
• เปิดโอกาสให้เข้าดูตรวจสอบกระบวนการผลิต ช่องทาง การสื่อสารต่างๆ เช่นเว็บไซต์
อีเมล์ โทรศัพท์ ไลน์ เฟสบุ๊ค ช่องทางการร้องเรียน (Whistle Blowing)
ข้อเสนอแนะ / ความคาดหวัง /ความสนใจของผู้มีส่วนได้เสีย
• ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพถูกต้องและตรงตามเวลา
• ตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อและจัดส่งได้อย่างโปร่งใสทันเวลา
• การให้บริการหลังการขายที่ดีมีการรับประกันสินค้าและความพึงพอใจ
• มีการส่งเปลี่ยนสินค้าอย่างรวดเร็ว เมื่อมีของเสียหายไม่ตรงตามความต้องการ
• สินค้าและกระบวนการผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นไปตามข้อกำหนด
• มีสินค้าที่ตรงความต้องการของลูกค้า
• เข้าถึงข้อมูลสินค้าได้ง่าย
• มีผู้ให้ข้อมูลสินค้าได้อย่างถูกต้องและทันเวลา
• สินค้ามีความปลอดภัย ตามมาตรฐานควบคุม การกำหนดราคาของสินค้าและจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการตลาดอย่างเหมาสม
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การตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
• มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและรักษาระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของ
ลูกค้าและผู้บริโภค
• ผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย
• ส่งมอบข้อมูล สินค้า และบริการที่มีคุณภาพ ถูกต้องตรงเวลาตามมาตรฐานที่กำหนด
• จัดให้มีเจ้าหน้าที่บริการด้านข้อมูล ทั้งก่อนและหลังการขาย
• กำหนดมาตรการจัดส่งสินค้าและการตรวจสอบคุณภาพสินค้า
• ขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
• จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้า
• มีมาตรการในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
• ส่งเสริมนวัตกรรมการผลิตที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเป็นมิตรกับ
กับสิ่งแวดล้อม
• เปิดช่องทางให้มีการสื่อสารระหว่างกัน
ผู้มีส่วนได้เสีย :
ช่องทางการมีส่วนร่วม

ค้า คู่สัญญา / ผู้รับจ้างผลิต
• เปิดโอกาสให้เข้าดูตรวจสอบ กระบวนการผลิต ช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น อีเมล์
โทรศัพท์ ไลน์ ช่องทางการร้องเรียน (Whistle Blowing)
ข้อเสนอแนะ / ความคาดหวัง / ความสนใจของผู้มีส่วนได้เสีย
• การจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใสเป็นธรรม ไม่ผูกขาดหรือกีดกันทางการค้า
• การให้ผลตอบแทนที่จูงใจเหมาะสม เป็นธรรม
• การสร้างคุณค่าร่วมกันในการดำเนินธุรกิจระยะยาวและยั่งยืน
• การป้องกันด้านความปลอดภัยตรงตามหลักอาชีวอนามัย
• การรักษาคำมั่นสัญญาในการดำเนินธุรกิจ
• การทำสัญญาด้วยความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
• การชำระหนี้สินถูกต้อง ตรงเวลา
การตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
• ปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่มีมาตรการผูกขาดหรือ
กีดกันทางการค้าใดๆ
• กำหนดรูปแบบสัญญาและผลตอบแทนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความเป็นธรรม
• ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด
• รักษาความลับซึ่งกันและกัน
• ส่งเสริมความร่วมมือ เพื่อพัฒนาความรู้และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า
• ชำระเงินตรงตามเวลาด้วยเงื่อนไขที่กำหนดไว้
• มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยเพื่อส่งมอบแก่ลูกค้า
• มีกระบวนการดำเนินงานตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ผู้มีส่วนได้เสีย :
ช่องทางการมีส่วนร่วม

หน่วยงานภาครัฐ / หน่วยงานกำกับ
• การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่อเนื่อง การจัดทำรายงาน
หรือการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ
ข้อเสนอแนะ / ความคาดหวัง / ความสนใจของผู้มีส่วนได้เสีย
• การปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎเกณฑ์ กฎหมาย ครบทุกมิติ
• การให้ข้อมูลหรือดำเนินการด้านต่างๆ ด้วยความถูกต้องเหมาะสม ทันเวลา
การตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
• ปฏิบัติตามที่กฎหมาย กฎเกณฑ์กำหนด
• ให้ข้อมูลและความร่วมมือที่ดีเมื่อถูกร้องขอจากหน่วยงานกำกับ
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ผู้มีส่วนได้เสีย :
ช่องทางการมีส่วนร่วม

ชุมชนและสังคม
• การสำรวจและลงพื้นที่เพื่อประชุมร่วมกับผู้นำชุมชนอย่างสม่ำเสมอ
• การมีส่วนร่วมในกิจกรรมและโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
• ช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น เว็บไซต์ อีเมล์ โทรศัพท์ ไลน์ เฟสบุ๊ค
• ช่องทางการร้องเรียน (Whistle Blowing)
ข้อเสนอแนะ / ความคาดหวัง / ความสนใจของผู้มีส่วนได้เสีย
• การสร้างความผูกพันธ์ความเชื่อใจของชุมชนและสังคม
• มีการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องตามเกณฑ์การควบคุมต่างๆ
• การร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคม
• การใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
การตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
• ควบคุมผลกระทบด้านการปล่อยของเสียให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
• สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนโดยรอบสถานประกอบกิจการและกิจกรรมของท้องถิ่น
ที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่
• จัดอบรมให้กับพนักงานทุกระดับให้ตระหนักถึงความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อมเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง
• สนับสนุนให้พนักงานดำเนินกิจกรรมเพื่อบำบัดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
• สร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนด้วยหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
• รับฟังข้อเสนอแนะจากชุมชนรอบพื้นที่ เพื่อหาแนวทางแก้ไขข้อร้องเรียนต่างๆ ร่วมกัน

ผู้มีส่วนได้เสีย :
คู่แข่งทางการค้า
ช่องทางการมีส่วนร่วม • ช่องทางการร้องเรียน (Whistle Blowing)
ข้อเสนอแนะ / ความคาดหวัง / ความสนใจของผู้มีส่วนได้เสีย
• การปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎเกณฑ์ กฎหมาย
• ปฏิบัติธุรกิจอย่างเป็นธรรม
การตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
• ปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า
โดยปราศจากหลักฐานและข้อเท็จจริง
• ไม่กล่าวหาในทางร้ายหรือมุ่งร้ายทำลายชื่อเสียงแก่คู่แข่งทางการค้า

3.2 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม
3.2.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ได้ดำเนินงานโครงการ CSR (Corporate Social Responsibility) มาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การพัฒนาธุรกิจ
ให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่การดูแลเอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของชุมชน พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือ
สังคมด้วยความจริงใจ รวมทั้งสามารถดำเนินกิจการร่วมกับชุมชนและได้รับการยอมรับอย่างยั่งยืน การดำเนินงาน
ของบริษัทฯ ครอบคลุมทั้งการดำเนินงานทั้งในกระบวนการทางธุรกิจ และนอกเหนือกระบวนการดำเนินงานทางธุรกิจ
เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม โดยเริ่มต้นจากภายในองค์กรขยายออกสู่ชุมชนใกล้เคียง
ซึ่งพนักงานในบริษัทฯ ต่างได้มีส่วนช่วยเหลือ ร่วมมือร่วมใจช่วยกันส่งเสริมและจัดทำกิจกรรมต่างๆ ให้โครงการดัง
กล่าวขับเคลื่อนไปได้
ทั้งนี้ บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพโรงงานอุตสาหกรรม มุ่งสู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและรับ ผิดชอบ
ต่อสังคมอย่างยั่งยืน จัดขึ้นโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้จัดทำมาตรฐานว่าด้วยการแสดงความรับผิด ชอบต่อ
สังคม (Corporate Responsibility, Department of Industrial Works : CSR-DIW) ที่ประกอบด้วยมาตรฐานหัวข้อ
หลัก 7 หัวข้อ
1) การกำกับดูแลองค์กร (Corporate Governance)
2) สิทธิมนุษยชน (Human Rights)
3) การปฏิบัติด้านแรงงาน (Labor Practice)
4) สิ่งแวดล้อม (Environment)
5) การปฏิบัติที่เป็นธรรม (Fair Operating Practice)
6) ผู้บริโภค (Consumers Issue)
7) การมีส่วนร่วมต่อสังคมและชุมชน (Community involvement and Development)
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3.2.2 ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
1) การจัดการน้ำ
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการใช้ประโยชน์จากน้ำให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด จึงได้จัดทำมาตรการประหยัดน้ำและ
กระบวนการดูแลระบบน้ำขึ้นจำนวน 4 มาตรการ ดังนี้
มาตรการที่ 1 มาตรการซ่อมบำรุงท่อส่งน้ำและระบบการจ่ายน้ำภายในกระบวนการผลิตเพื่อลดการรั่วไหล
มาตรการที่ 2 มาตรการแยกประเภทน้ำภายในโรงงาน และ จัดประเภทน้ำให้เหมาะสมกับการใช้งานเพื่อใช้งานน้ำ
อย่างคุ้มค่ามากที่สุด
มาตรการที่ 3 มาตรการนำน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิต (Reject RO) กลับมาใช้งานเป็นน้ำประปา (ประปาเกรด B)
เพื่อเป็นการลดปริมาณน้ำดิบลงที่เข้าผลิต
มาตรการที่ 4 มาตรการการติดตามการใช้น้ำ หน่วยงานผู้ดูแลระบบน้ำ มีการทำรายงานสรุปปริมาณการใช้น้ำ
เปรียบเทียบกับปริมาณการผลิตสินค้า เพื่อแจ้งให้หน่วยงานผู้ใช้น้ำทราบถึงอัตราส่วนการใช้น้ำ
ของแต่ละหน่วยงานทุกเดือน
สถิตการใช้น้ำดิบในกระบวนการผลิตและการใช้งานในส่วนงานต่างๆ
ข้อมูล

หน่วย

ปี 2564

ปี 2563

การใช้น้ำดิบ

ลูกบาศ์กเมตรต่อปี

537,746

518,022

หมายเหตุ จากกระบวนการผลิตโรงกลั่นที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้การใช้น้ำดิบในปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

2) การจัดการน้ำเสีย
2.1) โครงการเทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจัดการน้ำเสีย เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ได้ดำเนินการธุรกิจโรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบและโรงกลั่นน้ำมันบริสุทธิ์ เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรที่ครบ
วงจรโดยดำเนินธุรกิจมากว่า 39 ปี ปัญหาที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจคือการจัดการน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต
โดยอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม มลภาวะด้านสุขอนามัย กลิ่นและแมลงรบกวน ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อ
ชุมชนและการผลิตของบริษัทฯ รวมทั้งปัญหาภาวะโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
บริษัทฯ ได้มีความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นประโยชน์สูงสุด โดยมุ่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้
คงอยู่ในสภาพดีตลอดไป และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม จึงจัดตั้งโครงการ Biogas หรือ
กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ เป็นการกำจัดน้ำเสียโดยใช้ระบบปิด (Anaerobic) เพื่ออนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม โดยนำ
ก๊าซชีวภาพที่ได้จากกระบวนการบำบัดน้ำเสียของโรงงานกลับมาใช้ใหม่เป็นพลังงานทดแทนในกระบวนการผลิตของโรงงาน
ซึ่งดำเนินการก่อสร้างระบบเมื่อปี พ.ศ. 2549 และขยายระบบการผลิต Biogas ระยะที่ 2 แล้วเสร็จเมื่อปี 2557 เพื่อรองรับ
การจัดการน้ำเสีย และของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตในปัจจุบันให้มีประสิทธิผลสูงสุด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการเพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพถังหมักแบบ A+CSTRth
(Appropriate+Completely Stirred Tank Reactor, Thailand) และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการน้ำเสียจาก
กระบวนการผลิตน้ำมันปาล์ม เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานทดแทน ตลอดจนการลดมลภาวะที่เกิดจากน้ำเสีย และ
บำบัดน้ำเสียของโรงงาน โดยมีเป้าหมายงานโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพจัดการน้ำเสียเพื่ออนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมดังนี้
1)

สร้างระบบก๊าซชีวภาพ ถังหมักแบบ A+CSTRth, A+HCSRth และระบบอื่นๆ ทีเกี่ยวข้อง รองรับน้ำเสียจากกระบวน

การผลิตผลปาล์มสดสูงสุดที่ 2,160 ตัน/วัน
2)

ผลิตและใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้ จำนวนประมาณ 40,000 ลบ.ม./วัน ค่ามีเทน 60% เป็นพลังงาน

ทดแทนเชื้อเพลิงชีวมวล
3)
4)

ผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายประมาณ 3.36 Mkh.

ผลิตสารปรับปรุงดิน ประมาณ 35 ตัน/วัน มีความชื้น 70%-80%rh เพื่อนำกลับไปใช้เป็นแหล่งธาตุอาหารและ

ปรับปรุงดินในสวนปาล์มของบริษัทฯ
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5)
6)
7)

ผลิตปุ๋ยน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วประมาณ 600-700 ลบ.ม./วัน เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ยน้ำเพื่อการเกษตร

ส่งน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้ว ไปยังสถานีพัฒนาอาหารสัตว์เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

ลดปัญหามลภาวะเรื่องกลิ่น แมลงรบกวน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตก๊าซชีวภาพ
หมักก๊าซชีวภาพแบบ

ที่นำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการน้ำเสียโรงงานผลิตน้ำมันปาล์ม

A+CSTRth (Appropriate + Completely Stirred Tank Reactor, Thailand)

(Upflow

Anaerobic

Reactor,

Thailand)

Sludge

Blanket,Thailand),

A+HCSRth

(Appropriate

และ

A+UASBth

Concentration

Sludge

ซึ่งเป็นเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสีบแบบไม่ใช้อากาศ เป็นองค์ประกอบหลักเพื่อใช้ในการหมักย่อยสลาย

สารอินทรีย์ที่ปนเปื้ อนอยู่ในน้ำเสีย ซึ่งมีความเข้มข้นของสารแขวนลอย และ
จะย่อยสารอินทรีย์ให้สลายและเปลี่ยนรูปกลายเป็นก๊าซชีวภาพ

น้ำเสียที่ผ่านการหมักย่อยสลายจากถังหมัก
ประมาณร้อยละ

90

COD

สูง โดยกลุ่มแบคทีเรียที่ไม่ใช้อากาศ

ซึ่งก๊าซชีภาพที่ผลิตได้จะถูกรวบรวมและนำไปใช้ประโยชน์

เป็นพลังงานทดแทนเพื่อใช้ในโรงงานต่อไป

COD

+High

ใช้เทคโนโลยีถัง

A+CSTRth, A+UASBth

และ

A+HCSRth

และส่วนของกากตะกอนที่ออกจากถังหมัก

สามารถลดค่าความสกปรกในรูป

จะถูกส่งเข้าระบบแยกของแข็งในลานกรอง

ของแข็งกากอินทรีย์ และสามารถนำไปใช้เป็นสารปรับปรุงดิน ส่วนของน้ำที่ผ่านลานกรองของแข็งจะถูกส่งไปบำบัดใน

ระบบบำบัดขั้นหลัง ซึ่งเป็นระบบบ่อเปิด เพื่อให้ได้น้ำที่มีคุณภาพเหมาะสมที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ยน้ำเพื่อการ
เพาะปลูกต่อไป

ประโยชน์ต่อโรงงาน ลดต้นทุนการผลิตจากการใช้ก๊าซชีวภาพทดแทนน้ำมันเตาและเชื้อเพลิงชีวมวล, ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ย

เคมีจากการใช้ปุ๋ยน้ำและสารปรับปรุงดินทดแทน, พนักงานมีคุณภาพชีวิตและมีสุขภาพอนามัยดีขึ้น, ลดปัญหามลภาวะ
เรื่องกลิ่นและแมลงรบกวนที่อาจเป็นพาหะนำโรค ฯลฯ

ประโยชน์ต่อชุมชนใกล้เคียง ลดปัญหาเรื่องกลิ่นและแมลงรบกวนระหว่างชุมชนกับโรงงาน, คุณภาพชีวิตและสุขภาพจิต
ของชุมชนดีขึ้น, ลดปัญหาการปนเปื้ อนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ฯลฯ

ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากการลดมลพิษทางอากาศทางดิน ทางน้ำ และลดปัญหาการปน

เปื้ อนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ, ลดการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อนโดยนำมาใช้เป็น
พลังงานทดแทน ฯลฯ

สถิติการจัดการน้ำเสีย
ข้อมูล

หน่วย

ปี 2564

ปี 2563

ปริมาณน้ำเสียที่ออกจากกระบวนการผลิต

ลูกบาศ์กเมตร

241,424

273,194

ผลิตเพื่อเป็นพลังงานไฟฟ้า

Mkh.

10,225

12,008

ผลิตปุ๋ยน้ำที่ผ่านการบำบัด

Mkh.

85,559

47,034

หมายเหตุ ปริมาณน้ำเสียที่ออกจากกระบวนการผลิตในปี 2564 ลดลงจากปีก่อน เนื่องด้วยปริมาณผลปาล์มสดที่เข้ากระบวนการผลิตในปี 2564
น้อยกว่าปี 2563 ส่งผลกระทบให้ปริมาณการผลิต Biogas ลดลง และเป็นสาเหตุทำให้ปริมาณการผลิตเพื่อเป็นพลังงานไฟฟ้าลดลง
เช่นกัน
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2.2) โครงการเดินท่อน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้วไปสถานีพัฒนาอาหารสัตว์และเกษตรกรที่อยู่รอบบริเวณสถาน
ประกอบการ
การดำเนินงานโครงการนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน คือ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด
(มหาชน), สถานีพัฒนาอาหารสัตว์จังหวัดชุมพร และ เกษตรกรสวนรอบบริเวณสถานประกอบการ เพื่อทำการส่งน้ำที่ได้
ผ่านกระบวนการบำบัดขั้นสุดท้ายซึ่งมีแร่ธาตุอาหารสูงไปใช้สำหรับรดหญ้าเนเปียร์ในสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพรสำหรับ
เป็นอาหารสัตว์และเป็นพืชพลังงานทดแทน
และเพื่อส่งน้ำที่ได้ผ่านกระบวนการบำบัดขั้นสุดท้ายไปยังสวนปาล์มของ
เกษตรกรที่อยู่รอบบริเวณสถานประกอบการซึ่งจะสามารถลดต้นทุนจากการใช้ปุ๋ยเคมีและปัญหาปาล์มขาดแคลนน้ำได้
เส้นทางการวางท่อน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้ว ดำเนินการโดยการวางท่อน้ำที่ผ่านกระบวน การบำบัดแล้วจากบ่อ
สุดท้ายหลังผ่านระบบการผลิตก๊าซชีวภาพไปยังสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ มีระยะทาง 2.8 กม. มีจุดปล่อยน้ำดังกล่าวเข้า
สวนปาล์มของเกษตรกรรอบข้าง เพื่อให้เกษตรกรนำไปรดต้นปาล์มทดแทนปุ๋ย และไปสิ้นสุดที่สถานีพัฒนาอาหารสัตว์
โดยจัดเก็บในถังขนาดบรรจุ 25 ลบ.ม. จำนวน 2 ถัง ซึ่งทางสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ ใช้น้ำดังกล่าวสำหรับรดต้นหญ้าเน
เปียร์ซึ่งเป็นพืชอาหารสัตว์ที่มีศักยภาพสูงทั้งในแง่การให้ผลผลิตและมีคุณค่าทางอาหารที่ดีตามที่สัตว์ต้องการ
อีกทั้ง
หญ้าเนเปียร์สามารถนำมาผลิตเป็นพลังงานได้
ซึ่งถือว่าเป็นชีวมวลประเภทหนึ่ง
เนื่องจากเป็นหญ้าที่มีเยื่อใยและมี
ความชื้นสูง สามารถนำมาผลิตเป็นพลังงานได้ทั้งการนำไปเผาตรงหลังจากผ่านกระบวนการลดความชื้นแล้ว และการนำ
ไปหมักเป็นก๊าซชีวภาพหรือมีเทน
นอกจากนี้ ยังนำน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้วไปปล่อยลงในแปลงปลูกหญ้าแพงโกล่า ในสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ ซึ่ง
หญ้าแพงโกล่านี้ คืออาหารหลักสำหรับโค กระบือ ซึ่งปัจจุบันค่อนข้างหายากและราคาค่อนข้างสูง เนื่องจากยังไม่มีการส่ง
เสริมให้เกษตรกรปลูกอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบัน ยังคงมีการส่งน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้วไปยังสถานีพัฒนาอาหารสัตว์และมีจุดกระจายน้ำเข้าสวนปาล์มของ
เกษตรกรบ้านคันธทรัพย์ หมู่ที่ 2 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ และเกษตรกรรอบข้างอย่างต่อเนื่อง ได้รับการตอบรับที่ดีจาก
ชุมชนในด้านการบริหารจัดการน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้วให้เกิดประโยชน์โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมที่
เป็นผลต่อการดำรงชีวิตประจำวันของชุมชน
บริษัทฯ ยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการ
อยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทรและอย่างยั่งยืนตลอดไป
สถิติการจัดการน้ำที่ผ่านการบำบัด
ข้อมูล

หน่วย

ปี 2564

ปี 2563

ปริมาณน้ำเสียที่ผ่านการบำบัด

ลูกบาศ์กเมตร

241,424

273,194

ปริมาณน้ำที่ผ่านการบำบัดส่งออกเพื่อการเพาะปลูก

ลูกบาศ์กเมตร

207,261

188,218

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ กรณีที่ไม่ดำเนินการ
โครงการ

ล้านบาท

31

28

หมายเหตุ ปริมาณน้ำเสียที่ออกจากกระบวนการผลิตในปี 2564 ลดลงจากปีก่อน เนื่องด้วยปริมาณผลปาล์มสดที่เข้ากระบวนการผลิตในปี
2564 น้อยกว่าปี 2563 ทำให้น้ำเสียที่ผ่านกระบวนการบำบัดลดลง
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3) การจัดการพลังงานไฟฟ้า
บริษัทฯ ดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด
กับองค์กร รองรับมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกให้พนักงานเข้าใจและมีส่วนร่วมกับการจัดการ
พลังงานด้านพลังงานขององค์กรอย่างยั่งยืน
สถิติการใช้พลังงานไฟฟ้า

หมายเหตุ

ข้อมูล

หน่วย

ปี 2564

ปี 2563

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากภายนอก

Mwh

874

494

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตเอง

Mwh

26,452

29,255

ปริมาณไฟฟ้าผลิตขายให้การไฟฟ้า

Mwh

6,790

8,202

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกเพิ่มขึ้นเนื่องจากปริมาณผลปาล์มสดที่เข้ากระบวนการผลิตในปี 2564 ลดลงจากปีก่อน ทำให้
ปริมาณน้ำเสีย และ Biogas ที่จะผลิตเป็นไฟฟ้าใช้เองลดลง จึงต้องใช้ไฟฟ้าจากภายนอกเพิ่มขึ้น

4) การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก
บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก ที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงงาน โดยมีการ
บริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดังนี้
1)

2)

3)
4)

การนำน้ำเสียจากกระบวนการผลิตในโรงงานมาผลิตไบโอแก๊ส (Biogas) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพใช้ในโรงกลั่นน้ำมัน
และผลิตไฟฟ้าใช้ภายในโรงสกัดน้ำมันปาล์มส่วนที่เหลือใช้จำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
มีการนำไอเสียที่ปล่อยทิ้งเกิดจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้านำกลับมาเป็นพลังงานความร้อนสำหรับหม้อไอน้ำขนาด 10 บาร์
เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตน้ำมันเมล็ดในปาล์ม
มีการใช้วัสดุเหลือที่ไม่ใช้แล้วเพื่อเป็นสารปรับปรุงบำรุงดินในสวนปาล์ม เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมี
มีการจัดการด้านพลังงาน เช่น เมื่อมีการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่าง ก็ปรับเปลี่ยนเป็นหลอดไฟชนิดที่มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นและประหยัดไฟฟ้าอีกด้วย มีการทำความสะอาดเครื่องปรับ อากาศประจำปี เพื่อให้เครื่องปรับอากาศทำงานอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพมีการหยุดเดินเครื่องเพื่อประหยัดพลังอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง หรือจะเป็นการหยุดเดินเครื่องเพื่อสะสม
วัตถุดิบเพื่อจะได้เดินเครื่องจักรอย่างเต็มประสิทธิภาพ เป็นต้น
ความสามารถในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ข้อมูล

หน่วย

ปี 2564

ปี 2563

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี

2,462.50

2,836.50

5) การจัดการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน (RSPO)

เป็นมาตรฐานการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนโดยเป็นมิตรต่อสิ่ง
แวดล้อมและรับผิดชอบต่อชุมชน สืบเนื่องจากทั่วโลกมีความต้องการบริโภคน้ำมันปาล์มและการใช้ไบโอดีเซลเพิ่มมากขึ้น
ส่งผลให้มีการขยายพื้นที่ปลูกปาล์มอย่างต่อเนื่อง จึงมีผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่น จากแรงกดดัน
ของผู้บริโภคทำให้อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มเกิดแนวคิดริเริ่มในการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนขึ้น เพื่อสนับสนุนการเติบโต
และใช้ประโยชน์น้ำมันปาล์มที่ผลิตจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำอย่างยั่งยืน
RSPO

(Roundtable

on

Sustainable

Palm

Oil)
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หลักเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับการปลูกปาล์มตามมาตรฐาน RSPO มี 7 หลักการ คือ
1) มีจริยธรรมและความโปร่งใส ขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจที่มีจริยธรรม สร้างความไว้วางใจและความโปร่งใสกับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมั่นคง
2) ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเคารพสิทธิ ใช้ข้อกำหนดทางกฎหมายเป็นหลักการพื้นฐานของการดำเนิน
การในการควบคุม
3) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ประสิทธิผล ผลกระทบด้านบวก และมีความยืดหยุ่น ดำเนินการตามแผน ขั้นตอนและ
ระบบเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
4) เคารพชุมชนและสิทธิมนุษยชนและส่งมอบผลประโยชน์เคารพสิทธิชุมชน ให้โอกาสที่เท่าเทียม เพิ่มผลประโยชน์สูงสุด
จากการมีส่วนร่วมและให้มั่นใจว่ามีการชดเชยเยียวยาเมื่อจำเป็น
5) สนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อย รวมเกษตรกรรายย่อยในห่วงโซ่อุปทานของ RSPO และปรับปรุงการ
ดำรงชีวิตของเกษตรกรรายย่อยผ่านการเป็นหุ้นส่วนที่ยุติธรรมโปร่งใส
6) เคารพสิทธิและเงื่อนไขของคนงาน ปกป้องสิทธิของคนงานและดูแลให้มีสภาพการทำงานที่ปลอดภัยและเหมาะสม
7) ปกป้อง อนุรักษ์และเสริมสร้างระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ปกป้องสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและ
ดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
ซึ่งแต่ละหลักการมีการกำหนด เกณฑ์ ตัวชี้วัด และแนวปฏิบัติ เพื่อยื่นขอการรับรองการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน
บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม จึงได้ปฏิบัติปรับเปลี่ยนวิธีการในทุกขั้น ตอนตั้งแต่ต้นน้ำ
จนถึงปลายน้ำ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเกณฑ์ปฏิบัติของ RSPO และได้ทำการยื่นขอรับรองระบบการผลิตน้ำมัน
ปาล์มอย่างยั่งยืน (RSPO) จนบริษัทฯ ได้รับการรับรอง version ล่าสุด ดังนี้
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
RSPO Supply Chain Certification Standard (version 01/02/2020) for Refinery & Frationation : Module
Identity Preserved, Segregated and Mass Balance, and Crushing Mill (CPKO) : Module Mass Balance

6) โครงการศูนย์การเรียนรู้ปาล์มน้ำมัน ซีพีไอ (CPI Learning Center)
การที่จะประสบความสำเร็จในการทำสวนปาล์ม เรื่องการจัดการถือว่ามีความสำคัญ ไม่น้อยไปกว่าการเลือกสายพันธุ์ที่ดี
บริษัทฯ จึงมุ่งหวังให้เกษตรกรสามารถจัดการสวนปาล์มให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2556 จึงมีโครงการก่อสร้าง “ศูนย์
การเรียนรู้ปาล์มน้ำมันซีพีไอ (CPI Learning Center)” ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับให้ความรู้เกี่ยวกับปาล์มน้ำมันอย่าง
ครบวงจร โดยรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ทั้งจากเอกสารทางวิชาการ งานวิจัยของบริษัทฯ และประสบการณ์จากการทำสวน
ปาล์มมากว่า 40 ปี ในพื้นที่สวนปาล์มกว่า 20,000 ไร่ โดยศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าวตั้งอยู่ใน อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ประกอบด้วยอาคารศูนย์การเรียนรู้ ทางเดินสำหรับการชมปาล์มน้ำมันสายพันธุ์ต่างๆ และเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมได้ฟรี โดย
เริ่มให้บริการตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา โดยบริษัทฯ หวังว่าผู้ที่เข้าเรียนรู้จัดการสวนปาล์มของบริษัทฯ จะสามารถนำข้อมูล
ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้กับสวนของตนเองและสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพออกจำหน่ายสู่ตลาดต่อไป
7) โครงการศึกษาการใช้ประโยชน์จากนกแสกเพื่อกำจัดหนูในสวนปาล์ม
บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีโครงการศึกษาการใช้ประโยชน์จากนกแสกเพื่อกำจัดหนูในสวนปาล์ม โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสียหายของผลผลิตทะลายปาล์มสด ด้วยการควบคุมประชากรหนูโดยไม่ใช้สารเคมี ซึ่งจะส่ง
ผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะช่วยลดต้นทุนในการใช้สารเคมีและนำไปสู่โครงการต้นแบบให้เกษตรกร
หันมาใส่ใจและห่วงใยต่อธรรมชาติมากยิ่งขึ้น และเปิดอบรมให้ผู้สนใจเข้ารับฟังตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา
นกแสก เป็นนกประจำถิ่นของไทย ซึ่งมีอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ เป็นนกกลางคืนที่อาศัยอยู่ใกล้ชุมชน ปกติใช้โพรงไม้ ซอก
อาคาร หรือช่องใต้หลังคาเป็นรังวางไข่ กินหนูเป็นอาหาร มีพฤติกรรมล่าเหยื่อในที่โล่ง ทุ่งหญ้า ไร่นา และสวนปาล์มน้ำมัน มี
การผสมพันธุ์วางไข่ และเลี้ยงลูกในช่วงเดือนกันยายน-กุมภาพันธ์ เลี้ยงลูก 2 ครอกติดต่อกัน จำนวนไข่รังละ 5-7 ฟอง
เพศเมียจะฟักไข่ประมาณ 30 วัน ใช้เวลาฟักไข่ 10 ชั่วโมง/วัน ระยะแม่นกฟักไข่และช่วงที่ลูกยังเล็ก พ่อนกจะออกล่าเหยื่อนำ
มาป้อนให้แม่และลูกนกทุกวัน
จากการศึกษาส่วนประกอบของเศษอาหารที่นกแสกสำรอกออกมาในบริเวณรังนก พบว่านกแสกในสวนปาล์มน้ำมันกินหนู
ป่ามาเลย์เป็นอาหารเกือบ 100% โดยนกแสกกินหนูเฉลี่ยวันละ 1-2 ตัน หรือประมาณ 350-700 ตัว/ปี ซึ่งหนูจำนวนนี้ถ้า
ปล่อยให้กัดกินผลปาล์มน้ำมันจะทำความเสียหายต่อผลผลิตปีละ 1.1-2.5 ตัน/ไร่ คิดเป็นมูลค่าความสูญเสียประมาณ
5,500-12,500 บาท/ไร่/ปี (ราคาทะลายปาล์มสด 4 บาท/กิโลกรัม) ขณะเดียวกันเกษตรกรยังต้องเสียเงินค่าซื้อสารเคมี
และจ้างแรงงานวางยากำจัดหนูทำให้มีต้นทุนสูงขึ้นอีก 700-1,400 บาท/ไร่/ปี
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3.3 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม
1) นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ เคารพในเกียรติของพนักงานในสถานที่ทำงานของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะดำเนินการเพื่อรับประกันว่าพนักงาน
ของบริษัทฯ จะมีสิทธิในด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล ตลอดจนมีสิทธิที่จะมีสถานที่ทำงานที่ปลอดภัย สะอาด และถูก
สุขลักษณะ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ด้านการใช้แรงงานบังคับ : บริษัทฯ ไม่กระทำหรือสนับสนุนให้มีการใช้แรงงานบังคับในทุกรูปแบบ และจะไม่เรียกร้องหรือ
รับเงินเก็บประกัน บัตรประจำตัว หรือเอกสารประจำตัวใดๆ จากลูกจ้าง ไม่ว่าเมื่อเข้าทำงาน หรือรับเข้าทำงานแล้ว หรือ
เป็นเงื่อนไขในการรับเข้าทำงานเว้นแต่กฎหมายยกเว้นไว้ รวมทั้งไม่ใช้การลงโทษทางกาย หรือการคุกคามจากการถูก
กระทำรุนแรง หรือรูปแบบอื่นๆ ของการข่มเหงทางกาย เพศ จิตใจ หรือทางวาจา เป็นมาตรการด้านระเบียบวินัยหรือการ
ควบคุม
ด้านการใช้แรงงานเด็ก : บริษัทฯ จะไม่ว่าจ้างหรือสนับสนุนให้มีการว่าจ้างเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี และจะไม่ให้หรือ
สนับสนุนให้แรงงานเด็กทำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย หรืออยู่ในสภาวะแวดล้อมที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
ด้านการใช้แรงงานหญิง : บริษัทฯ จะต้องไม่ให้ลูกจ้างหญิงทำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือร่างกายตามที่กฎหมาย
กำหนด รวมทั้งบริษัทฯ ต้องจัดให้ลูกจ้างหญิงที่มีครรภ์ทำงาน หรืออยู่ในสภาพ แวดล้อมที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อนามัย และความปลอดภัยต่อการมีครรภ์ รวมทั้งบริษัทฯ จะไม่เลิกจ้าง ลดตำแหน่ง หรือลดสิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง
หญิง เพราะเหตุจากการมีครรภ์
ด้านการเลือกปฏิบัติ : บริษัทฯ จะไม่กระทำหรือสนับสนุนให้มีการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน การจ่ายค่าจ้างและค่า
ตอบแทนการทำงาน การให้สวัสดิการ โอกาสได้รับการฝึกอบรมและพัฒนา การพิจารณาเลื่อนขั้น หรือตำแหน่งหน้าที่
การเลิกจ้างหรือการเกษียณอายุการทำงาน และจะไม่แทรกแซง ขัดขวาง หรือกระทำการใดๆ อันเป็นผลกระทบต่อ
กิจกรรมการใช้สิทธิหรือวิธีปฏิบัติของลูกจ้าง อันเนื่องมาจากเหตุเพราะความแตกต่างในเรื่องสัญชาติ ศาสนา ภาษา อายุ
เพศ สถานภาพการสมรส ทัศนคติส่วนตัวในเรื่องเพศ ความพิการ การติดเชื้อเอชไอวี การเป็นผู้ป่วยเอดส์ การเป็น
สมาชิกสหภาพแรงงาน การเป็นกรรมการลูกจ้าง ความนิยมในพรรคการเมือง หรือแนวคิดส่วนบุคคลอื่นๆ
ด้านเสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง : บริษัทฯ จะเคารพสิทธิลูกจ้างในการสมาคม การร่วมเจรจาต่อรอง
การคัดเลือกหรือเลือกตั้งผู้แทน อำนวยความสะดวก และจะปฏิบัติต่อผู้แทนนั้นเท่าเทียมกับลูกจ้างอื่นๆ
ด้านความรับผิดชอบทางสังคมและแรงงาน : บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้พนักงานทุกคนของบริษัทฯ ปฏิบัติ
งานอย่างมีมาตรฐาน ภายใต้การคุ้มครองและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมบนพื้นฐานทางสังคม และตามบทบัญญัติของ
กฎหมายแรงงานที่ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน สวัสดิการแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ และความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพ แวดล้อมในการทำงาน และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องโดยจะมีการทบทวน พัฒนาและปรับปรุงให้เหมาะสมอยู่
เสมอ
ด้านความรับผิดชอบดูแลลูกจ้างเกี่ยวกับการถูกคุมคามและหรือถูกล่วงละเมิดทางเพศ
รวมทั้งการใช้ความรุนแรงต่อ
สตรี : บริษัทฯ ได้มีมาตรการป้องกันมิให้ลูกจ้างของบริษัทฯ ถูกคุมคามและล่วงละเมิดทางเพศ โดยการแสดงออกด้วย
คำพูด ท่าทาง การสัมผัสทางกาย หรือด้วยวิธีการอื่นใด รวมทั้งการใช้ความรุนแรงต่อสตรี หากลูกจ้างถูกคุมคาม และ
หรือถูกล่วงละเมิดทางเพศ บริษัทฯ จะดำเนินการพิจารณาโทษทางวินัยกับผู้ที่กระทำผิดตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
การบริหารกำกับดูแลด้านสิทธิมนุษยชน
กำหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
ด้านการประเมินผลกระทบ
ด้านการติดตามผล

เพื่อแสดงความมุ่งมันและปลูกฝังคนในองค์กรในการเคารพสิทธิมุษยชน
ระบุประเด็นความเสี่ยงและระบุกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
การจัดทำแผนการคุ้มครอง การป้องกัน การแก้ไข รวมถึงกำหนดมาตรการ
ป้องกันและลดผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
ด้านการสื่อสาร
เปิดเผยนโยบายและมาตรการด้านสิทธิมนุษยชนให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบ
ด้านการเยียวยาและระงับข้อร้องเรียน กำหนดกลไกการรับข้อร้องเรียน และการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
การละเมิดสิทธิ
เป้าหมาย
การไม่มีข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมุนษยชน

ข้อร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชนในปีที่ผ่านมา
บริษัทฯ ไม่มีข้อร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชนในปีที่ผ่านมา
ข้อพิพาทด้านสิทธิมนุษยชนที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านสิทธิมนุษยชนที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
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2) นโยบายการสรรหาว่าจ้าง การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ การพัฒนา และการปฏิบัติต่อพนักงาน
บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าพนักงานของบริษัทฯ เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่จะนำไปสู่เป้าหมายและ
ความสำเร็จ บริษัทฯ จึงปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมบนพื้นฐานของหลักสิทธิมนุษยชน และนำเอาความต้องการของ
พนักงานมาเป็นองค์ประกอบในการพิจารณา เพื่อสรรค์สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงานกับบริษัทฯ มุ่งสนับสนุนส่ง
เสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ พร้อมทั้งเพิ่มพูนศักยภาพของพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน
ก็บริหารจัดการเพื่อให้เกิดความมั่นคงและความ ก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายดังกล่าว โดย
มีแนวปฏิบัติ ดังนี้
ดำเนินการสรรหาด้วยระบบการคัดเลือกและมีเงื่อนไขในการจ้างงานที่มีประสิทธิภาพ เสมอภาคและเป็นธรรม เพื่อให้ได้
มาซึ่งพนักงานที่มีคุณสมบัติครบถ้วน มีคุณภาพ และมีความซื่อสัตย์สุจริต ตรงตามมาตรฐานที่บริษัทฯ ต้องการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และบริหารค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากความเหมาะสมของบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ
และความสามารถของพนักงานเป็นรายบุคคล การจัดให้มีสวัสดิการที่เป็นธรรมและมีความเหมาะสมแก่พนักงาน รวมทั้ง
ดูแลและปรับปรุงให้มีความเหมาะสมเป็นปัจจุบัน มีความสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาพการณ์ทาง
เศรษฐกิจ สังคม และตลาดการจ้างงานในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ให้การพัฒนาพนักงานทุกคน ทุกระดับ และทุกสายวิชาชีพอย่างทั่วถึง เพียงพอ และต่อเนื่อง บนพื้นฐานและความเหมาะ
สมของบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ พร้อมทั้งปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกในเรื่องของคุณธรรม การมีจิตอาสา
การอนุรักษ์ธรรมชาติชุมชนและสิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมของการทำงานร่วมกันเป็นทีม
เพื่อสร้างความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจ
เดียวกันขององค์กร พร้อมทั้งปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานมีวินัยในการทำงาน
ปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึก และส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ สร้างบรรยากาศและ
สภาวะแวดล้อมการทำงานที่ดี เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีความสุขเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน และสามารถ
บริหารดุลยภาพระหว่างชีวิตการทำงานกับชีวิตส่วนตัวได้อย่างเหมาะสม
บริหารจัดการให้เป็นไปตามมาตรฐานของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รวมทั้งจัดให้มีระบบการ
บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่เป็นสากล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน
ให้การดูแลพนักงานอย่างทั่วถึง เสมอภาค และเป็นธรรม ให้เกียรติ ให้ความเคารพ และให้การปกป้องสิทธิเสรีภาพส่วน
บุคคลของพนักงานมิให้ถูกละเมิด
ให้การสนับสนุนส่งเสริมสิทธิในการแสดงออก
และการแสดงความคิดเห็นของ
พนักงาน รวมทั้งพิจารณาและให้ความเคารพในความเห็นต่าง
จัดให้มีระบบร้องเรียน
และช่องทางที่หลากหลายในการแจ้งข้อมูลเบาะแสของพฤติกรรมอันไม่สอดคล้องกับจรรยาบรรณบริษัท หรือพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ รวมทั้งจัดให้มีระบบการปกป้องพนักงานหรือผู้ร้องเรียนดัง
กล่าว มิให้ถูกกลั่นแกล้ง ได้รับโทษ หรือได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียน (Whistle Blower Policy)
ส่งเสริม และจัดให้มีช่องทางที่หลากหลายในการเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ แก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานมีข้อมูล มี
ความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจ และได้รับทราบผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
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จำนวนข้อมูลพนักงานประจำ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
เพศชาย
ระดับของพนักงาน
ระดับของพนักงาน
พนักงานสำนักงานกรุงเทพ
พนักงานระดับบริหาร
พนักงานระดับหัวหน้างาน
พนักงานระดับปฏิบัติการ
พนักงานสำนักงานชุมพร
พนักงานระดับบริหาร
พนักงานระดับหัวหน้างาน
พนักงานระดับปฏิบัติการ
รวมพนักงานประจำ

จำนวน
(คน)

เพศหญิง

(%)

จำนวน
(คน)

รวมจำนวน

(%)

จำนวน
(คน)

(%)

7

1.44

6

2.10

13

1.69

6

1.24

10

3.50

16

2.08

14

2.89

13

4.55

27

3.50

8

1.65

6

2.10

14

1.82

70

14.43

27

9.44

97

12.58

380

78.35

224

78.32

604

78.34

485

100

286

100

771

100

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

62.91

37.09

100

จำนวนข้อมูลพนักงานแยกตามช่วงอายุ
เพศชาย
ช่วงอายุของพนักงาน
ระดับของพนักงาน
อายุ 50 ปีขึ้นไป
อายุ 30-50 ปีขึ้นไป
อายุน้อยกว่า 30 ปี
รวมพนักงานประจำ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

จำนวน
(คน)

เพศหญิง

(%)

รวมจำนวน

จำนวน
(คน)

(%)

จำนวน
(คน)

(%)

95

19.59

59

20.63

154

19.97

308

63.50

173

60.49

481

62.39

82

16.91

54

18.88

136

17.64

485

100

286

100

771

100

62.91

37.09

100

บริษัทฯ จะต้องทำการว่าจ้างพนักงานที่เป็นผู้พิการตามอัตราจำนวน 8 คน โดยในปี 2564 บริษัทฯ ว่าจ้างพนักงานที่เป็น
ผู้พิการซึ่งอยู่ในพนักงานระดับปฏิบัติการจำนวน 3 คน และบริษัทฯ ได้จัดส่งเงินเข้ากองทุนตามอัตราค่าจ้างที่กำหนดไว้
หมายเหตุ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
มาตรา 33 กำหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐ รับคนพิการเข้าทำงานตามลักษณะของงานในสัดส่วนที่เหมาะสมใน
อัตรา 100 คนต่อ คนพิการ 1 คน
มาตรา 34 นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่ไม่ได้รับคนพิการเข้าทำงานตามจำนวนที่กำหนดตามมาตรา 33 ให้ส่งเงินเข้ากองทุนตามอัตราค่า
จ้างขั้นต่ำคูณด้วย 365 วัน คูณด้วยจำนวนคนพิการที่ต้องรับเข้าทำงาน

หน้า 48

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
จำนวนข้อมูลพนักงานเข้าใหม่ ปี 2564
เพศชาย
ระดับของพนักงาน
ระดับของพนักงาน
พนักงานสำนักงานกรุงเทพ
พนักงานระดับบริหาร
พนักงานระดับหัวหน้างาน
พนักงานระดับปฏิบัติการ
ผู้พิการ
พนักงานสำนักงานชุมพร
พนักงานระดับบริหาร
พนักงานระดับหัวหน้างาน
พนักงานระดับปฏิบัติการ
ผู้พิการ
รวมพนักงานประจำ

เพศหญิง

รวมจำนวน

จำนวน
(คน)

(%)

จำนวน
(คน)

(%)

จำนวน
(คน)

3

4.84

0

0.00

3

3.30

3

4.84

1

3.45

4

4.40

2

3.23

1

3.45

3

3.30

0

0.00

0

0.00

0

0.00

(%)

1

1.61

0

0.00

1

1.10

6

9.68

1

3.45

7

7.69

46

74.19

24

82.76

70

76.92

1

1.61

2

6.90

3

3.30

62

100

29

100

91

100

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

68.13

31.87

100

จำนวนข้อมูลพนักงานลาออก ปี 2564
เพศชาย
ระดับของพนักงาน
ระดับของพนักงาน
พนักงานสำนักงานกรุงเทพ
พนักงานระดับบริหาร
พนักงานระดับหัวหน้างาน
พนักงานระดับปฏิบัติการ
ผู้พิการ
พนักงานสำนักงานชุมพร
พนักงานระดับบริหาร
พนักงานระดับหัวหน้างาน
พนักงานระดับปฏิบัติการ
ผู้พิการ
รวมพนักงานประจำ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

เพศหญิง

รวมจำนวน

จำนวน
(คน)

(%)

จำนวน
(คน)

(%)

จำนวน
(คน)

(%)

4

6.67

0

0.00

4

4.55

1

1.67

0

0.00

1

1.14

5

8.33

1

3.57

6

6.82

0

0.00

0

0.00

0

0.00

1

1.67

0

0.00

1

1.14

5

8.33

2

7.14

7

7.95

44

73.33

25

89.29

69

78.41

0

0.00

0

0.00

0

0.00

60

100

28

100

88

100

68.18
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31.82

100

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
ความผูกพันของพนักงาน
ข้อมูล

ปี 2564

ปี 2563

พนักงานลาออกจากงานโดยสมัครใจ (Turn over rate)

7.95%

6.80%

3) นโยบายการพัฒนาฝึกอบรม กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
บริษัทฯ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงคุณค่าของบุคลากรทุกระดับตั้งแต่ก้าวเข้าสู่การทำงานในองค์กร ดังนั้นจึงได้ให้ความ
สำคัญต่อการพัฒนาบุคลากร และมุ่งส่งเสริมการเจริญเติบโตของพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยมีวิธี
การพัฒนาบุคลากรด้วยรูปแบบการพัฒนาที่หลากหลาย มีการกำหนดแผนการฝึกอบรมประจำปีที่เหมาะสมให้แก่ กรรมการ
ผู้บริหารและพนักงานในระดับต่างๆ รวมทั้งการให้ความสำคัญการการสร้างทายาทหรือผู้สืบทอดตำแหน่งงาน (Successor)
เพื่อรองรับตำแหน่งงานที่สำคัญที่จะเกษียณอายุภายใน 5 ปี ภายในองค์กร และเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในได้มี
โอกาสเรียนรู้และเติบโต นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเน้นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะการทำงานในกระบวนการผลิตและด้าน
ความปลอดภัยในการทำงานเป็นประจำ ซึ่งการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวนั้นได้จัดให้มีการอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีทักษะ ความรู้ความสามารถ มีความพร้อมในการที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้
รวมทั้งบริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญในการฝึกอบรมและปลูกฝังให้พนักงานทุกระดับให้มีความตระหนักในเรื่องของการต่อ
ต้านการทุจริตคอรัปชั่น โดยถือเป็นนโยบายหลักที่จะต้องดำเนินการและทบทวนให้มีการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
การอบรมพัฒนาของกรรมการ
ปีที่อบรม
ปี 2564

รายชื่อกรรมการ
นายการุญ นันทิลีพงศ์

หลักสูตรการฝึกอบรม
หลักสูตร Board Nomination and Compensation
Program (BNCP) 10/2021

นายไพบูลย์ คุจารีวณิช

สัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ Sustainability, ESG and a
company’s reporting (แนวคิดความยั่งยืนขององค์กร
กับการจัดทำข้อมูลเพื่อการรายงาน)

นายนพพร พิชา

สัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ Sustainability, ESG and a
company’s reporting (แนวคิดความยั่งยืนขององค์กร
กับการจัดทำข้อมูลเพื่อการรายงาน)

การอบรมพัฒนาของผู้บริหาร
ปีที่อบรม
ปี 2564

รายชื่อผู้บริหาร
นางรัศมี พงศ์จินดานนท์

หลักสูตรการฝึกอบรม
TFRS for PAEs
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ที่ต้องใช้และการเปลี่ยนแปลงในปี 2564

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
สถิติการฝึกอบรมพัฒนาของพนักงาน
ข้อมูล

หน่วย

ปี 2564

ปี 2563

ปี 2562

จำนวนการฝึกอบรม

ชั่วโมง

6,231

13,714

19,042

จำนวนการฝึกอบรมเฉลี่ย

ชั่วโมง/คน/ปี

8.08

17.86

23.22

เป้าหมายการฝึกอบรม

ชั่วโมง/คน/ปี

6

6

6

หมายเหตุ

หลักสูตรอบรมมีดังนี้ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, AI for Business Leader Course, เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังเพื่อ
การวางแผนกำลังคน, Learning & Development Forum, คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน,
เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพสำหรับ CPI, ความรู้ในงานจัดซื้อเพื่อการลดต้นทุน, ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจบริษัท, กระบวนการผลิต,
ISO, GMP, HACCP, RSPO,นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน จรรยาบรรณบริษัท ฯลฯ

4) นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อชีวิต สุขภาพของพนักงานทุกคน รวมทั้งสิ่งแวดล้อมและชุมชน ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนใน
การนำไปปฏิบัติ และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด จึงกำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ดังนี้
1)

2)

3)

4)

5)

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานทุกระดับที่ต้องปฏิบัติตามอย่าง
จริงจัง
สื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สนับสนุนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้าง
ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อผู้ปฏิบัติงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยให้ถือเป็น
ส่วนหนึ่งของการทำงาน และเป็นหน้าที่ของทุกคน ที่จะมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย
ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานทั้งหมด มีความปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี และเหมาะสม
สำหรับพนักงาน คู่ค้า และชุมชน
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร

ผลการปฏิบัติงานในปี 2564 :
บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการเน้นงานหลักและรณรงค์ ส่งเสริม และสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนในองค์กรได้มีส่วน
ร่วมในเรื่องความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนด
ของลูกค้าเพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม รวมถึงจัดอบรมเรื่องความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม อยู่สม่ำเสมอ
บริษัทฯ ยังคงตระหนักถึงอุบัติเหตุด้านต่างๆ ทั้งที่เกิดจากกระบวนการทำงานกับเครื่องจักร หรือเหตุเกิดเพลิงไหม้ ซึ่ง
เป็นเหตุการณ์ที่มีผลกระทบอย่างมากทั้งบริษัทฯ พนักงาน และชุมชนรอบข้าง โดยในปี 2564 บริษัทฯ จึงมีการทบทวน
ปรับปรุงงานด้านความปลอดภัยโดยดำเนินการดังนี้
การดำเนินการ

:

การปรับปรุง

:

การติดตามผล

:

วิเคราะห์สอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุเพื่อนำไปสู่มาตรการแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา
ซ้ำ พร้อมทั้งจัดทำรายงานเหตุการณ์ การดำเนินการแก้ไขป้องกัน
ดำเนินการปรับมาตรการดูแลป้องกันในเรื่องอัคคีภัยและเหตุฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใน
บริษัทฯ รวมทั้งมาตรการดูแลเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบกับพนักงานและ
ชุมชนรอบข้าง อีกทั้งมีการจัดทำระบบ QR code เพื่อใช้ในการทวนสอบและติดตามการ
ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงในแต่ละหน่วยงานเพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติการณ์ต่าง ๆ
กำหนดเป็นตัวชี้วัดผลการทำงานขององค์กร (KPI) ตั้งเป้าหมายเรื่องอุบัติเหตุและปัญหา
สิ่งแวดล้อมไว้ในเป้าหมายองค์กร และกำหนดเป็นตัวชี้วัดผลการทำงาน (KPI) องค์กรเป็น
ประจำทุกเดือนและมีการรายงานให้ผู้บริหารรับทราบ
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การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
มาตราการป้องกันไวรัสโควิค
บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามสถานการณ์โควิด และทำการติดตามข่าวสารจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง
ใกล้ชิด พร้อมกำกับดูแลและรับมือสำหรับการป้องกันให้กับพนักงานทุกคนในองค์กรรวมถึงบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อ
กับบริษัทฯ โดยได้ดำเนินการดังนี้
มีระบบในการคัดกรองอาการ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายพนักงานและผู้มาติดต่องาน ก่อนเข้ามาในสำนักงานและโรงงาน
มีมาตรการป้องกันในส่วนพื้นที่รับประทานอาหาร
ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทุกสัปดาห์
จัดกลุ่มการทำงานเพื่อสลับหมุมเวียนการทำงาน
หลีกเลี่ยงการติดต่อพบปะระหว่างบุคคล โดยใช้ระบบประชุมผ่านออนไลน์
ให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด
สถิติการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน
ข้อมูล
จำนวนวันในการทำงาน
การเดินเครื่องจักร

หน่วย

ปี 2564

ปี 2563

ปี 2562

วัน

365

365

365

ชั่วโมง

200,000

200,000

200,000

8

5

5

0

0

0

1

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

อุบัติเหตุในการทำงาน
พนักงานชาย
พนักงานหญิง

คน
คน

อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
พนักงานชาย
พนักงานหญิง

คน
คน

อุบัติเหตุถึงขั้นสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ
พนักงานชาย
พนักงานหญิง

คน
คน

อุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต
พนักงานชาย
พนักงานหญิง

คน
คน

เป้าหมายในปี 2564 อุบัติเหตุของพนักงานถึงขั้นหยุดงานต้องเป็น “ศูนย์”
จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุถึงขึ้นหยุดงานเกิดขึ้นทั้งหมดจำนวน 1 คน ทำให้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ
ได้มีการจัดประชุมเพื่อหาสาเหตุข้อบกพร่อง และกำหนดแนวทางการป้องกันให้เข้มงวดขึ้น ทั้งนี้จำนวนอุบัติเหตุในการ
ทำงานที่เกิดขึ้นในปีนี้มีจำนวนมากกว่าปีที่ผ่านมาก แต่อุบัติเหตุมีความรุนแรงน้อยกว่าปีที่ผ่านมา
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมา
บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
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5) นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้
บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมและโปร่งใส
ต่างๆ อย่างเคร่งครัดดังต่อไปนี้

โดยยึดมั่นในการปฏิบัติตามเงื่อนไข

บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติอย่างเสมอภาคเป็นธรรมและโปร่งใส โดยไม่เอาเปรียบต่อเจ้าหนี้ของบริษัทฯ
2) ไม่ใช้วิธีการทุจริต หรือปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงสำคัญใดๆ ที่อาจทำให้เจ้าหนี้ได้รับความเสียหาย
3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงของสัญญาต่างๆ ที่ได้ทำไว้กับเจ้าหนี้ทุกประเภทอย่างเคร่งครัด ถูกต้องตรงไปตรงมา โดย
เฉพาะเรื่อง เงื่อนไขค้ำประกัน การบริหารเงินทุน และกรณีที่เกิดการผิดนัดชำระหนี้
4) ชำระคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้ทุกประเภทอย่างครบถ้วนและตรงตามกำหนดเวลาที่ได้ตกลงไว้
1)

ผลการปฏิบัติงาน : ในปี 2654 จากสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด ซึ่งส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจและธุรกิจในวงกว้าง แต่
ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงชำระหนี้ต่อเจ้าหนี้ได้ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนด
ข้อพิพาทด้านการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

6) นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้ให้บริการ และคู่แข่ง
บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้ให้บริการ และคู่แข่ง ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมและโปร่งใส โดยยึดมั่นในการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ อย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้
1)

2)

3)

บริษัทฯ เชื่อมั่นในระบบการค้า และการแข่งขันแบบเสรี บริษัทฯ จึงถือปฏิบัติต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องทางการค้า และ
ดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด
บริษัทฯ ไม่ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เบียดเบียนกัน รวมทั้งการประกอบธุรกิจที่ไม่เป็นธรรม
ไร้จริยธรรม และขัดต่อกฎหมายในทุกรูปแบบ
บริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม และนำมาปฏิบัติต่อลูกค้า ต่อคู่ค้า และคู่แข่งขันทางธุรกิจ บนพื้นฐาน
ของข้อเท็จจริง และมีเหตุผลอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจ
สอบได้ในทุกกรณี

การบริการกำดับดูแลต่อลูกค้า
ข้อมูล

หน่วย

ปี 2564

ปี 2563

ดัชนีความพึงพอใจของลูกค้า

ร้อยละ

87.18

83.87

จำนวนข้อร้องเรียนที่ผลิตภัณฑ์เกิดความเสียหาย

เรื่อง

4

0

จำนวนข้อร้องเรียนที่ผลิตภัณฑ์ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและ
ความปลอดภัย

เรื่อง

0

0

จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลด้านการขายและ
การตลาด

เรื่อง

0

0

จำนวนข้อร้องเรียนการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลหรือการรั่วไหล
ข้อมูลของลูกค้า

เรื่อง

0

0

จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

เรื่อง

0

0
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เป้าหมายในปี 2564 จำนวนข้อร้องเรียนจากลูกค้าไม่เกิน 10 เรื่อง
จากสถิติพบว่ามีการร้องเรียนจำนวน 4 เรื่อง ยังคงอยู่ในเกณฑ์ตามเป้าหมายที่กำหนด บริษัทฯ ได้มีการประชุมเพื่อหาข้อ
บกพร่อง และหาวิธีการแก้ไขป้องกันเพื่อลดจำนวนข้อร้องเรียนของลูกค้า ทั้งนี้จากข้อร้องเรียนที่ผลิตภัณฑ์เกิดความเสีย
หาย 4 เรื่อง บริษัทฯ ได้ตรวจสอบและได้ทำการส่งสินค้าทดแทนตามปริมาณที่ได้เกิดความเสียหายจากต้นทางที่บริษัทฯ
เป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบ
ข้อพิพาทด้านปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้ให้บริการ และคู่แข่งในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านการปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้ให้บริการ และคู่แข่งที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา

7) นโยบายการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปถูกลิขสิทธิ์
บริษัทฯ มีนโยบายให้ความสำคัญกับหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การใช้
โปรแกรมสำเร็จรูป (Software) ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ เพื่อเป็นการดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลดังกล่าว บริษัทฯ
ได้ออกแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้
ถอดโปรแกรมสำเร็จรูปบางโปรแกรมออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของพนักงาน
2) สำรวจและปรับปรุงจำนวนโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ ในระบบสารสนเทศของบริษัทฯ ให้มีความ
เพียงพอ เหมาะสม และมีความสอดคล้องกับธุรกรรมของบริษัทฯ
1)

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องของบริษัทฯ
ลิขสิทธิ์โดยบริษัทฯ เท่านั้น

มีการใช้งานเฉพาะโปรแกรมสำเร็จรูปที่ซื้อถูกต้องตาม

บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้พนักงานใช้/นำมาใช้ ซึ่งโปรแกรมสำเร็จรูปที่ละเมิดลิขสิทธิ์ในคอมพิวเตอร์
ของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นความผิดร้ายแรงตามกฎหมายและอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรในอนาคต หากพนักงานใด
ฝ่าฝืนนำโปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์มาใช้ในงานของบริษัทฯ พนักงานนั้นจะต้องรับโทษทางวินัยของบริษัทฯ และรับผิดชอบ
เป็นการส่วนตัว หากถูกเจ้าของลิขสิทธิ์ดำเนินการทางกฎหมายใดๆ
ข้อพิพาทด้านการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปไม่ถูกลิขสิทธิ์ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่ไม่ถูกลิขสิทธิ์ที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

8) นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การทำรายการหรือธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง จะ
ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
รายการทั้งหมดจะกระทำอย่างยุติธรรมตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติ
ธุรกิจการค้า หรือเป็นธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปใน
สถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลจากการมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผล
ประโยชน์
อีกทั้งคณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบหากเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงจะได้รับทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
เพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมอย่างรอบคอบ เพื่อให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยราคา
และเงื่ อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก และจะต้องเปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/
ความจำเป็น ไว้ในรายงานประจำปี ตลอดจนต้องเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในหัวข้อรายการบัญชีกับ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกันด้วย อีกทั้งได้กำหนดนโยบายให้กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร แจ้งเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นขอ
งบริษัทฯ อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายให้คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงทราบโดยผ่าน
เลขานุการบริษัท รวมถึงนำส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่เลขานุการบริษัททุก 6 เดือน และเลขานุการบริษัท
จะต้องส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียนี้ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
ข้อพิพาทด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
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9) นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทฯ ได้ดำเนินงานโครงการ CSR (Corporate Social Responsibility) มาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การพัฒนาธุรกิจให้
เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่การดูแลเอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของชุมชน พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือสังคม
ด้วยความจริงใจ รวมทั้งสามารถดำเนินกิจการร่วมกับชุมชนและได้รับการยอมรับอย่างยั่งยืน การดำเนินงานของบริษัทฯ
ครอบคลุมทั้งการดำเนินงานทั้งในกระบวนการทางธุรกิจ
และนอกเหนือกระบวนการดำเนินงานทางธุรกิจ
เพื่อสร้าง
ดุลยภาพระหว่างเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม โดยเริ่มต้นจากภายในองค์กรขยายออกสู่ชุมชนใกล้เคียง ซึ่งพนักงานใน
บริษัทฯ ต่างได้มีส่วนช่วยเหลือ ร่วมมือร่วมใจช่วยกันส่งเสริมและจัดทำกิจกรรมต่างๆ ให้โครงการดังกล่าวขับเคลื่อนไปได้
บริษัทฯ ได้มีแผนกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ เพื่อเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกิจกรรมต่อชุมชนและสังคมรอบสำนักงาน
ชุมพร โดยในปี 2564 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 489,000 บาท สำหรับกิจกรรมดังต่อไปนี้

สนับสนุนโครงการควบคุมเฝ้าระวังสถานการณ์โควิดร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ อาทิเช่น โรงพยาบาลชุมพรเขต
อุดมศักดิ์, โรงพยาบาลท่าแซะ, สาธารณสุขอำเภอท่าแซะ, รพ.สต บ้านพรุตะเคียน, รพ.สต.สลุย,อบต.เขาไชยราช,
โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ และ โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน ฯลฯ

สนับสนุนเตียงสนามให้กับศูนย์ Local Quarantine สถานกักกันโรคท้องที่
โรงเรียนบ้านตัดผม จำนวน 32 เตียงพร้อมมุ้งครอบ
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มอบชุด PPE และถุงมือแพทย์ ให้สาธารณสุข
อำเภอท่าแซะ ผ่าน รพ.สต.สลุย

สนับสนุนเตียงสนามให้กับทางจังหวัดชุมพรเพื่อใช้ในการตั้งศูนย์ Community Isolation : CI เพื่อ
รองรับการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิดของจังหวัดชุมพร

สนับสนุนตู้เก็บของให้กับศูนย์พักคอยสีเขียว
วัดถ้ำพรุตะเคียน จำนวน 60 ตู้

พัฒนาปรับปรุงพื้นอาคาร รพ.สต
บ้านพรุตะเคียน อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
หน้า 57

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ
ณ โครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

อบรมการจัดการปุ๋ยให้เกษตรกร
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ร่วมกิจกรรมออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง
ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ กับผู้นำชุมชน อบต.สลุย
และอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ซ่อมปรับปรุงถนนสายเลียบ
ทางรถไฟเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
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จัดทำถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่มให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนจาก
น้ำท่วม จังหวัดชุมพร

ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มเปราะบาง ร่วมกับทาง รพ.สต.สลุย และทีม
อสม.สลุย
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4.1 การวิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะการเงิน
1)

2)

รายได้จากการขายและการให้บริการ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายและการให้บริการ ในปี 2564 จำนวน
5,596.58 ล้านบาท โดยรวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,707.82 ล้านบาท หรือร้อยละ
43.92
ซึ่งเป็นผลมาจากราคาขายโดยเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์หลักเพิ่มขึ้นร้อยละ
37.75 และปริมาณขายโดยเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์หลักในปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
ร้อยละ 3.97
ต้นทุนขายและการให้บริการ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีต้นทุนขายและการให้บริการ จำนวน 4,941.34 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,569.08 ล้านบาท หรือร้อยละ 46.53 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
ราคาวัตถุดิบโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีก่อน

3)

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย จำนวน 101.91 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4.50 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.62 โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าขนส่ง
ขายของผลิตภัณฑ์หลักในปี 2564 ที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น

4)

5)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 253.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปีก่อน 34.23 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.62 สาเหตุหลักมาจากขาดทุนจากสัญญา
ซื้อขายน้ำมันปาล์มล่วงหน้า
อัตราส่วนทางการเงิน (RATIO)


อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอัตราส่วนสภาพคล่องเพิ่มขึ้นจาก 0.63 เท่าในปี 2563
เป็น 0.78 เท่าในปี 2564 เนื่องจากในปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์
หมุนเวียนเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 35.23 โดยส่วนใหญ่เป็นส่วนของลูกหนี้การค้า
และลูกหนี้อื่น สินค้าคงเหลือ และสินทรัพย์ชีวภาพที่เพิ่มขึ้น และหนี้สินหมุนเวียน
เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 8.88 โดยส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น



ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเร็วขึ้นจาก 29 วันในปี 2563 เป็น
28 วันในปี 2564
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระยะเวลาชำระหนี้สั้นลงจาก 16 วัน ในปี 2563 เป็น
วัน ในปี 2564 เนื่องจากเจ้าหนี้คงค้างส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้การค้ากลุ่มวัตถุดิบ

17

อัตรากำไรขั้นต้น (%)
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตรากำไรขั้นต้นลดลงจากร้อยละ 13.28 ในปี 2563
เป็นร้อยละ 11.71 ในปี 2564 สาเหตุจากต้นทุนของวัตถุดิบโดยเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นใน
สัดส่วนที่มากกว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้น จึงเป็นผลให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลง
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อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%)
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น จากร้อย
ละ 8.10 ในปี 2563 เป็นร้อยละ 13.37 ในปี 2564 เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัท
ย่อยมีผลกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 133.25 ล้านบาท หรือร้อยละ
83.78

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) (%)
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เพิ่มขึ้น จากร้อยละ
5.41 ในปี 2563 เป็นร้อยละ 8.09 ในปี 2564 ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจาก
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 133.20 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 83.75
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจาก 1.10
เท่า ในปี 2563 เป็น 1.01 เท่าในปี 2564 เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมี
หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 1.82 ในขณะที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 11.34
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า)
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น
จาก 3.69 เท่าในปี 2563 เป็น 7.19 เท่าในปี 2564 เนื่องจากบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยมีผลกำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
6)

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
ส่วนประกอบของสินทรัพย์ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 4,395.57
ล้านบาท โดยแบ่งเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จำนวน 2,533.23 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57.63 ของ
สินทรัพย์รวม รองลงมาได้แก่ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น จำนวน 541.05 ล้านบาทสินค้าคงเหลือ จำนวน 616.79
ล้านบาท พืชเพื่อการให้ผลิตผล จำนวน 355.13 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.31,14.03 และ 8.08
ของสินทรัพย์รวมตามลำดับ ส่วนที่เหลือได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สินทรัพย์ชีวภาพ ค่าใช้จ่ายล่วง
หน้า สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 349.38 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 7.95 ของสินทรัพย์รวม
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพิ่มขึ้นจากปี
2563 จำนวน 262.23 ล้านบาทหรือร้อยละ 6.34 เนื่องจากสาเหตุหลักดังนี้
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 214.78 ล้านบาท เนื่องจากราคาขายที่เพิ่มขึ้นในเดือนธันวาคม 2564
สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 95.65 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากราคาวัตถุดิบเพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาส 4 ปี 2564
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลง 73.31 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากการค่าเสื่อมราคาของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 15.59 ล้านบาท
พืชเพื่อการให้ผลิตผลลดลง 18.81 ล้านบาท
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สภาพคล่องทางการเงิน
กระแสเงินสด บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวนเงิน
109.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 15.59 ล้านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน : เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 324.77 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจาก
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 212.10 ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 96.26 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้
อื่นเพิ่มขึ้น 141.33 ล้านบาท และมีภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 2.96 ล้านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน : เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จำนวน 90.66 ล้านบาท สำหรับใช้ไปใน
กิจกรรมลงทุน เป็นการใช้ไปในการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นจำนวนเงิน 91.30 ล้านบาท การปลูกปาล์ม
ทดแทน เป็นจำนวนเงิน 2.95 ล้านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน : เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 218.51 ล้านบาท เนื่องจากการ
คืนเงินกู้ระยะสั้น จำนวน 35 ล้านบาท การจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน 263.89 ล้านบาท และการจ่าย
ดอกเบี้ยจำนวน 48.46 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31ธันวาคม 2564 จำนวน 2,186.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน
222.71 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.34 เมื่อเปรียบเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน
1,963.82 ล้านบาท เนื่องจาก บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกำไรสำหรับปี 2564 จำนวน 292.31 ล้านบาท การจ่าย
เงินปันผล จำนวน 69.60 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 3.46 บาท ส่วนปี 2563
เท่ากับ 3.10 บาท
หนี้สิน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 2,209.10 ล้านบาท โดยเป็นส่วนของเงินกู้ยืม
ระยะสั้นจากธนาคาร จำนวน 1,124 ล้านบาท หรือร้อยละ 25.57 เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนที่ถึง
กำหนดชำระภายในหนึ่งปี จำนวน 266.32 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.06 เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน
หนึ่งปี จำนวน 284.07 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.46 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จำนวน 293.21 ล้านบาท หรือร้อยละ
6.67 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จำนวน 137.55 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.13 สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงาน จำนวน 58.89 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.34
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สิน ยอดหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 39.57 ล้านบาท
หรือร้อยละ 1.82 เนื่องจากสาเหตุหลักดังนี้
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลงจำนวน 35 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.02 เนื่องจากเนื่องจากมีการคืนเงินกู้ระยะ
สั้น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น จำนวน 130.82 ล้านบาท หรือร้อยละ 80.56 จากการซื้อวัตถุดิบ น้ำมันปาล์ม
ดิบ ในช่วงเดือนธันวาคม 2564 เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2563
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีเพิ่มขึ้นจำนวน 36.96 ล้านบาท หรือร้อยละ
14.96 เนื่องจากการผ่อนชำระตามงวด
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้นจำนวน 4.64 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.49
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่ายเพิ่มขึ้นจำนวน 2.96 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.52
7)

โครงการลงทุนที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทฯ
โครงการล้มต้นปาล์ม (Replant) และปลูกปาล์มทดแทน จำนวน 460 ล้านบาท เป็นโครงการล้มต้นปาล์มที่มีอายุเกิน
25 ปี และปลูกปาล์มทดแทน โดยบริษัทฯ ได้มีการวางแผนทยอยล้มต้นปาล์มเพื่อไม่ให้กระทบต่อผลผลิตผลปาล์ม
สดที่ได้ ซึ่งโครงการดังกล่าวเริ่มดำเนินการตั้งแต่ต้นปี 2552 และคาดว่าจะแล้วเสร็จสิ้นปี 2566
บริษัทฯ คาดว่าผลผลิตของปาล์มที่ได้จากการปลูกทดแทนรุ่นสุดท้ายจะเริ่มทะยอยให้ผลผลิตในปี 2566 ซึ่งจะทำให้
ผลประกอบการของบริษัทฯ ดีขึ้น มีความมั่นคงในระยะยาว โดยเงินลงทุนที่ใช้ล้มต้นปาล์มและปลูกปาล์มทดแทน
บริษัทฯ ได้ใช้เงินลงทุนจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ โดยในปี 2561 ประมาณ 23 ล้านบาท, ปี 2562 ประมาณ
7.3 ล้านบาท, ปี 2563 ประมาณ 1.82 ล้านบาท และปี 2564 ประมาณ 3.05 ล้านบาท
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8)

การเปิดเผยข้อมูลผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด
(1)

ด้านการดำเนินงาน

กระทบ

X

ไม่กระทบ

ความต้องการสินค้าและบริการ
การเปลี่ยนแปลงแผนงานหรือเป้าหมายที่เคยรายงานไว้
การปิดหรือหยุดดำเนินงาน
ข้อจำกัดในการดำเนินงาน (เช่น การ Work from home, แผน BCP
ที่ได้รองรับสถานการณ์โควิด)
การระบาดของโรคในกลุ่มพนักงาน
ห่วงโซ่อุปทาน (เช่น ผลกระทบจากคู่ค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด
การขาดแคลนวัตถุดิบจากผู้ส่งวัตถุดิบ ปัญหาในการขนส่งวัตถุดิบ/สินค้า)
คำอธิบาย
บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบต่อการดำเนินงานจากเหตุการณ์โควิด ด้วยบริษัทฯ มีการนำหลักการป้องกัน
มาใช้อย่างเคร่งครัด จึงไม่เกิดเหตุการณ์ระบาดของโรคในกลุ่มพนักงาน และไม่มีการหยุดดำเนินงาน
(2)

ด้านการเงิน

กระทบ

X

ไม่กระทบ

ความสามารถในการชำระหนี้
การปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญากู้เงินและหุ้นกู้
ความสามารถในการจ่ายปันผล
สภาพคล่อง
อื่นๆ
คำอธิบาย
บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบทางการเงินจากเหตุการณ์โควิดบริษัทฯ ยังมีฐานะการเงินที่ดี สภาพคล่องสูง
มีความสามารถในการชำระหนี้ ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญากู้เงิน สามารถทำกำไรและจ่ายเงินปันผลได้ตาม
ปกติ

(3)

ด้านฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

กระทบ

X

ไม่กระทบ

การด้อยค่าของสินทรัพย์
การได้มาหรือจำหน่ายไปของสินทรัพย์ไม่เป็นไปตามแผน
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีที่เคยเปิดเผยไว้
อื่นๆ
คำอธิบาย
บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบทางการเงินจากเหตุการณ์โควิดบริษัทฯ ยังมีฐานะการเงินที่ดี สภาพคล่องสูง
มีความสามารถในการชำระหนี้ ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญากู้เงิน สามารถทำกำไรและจ่ายเงินปันผลได้ตาม
ปกติ
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(4)

ด้านภาระผูกพันตามสัญญา

กระทบ

X

ไม่กระทบ

ความเสี่ยงในสิทธิหรือภาระผูกพันในสัญญา
การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงที่สำคัญ
บริษัทฯ หรือคู่สัญญาใช้สิทธิตามสัญญาในการปลดเปลื้องภาระลูกหนี้
เป็นการชั่วคราว สิทธิเรื่องเหตุสุดวิสัย หรือ สิทธิเลิกสัญญาที่สำคัญ
อื่นๆ
คำอธิบาย
บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบต่อด้านภาระผูกพันตามสัญญาจากเหตุการณ์โควิด และไม่มีความเสี่ยงใน
สิทธิหรือเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงข้อตกลงที่สำคัญ

(5)

ด้านความเสี่ยงต่อความอยู่รอดของกิจการ

กระทบ

X

ไม่กระทบ

การดำเนินงานต่อเนื่อง
ผลกระทบต่อบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
การเปลี่ยนแผนทางธุรกิจเพื่อจัดการต้นทุนในระยะสั้น
อื่นๆ
คำอธิบาย
บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบด้านความเสี่ยงต่อความอยู่รอดของกิจการจากเหตุการณ์โควิด การดำเนิน
งานของบริษัทฯ ยังสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องเป็นปกติ
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4.3 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ) สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
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5 ข้อมูลสำคัญอื่น
5.1 ข้อมูลทั่วไปของบุคคลอ้างอิง
1)

2)

3)

นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ส่วนบริการผู้ลงทุน ฝ่ายนายทะเบียนหลักทรัพย์
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ (662) 009 9999
โทรสาร (662) 009 9991
ผู้ตรวจสอบบัญชี
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
เลครัชดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ ชั้น 33
เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ (662) 264 0777
รายชื่อผู้สอบบัญชีและจำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ
นายโสภณ
เพิ่มศิริวัลลภ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182
จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน 3 ปี
(ปี 2553, 2554, 2555) หรือ
นางสาวรุ้งนภา
เลิศสุวรรณกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516
จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน 1 ปี
(ปี 2561) หรือ
นายชยพล
ศุภเศรษฐนนท์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972
จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน 4 ปี
(ปี 2556, 2557, 2558, 2559) หรือ
นางสาวสุมนา
พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872
จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน 1 ปี
(ปี 2560) หรือ
นางสาวพิมพ์ใจ
มานิตขจรกิจ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 หรือ
นางสาวรสพร
เดชอาคม
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 หรือ
นางสาวอรวรรณ
เตชวัฒนสิริกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807
จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน 3 ปี
(ปี 2562, ปี 2563 และ ปี 2564)
ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสีย
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเท่านั้น
ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
ที่ปรึกษากฎหมาย
ศ.ดร. สหธน รัตนไพจิตร
ผศ.ดร. นพร โพธิ์พัฒนชัย
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ (662) 221 6111 ต่อ 2121
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ข้อมูลสำคัญอื่น
5.2 ข้อมูลสำคัญอื่น
1)
2)

ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ
ข้อจำกัดของผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ

5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย
1) คดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันสิ้นปีบัญชี
2) คดีที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ
3) คดีที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ
4) คดีที่มีกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่เป็นคู่ความกับบริษัทฯ
5.4 ตลาดรอง

ไม่มี-ไม่มี-

-

ไม่มี-

-

ไม่มีไม่มี-ไม่มี-

-

ไม่มี-

-

5.5 สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ (เฉพาะกรณีตราสารหนี้)
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-

ไม่มี-

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ส่งเสริมสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดีในทุกระดับขององค์กร และได้มีการปรับปรุง ส่ง
เสริมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีความ
โปร่งใส คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส มีประสิทธิผลจะส่งผล
ให้ผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ดีขึ้นและเป็นประโยชน์สูงสุดกับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในระยะยาวโดย
ทั่วกัน จึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้
1) ดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) โปร่งใส ตรวจสอบได้
2) กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3) ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย อีกทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียง
พอแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
4) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ ดูแลให้มีมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและติดตามทวนสอบอย่าง
สม่ำเสมอ
5) กำหนดให้มีวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณของบริษัทฯ และมีการติดตามผล
อย่างสม่ำเสมอ
6) จัดให้มีคู่มืออำนาจดำเนินการ เพื่อกระจายความรับผิดชอบ อำนาจในการตัดสินใจและสั่งการตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย
7) จัดให้มีคู่มือจรรยาบรรณบริษัท พร้อมทั้งมีการแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ได้แก่ หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น
หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน หมวดบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
และหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยมีเนื้อหาดังนี้
1)

สิทธิของผู้ถือหุ้น
ในปี 2564 บริษัทฯ มีการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1 ครั้ง เป็นการประชุมสามัญประจำปี 2564 โดยบริษัทฯ ได้เปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้น มีส่วนในการดูแลกิจการและให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการให้มากขึ้นดังนี้
1.1) การประชุมได้จัดโดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น (E-Meeting) ณ ห้องประชุม
ของบริษัทฯ และได้อำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วม
ประชุมฯ
1.2) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อ
รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า โดยระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม
2563 สำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2564 และ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564
สำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2565 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุม พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์และระบุขั้นตอนไว้อย่างชัดเจน
1.3) บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม รายงานประจำปี/งบการเงิน
รายการเอกสารที่ผู้เข้าประชุมต้องนำมาเพื่อใช้แสดงตัวและหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุม 7 วันทำการ ทั้งนี้เอกสารประกอบการประชุมที่นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนั้น จะมี
ข้อมูลครบถ้วนเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการตัดสิน ใจลงคะแนนในวาระต่างๆ และบริษัทฯ ได้เพิ่มทางเลือก
ให้กับผู้ถือหุ้นโดยให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
ได้ พร้อมจัดส่งเอกสารและวิธีการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคู่มือการ
ประชุมอย่างละเอียด
1.4) แจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้น
ต่อหนึ่งเสียง
1.5) ประธานที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม และคณะ
กรรมการยังได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็นและสามารถถามคำถามในแต่ละวาระการ
ประชุม รวมทั้งให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และได้บันทึกประเด็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมแล้ว
1.6) บริษัทฯ ไม่ได้เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
1.7) บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลของการประชุมและสามารถตรวจ
สอบความถูกต้องผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม
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นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
2)

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย และนักลงทุน
สถาบัน เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริงและยั่งยืนดังนี้
2.1) ได้ดำเนินการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นโดยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีการอำนวยความสะดวกใน
การประชุมอย่างเท่าเทียมกันให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการถามคำถามต่อที่ประชุมและแสดงความเห็นในแต่ละวาระการ
ประชุม และประธานที่ประชุมจะให้ความสำคัญและตอบข้อซักถามในทุกประเด็น โดยมีการบันทึกการประชุมอย่างถูก
ต้องครบถ้วน
2.2) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ในปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารเชิญประชุมพร้อมรายงานประจำปี/งบการเงิน และ
หนังสือมอบฉันทะพร้อมเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นให้
กับผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้ง
ลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งกำหนดวัน เวลา และวาระการประชุมก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วันล่วงหน้า โดยใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564 มีกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมจำนวน 10 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 10
ท่าน
2.3) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าโดยระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม
2563 สำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2564 และ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564
สำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2565 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุม พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์และระบุขั้นตอนไว้อย่างชัดเจน
2.4) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
2.5) บริษัทฯ ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ถืออย่างเท่าเทียมกัน และผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในแต่ละวาระ
2.6) บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้
เองในแต่ละวาระ ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถ
มอบอำนาจให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้ใน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้

3)

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ได้ดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติไว้ในคู่มือจรรยาบรรณบริษัทและ
ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน เพื่อให้คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการ
ดำเนินงาน โดยถือเป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญของทุกคน เช่น
· ผู้ถือหุ้น
:
บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทฯ ในระยะยาว
· พนักงาน
: บริษัทฯ สนับสนุนพัฒนาความสามารถในการทำงาน โดยนำระบบการพัฒนาบุคลากรบนพื้นฐาน
ของความสามารถ (Competency– Based Human Resources Development) มาใช้ เน้นการ
ทำงานอย่างปลอดภัย ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม ให้ผลตอบแทนและ
สวัสดิการที่เหมาะสม
· คู่ค้า/เจ้าหนี้ : ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด
· คู่แข่ง
:
ปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าโดยปราศจาก
หลักฐานและข้อเท็จจริง
· ลูกค้า
:
มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและรักษาระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจ
ของลูกค้า โดยบริษัทฯ ผ่านการรับรองระบบคุณภาพ ISO9001:2000 GMP และ HACCP
พร้อมทั้งกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการรับข้อร้องเรียนของลูกค้าและรักษาความลับของลูกค้า
· ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
: บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานดำเนินกิจกรรมเพื่อบำบัดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน
โดยรอบสถานประกอบกิจการ และกิจกรรมของท้องถิ่นที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่ โดย
บริษัทฯ มีนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ประกาศให้พนักงานทุกระดับ
ตระหนักและปฏิบัติโดยทั่วกัน รวมถึงได้มีการจัดอบรมให้กับพนักงานทุกระดับให้ตระหนักถึง
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อมเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง
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4)

5)

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่
เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่ำเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริ
ษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทฯ ได้มอบหมาย
ให้ Chief Financial Officer ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง สถาบัน
ผู้ลงทุน และประชาชนทั่วไป ซึ่งสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-679-9166 หรือที่
website : www.cpi-th.com หรือที่ e-mail address : info@cpi-th.com
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ
ทั้งหมด 10 ท่าน เป็น กรรมการผู้ชาย 10 ท่าน และ กรรมการผู้หญิง -ไม่มีแบ่งเป็น
· กรรมการที่เป็นอิสระ
4 ท่าน
คิดเป็นร้อยละ 40 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ
· กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ
· กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3 ท่าน
คิดเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ
กรรมการทุกท่านที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ได้เข้าร่วมการปฐมนิเทศ รวมถึงการรับทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับ
การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่เริ่มเข้ารับตำแหน่ง ซึ่งถือเป็นนโยบายที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้สำหรับ
กรรมการผู้ที่เข้ารับดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
ในปี 2564 จำนวนกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีจำนวน 4 ท่านใน 10 ท่าน หรือจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ
ทั้งคณะ ทั้งนี้ กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
ประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนด
นโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ บริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารในแต่ละ
ระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษรตามคู่มืออำนาจดำเนินการ บริษัทฯ มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิด
ชอบออกจากกันโดยเด็ดขาดระหว่างการอนุมัติ การบันทึกราย การทางบัญชีและการดูแลทรัพย์สินเพื่อเป็นการตรวจ
สอบซึ่งกันและกันได้ ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่ากรรมการดังกล่าวได้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ในฐานะที่เป็นตัวแทนของ
ผู้ถือหุ้น และมีการถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม
คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของ
บริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดย
กรรมการบริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งที่แน่นอน ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญ
ประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการ
จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยให้กรรมการที่ดำรง
ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
กรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพ และได้ผ่านหลักสูตรการอบรมการเป็นกรรมการ
ตามหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หรือ Directors Accreditation Program (DAP) ของ
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้
1)
นายบรรพต
หงษ์ทอง
ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่น 2013
2) นายชูศักดิ์
ปรัชญางค์ปรีชา
ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 18/2002
3) นายถกล
ถวิลเติมทรัพย์
ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 32/2003
4) นายไพบูลย์
คุจารีวณิช
ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่น 113/2014
5) นายกิตติ
ฉัตรเลขวนิช
ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 4/2000
6) นายการุญ
นันทิลีพงศ์
ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 9/2001
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7)
8)
9)

นายทรงฤทธิ์
นายนพพร
นายศราวุธ

นิวัติศัยวงศ์
พิชา
เมนะเศวต

ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 15/2002
ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่น 2003
ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่น 2015

คณะกรรมการบริษัทฯ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
และผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำหนดและให้ความเห็นชอบในเรื่องวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
เป้าหมาย โดยคณะจัดการจะนำเสนอเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทบทวนทุกๆ 1-3 ปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
แนวทางธุรกิจหรือสถานการณ์เศรษฐกิจ
ในส่วนแผนงานและงบประมาณ บริษัทฯ มีแผนปฏิบัติและมีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนงาน และงบประมาณ
ของบริษัทฯ ทุกไตรมาส และมีการปรับปรุงเป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัทฯ ทุกปี โดยคณะจัดการจะ
นำเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาทุกปีตามกรอบคู่มืออำนาจดำเนินการและนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ
พิจารณา ทั้งนี้หากมีแผนงานหรืองบประมาณเพิ่มเติมที่เกินกว่าอำนาจดำเนินการอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร
ตามที่ได้กำหนดไว้ จะต้องนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาต่อไป และคณะกรรมการบริษัทฯ จะกำกับดูแล
ให้คณะจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้ง
คณะกรรมการและคณะจัดการมีความรับผิดชอบตามหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น มีระบบการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิด
ชอบระหว่างคณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะจัดการ ซึ่งได้มีการกำหนดอำนาจดำเนินการอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำรายการหรือธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ผู้ที่
เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป รายการทั้งหมดจะกระทำอย่าง
ยุติธรรมตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า หรือเป็นธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียว
กับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพล
จากการมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล
สามารถตรวจสอบได้ ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์
อีกทั้งคณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบหากเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงจะได้รับทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
เพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และให้มีการปฏิบัติตามหลัก เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยราคา
และเงื่อนไขให้กระทำเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก กระทำอย่างยุติธรรมตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติ
ธุรกิจการค้า และจะต้องเปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจำเป็น ไว้ในรายงานประจำปี
ตลอดจนต้องเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในหัวข้อรายการบัญชีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันด้วย
อีกทั้งได้กำหนดนโยบายให้กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารแจ้งเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่าง
น้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายให้คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงทราบโดยผ่านเลขานุการ
บริษัท รวมถึงนำส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่เลขานุการบริษัททุก 6 เดือน และเลขานุการบริษัทจะต้องส่ง
สำเนารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียนี้ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงทราบ และกำหนดให้
กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนัก งานคณะกรรมการ กลต.
พร้อมทั้งแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบเพื่อจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการ
และผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบในการประชุมครั้งถัดไป
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การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร ปี 2564

การถือครองหุ้น ณ วันที่
1 มกราคม 2564
รายชื่อ

จำนวนหุ้น

กรรมการบริษัทฯ
1) นายบรรพต หงษ์ทอง
กรรมการอิสระ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นายนพพร พิชา
กรรมการอิสระ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

2)

3)

นายไพบูลย์ คุจารีวณิช
กรรมการอิสระ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นายศราวุธ เมนะเศวต
กรรมการอิสระ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

4)

5)

6)

7)

8)

9)

นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ กรรมการ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา กรรมการ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นายการุญ นันทิลีพงศ์
กรรมการ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช
กรรมการ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์ กรรมการ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

10)

นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์ กรรมการ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ผู้บริหาร
11) นายกฤษฏ์พงศ์ ตากวิริยะนันท์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

12)

นางรัศมี พงศ์จินดานนท์

%

การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี

การถือครองหุ้น ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ซื้อ

ขาย

โอน

จำนวน
หุ้น

จำนวน
หุ้น

จำนวน
หุ้น

จำนวนหุ้น

0

-

-

-

0

0

-

-

-

0

0

-

-

-

0

0

-

-

-

0

0

-

-

-

0

0

-

-

-

0

0

-

-

-

0

0

-

-

-

0

-

7,945,358

7,761,158

1.23

1,048,000

0

13,253,181

-

-

-

-

13,253,181

-

-

-

0

0

-

-

-

0

0

-

-

-

0

2.27

-

0

2,831,260

0.45

0

5,348,266

0.85

-

14,341,523

-

-

-

0

-

-

-

2,831,260

-

-

-

0

613,900

(18,400)

-

-

5,962,166

0

-

-

-

0

0

-

-

-

0

0

-

-

-

0

0

-

-

-

0

0

-

-

-

0

0

-

-

-

0

0

-

-

-

0

Chief Financial Officer

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

13)

นายธวัชชัย โฉมวรรณ์
ผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

หน้า 77

1.26

0

0

14,359,923

2.10

(863,800)

-

%

2.10

2.27

0.45

0.94

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร ปี 2564

การถือครองหุ้น ณ วันที่
1 มกราคม 2564
รายชื่อ

จำนวนหุ้น

นายประวิทย์ เติมวิริยะกุล
ผู้อำนวยการสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

14)

15) Mr. Jaroslaw Marian Kibilda

ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

16)

17)

นายอานนท์ ฤทธิ์ธาร
ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นายชุมพล ไทยนุกูล
ผู้อำนวยการโรงงาน
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

%

การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี

การถือครองหุ้น ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ซื้อ

ขาย

โอน

จำนวน
หุ้น

จำนวน
หุ้น

จำนวน
หุ้น

จำนวนหุ้น

0

-

-

-

0

0

-

-

-

0

0

-

-

-

0

0

-

-

-

0

0

-

-

-

0

0

-

-

-

0

0

-

-

-

0

0

-

-

-

0

1,661,900

(882,200)

-

44,333,488

-

-

-

0

รวมจำนวนหุ้นกรรมการ (ลำดับที่ 1-10)

43,533,788

รวมจำนวนหุ้นผู้บริหาร (ลำดับที่ 11-17)

0

6.88

%

7.00

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การ
ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการบริหารความเสี่ยง และจัดให้มีกลไกการตรวจ
สอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทฯ
อยู่เสมอ จัดให้มีการกำหนดลำดับขั้นของอำนาจอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรในคู่มืออำนาจดำเนินการ และความรับ
ผิดชอบของผู้บริหารและพนักงาน กำหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีสำนักตรวจสอบ
ภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพ
และความเพียงพอของการควบคุมภายใน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงดูแลให้สำนักตรวจ
สอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบได้อย่างเต็มที่ และให้รายงานตรงต่อกรรมการตรวจสอบและ
บริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารกำหนดแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอด
ผู้บริหารระดับสูง (Succession Plan) และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี และมอบ
หมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณากำหนดระบบพิจารณาค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับ
สูงที่เหมาะสม ที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานและเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจในการทำงาน
บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณบริษัทขึ้น เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและเที่ยงธรรม โดยได้มอบคู่มือจรรยาบรรณบริษัทให้กับคณะ กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน เพื่อให้ปฏิบัติตามโดยทั่วกัน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดอบรมชี้แจงให้พนักงานได้รับทราบทั่วกัน และผู้บังคับ
บัญชาทุกระดับชั้นมีหน้าที่สอดส่องและส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับ บัญชาปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำหนดและประพฤติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดี อีกทั้งได้กำหนดเป็นแผนงานของฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลที่ต้องจัดอบรมและติดตามการ
ปฏิบัติดังกล่าวเป็นประจำทุกปี
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บริษัทฯ มีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้า
ตลอดปี ไตรมาสละ 1 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระไว้อย่างชัดเจนและมีวาระ
พิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ
โดยเลขานุการบริษัทหรือเลขานุการที่ประชุมของแต่ละคณะจะจัดทำ
หนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมส่งให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้า
ก่อนการประชุมเป็นเวลา 7 วันเพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการสามารถเสนอความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ มีการจดบันทึกการ
ประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะ กรรมการบริษัทฯ เพื่อให้
คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ โดยปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง นอกจากนี้
บริษัทฯ มีเลขานุการบริษัทและที่ปรึกษาทางกฎหมาย ทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

6.2 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ยังไม่สามารถปฏิบัติได้ จากสรุปข้อเสนอแนะจาก IOD
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน คณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และคณะจัดการ ศึกษาหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้บริษัทฯ ดำเนินการปฏิบัติ
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ยังไม่สามารถปฏิบัติได้มีดังนี้
หัวข้อ

การดำเนินการ

บริษัทฯ ควรกำหนดและเปิดเผยนโยบายค่าตอบแทน
พนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

เปิดเผยในหัวข้อ 7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน หน้า

บริษัทฯ ควรเปิดเผยวัตถุประสงค์/เป้าหมายระยะยาวไว้ใน
รายงานประจำปี

เปิดเผยในหัวข้อ เป้าหมายระยะยาวในการดำเนิน
ธุรกิจ หน้า 4-5

บริษัทฯ ควรสื่อสารข้อมูลผ่านการจัดให้มีการพบปะกับนัก
วิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือเข้าร่วมกิจกรรม Opportunity
Day ของ ตลท. กับ นักวิเคราะห์

คณะกรรมการบริหาร ได้มอบหมายให้ คณะจัดการ
สื่อสารข้อมูลผ่านกิจกรรม Opportunity Day
เมื่อบริษัทฯ มีการดำเนินโครงการหรือการลงทุน
โครงการใหม่

บริษัทฯ ควรสื่อสารข้อมูลผ่านการจัดให้มีแถลงข่าวต่อ
สื่อมวลชน/การจัดทำจดหมายข่าวที่นำเสนอถึงฐานะ
ทางการเงินของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหาร ได้มอบหมายให้ Chief
Financial Officer สื่อสารข้อมูลผ่านการแถลง
ข่าวต่อสื่อมวลชน/การจัดทำจดหมายข่าวที่นำ
เสนอถึงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ เมื่อบริษัทฯ
มีผลประกอบการที่ผิดปกติและต้องชี้แจง

คณะกรรมการบริษัทฯ ควรพิจารณากำหนดจำนวนบริษัท
จดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งไม่เกิน
5 แห่ง โดยไม่มีข้อยกเว้น

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณายังขอไม่ถือเป็น
นโยบายการปฏิบัติ

คณะกรรมการควรกำหนดนโยบายในการไปดำรง
ตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของ Chief Executive

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณายังขอไม่ถือเป็น
นโยบายการปฏิบัติ

Officer
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หัวข้อ

การดำเนินการ

คณะกรรมการควรระบุวาระการดำรงตำแหน่งของ
กรรมการอิสระไว้อย่างชัดเจนในนโยบายกำกับดูแล
กิจการของบริษัทโดยควรกำหนดไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อ
ยกเว้น

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณายังขอไม่ถือเป็น
นโยบายการปฏิบัติ

คณะกรรมการควรกำหนดและเปิดเผยถึงนโยบายความ
หลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ

เปิดเผยในหัวข้อ การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูง หน้า 98

บริษัทฯ ควรกำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุม
ขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะ
กรรมการว่า ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จำนวนกรรมการทั้งหมด

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้ในการประชุม
แต่ละครั้งจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อย
กว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะถือ
ครบเป็นองค์ประชุม และการลงมติจะต้องผ่านการ
อนุมัติจากเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วม
ประชุม

คณะกรรมการควรจัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่
ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมในรอบ
ปีที่ผ่านมา โดยระบุจำนวนครั้งหรือวันที่จัดประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ จะปฏิบัติตั้งแต่ปี 2565
เป็นต้นไป

คณะกรรมการควรเปิดเผยกระบวนการในการประเมินผล
งานคณะกรรมการทั้งคณะ

เปิดเผยในหัวข้อ การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ หน้า 99-100

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนควรจัดประชุมอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
พิจารณาจัดประชุมตามความเหมาะสมและเหตุ
สมควรเพื่อไม่ให้เกิดการประชุมที่เกินความจำเป็น

คณะกรรมการสรรหาควรจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
พิจารณาจัดประชุมตามความเหมาะสมและเหตุ
สมควรเพื่อไม่ให้เกิดการประชุมที่เกินความจำเป็น

คณะกรรมการควรมีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงอย่าง
น้อย 1 คน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ดำเนินการสรรหาทุกครั้งตามวาระของกรรมการ
ในแต่ละรอบปี แต่ยังไม่สามารถสรรหากรรมการ
อิสระที่เป็นผู้หญิงได้

หน้า 80

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
6.3 ภาพรวมผลการดำเนินงานด้านกำกับกิจการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2564
Checklist 2021 รับทราบผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจำปี 2564 โดยบริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมินเต็ม 100 คะแนน จากสมาคมส่งเสริม
ผู้ลงทุนไทย สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทั้ง
ก่อน ระหว่าง และหลังการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเรื่องดังกล่างเป็นองค์ประกอบสำคัญ
ของการมีบรรษัทภิบาลที่ดี
AGM

รับทราบผลประเมิน
การกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2564 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทยอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” หรือ “ระดับห้าดาว” สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ ได้
ให้ความสำคัญในด้านสิทธิผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึง
ถึงบทบาทของผู้ส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลความโปร่งใส และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี
Corporate Governance Report of Thai Listed Companies
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โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ
7.1 โครงการการกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทฯ
มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์และข้อบังคับของ
บริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
แผนภาพโครงสร้างภายในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ
7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

ลำดับ

1

2

รายชื่อ

วันที่แต่งตั้ง
ครั้งแรก

ตำแหน่ง

นายบรรพต หงษ์ทอง

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่า
ตอบแทน

นายนพพร พิชา

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหาร
ความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
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26

เมษายน 2561

31

มกราคม 2561

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ
ลำดับ

รายชื่อ

3

นายไพบูลย์ คุจารีวณิช

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

4

นายศราวุธ เมนะเศวต

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

5

นายถกล ถวิลเติมทรัพย์

กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร

6

นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

7

นายการุญ นันทิลีพงศ์

กรรมการ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนา
ความยั่งยืน

8

นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์

กรรมการ
กรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความ
ยั่งยืน

9

นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช

กรรมการ

นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์

กรรมการ

10

วันที่แต่งตั้ง
ครั้งแรก

ตำแหน่ง

9

พฤศจิกายน 2559

26

เมษายน 2561

14

ตุลาคม 2536

14

ตุลาคม 2536

14

ตุลาคม 2536

14

ตุลาคม 2536

23

24

เมษายน 2542

กุมภาพันธ์ 2557

หมายเหตุ
1) กรรมการทุกท่านไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
2) กรรมการทุกท่านไม่มีการกระทำโดยไม่สุจริต หรือประมาณเลินเล่ออย่างร้ายแรง / ไม่มีการเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจ
ทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง / ไม่มี
การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนรวมหรือสนับสนุนการ
กระทำดังกล่าว / ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล
นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ หรือ นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา หรือ
นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช หรือ นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ ข้อมูลและ
รายละเอียดของคณะกรรมการบริษัทฯ โปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1
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โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ
7.2.3 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต
กำหนดนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ นโยบายด้านการเงิน และการบริหารเงินทุนของบริษัทฯ และกำกับดูแล
ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
พิจารณาอนุมัติรายการที่มีสาระสำคัญที่กฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ดังกล่าวกำหนดให้ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
จัดให้มีระบบการควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย
ข้อบังคับ นโยบายและระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ และกำหนดให้สำนักตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในดังกล่าว และรายงานต่อคณะ กรรมการตรวจสอบ โดยคณะ
กรรมการบริษัทฯ จะประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี และให้
ความเห็นไว้ในรายงานประจำปี
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อช่วยคณะกรรมการในการกำกับดูแลกิจการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้
แต่งตั้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ Chief Financial Officer ซึ่งเสนอโดย
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อรับผิดชอบดำเนินการเรื่องต่างๆ ตามที่กำหนดโดยคณะ
กรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารและกฎหมาย
แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบดำเนินการในเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

ขอบเขตอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับการทำธุรกรรม
(1) พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายลงทุนสำหรับโครงการใหม่ของบริษัทฯ ที่มีวงเงินเกิน 10 ล้านบาท
(2) การอุทธรณ์หรือไม่อุทธรณ์การประเมินภาษีอากร หรือการยอมชำระภาษีอากร การฟ้องคดี การต่อสู้คดี
การอุทธรณ์ การฏีกาหรือการไม่ฟ้องคดี การไม่ต่อสู้คดี การไม่อุทธรณ์ การไม่ฏีกา หรือการฟ้องคดีการถอน
อุทธรณ์ การถอนฏีกา หรือการประนีประนอมยอมความการถอนคำร้องทุกร์ เรื่องภาษีอารที่มีวงเงินเกินกว่า 5
ล้านบาท และ เรื่องอื่นๆ นอกจากเรื่องภาษีอากรที่มีวงเงินเกินกว่า 5 ล้านบาท
(3) การร่วมทุน (โดยมีส่วนร่วมในการบริหารงาน), การลงทุนซื้อหุ้น/ขายหุ้นบริษัอื่น, กิจการใหม่/เลิกกิจการ
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ ตามข้อบังคับบริษัทฯ
ข้อ 22. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง
กรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของ
บริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่
สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายใน
สิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นว่านั้น
ข้อ 26. มติทั้งปวงของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ตัดสินด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก
เสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้า ไม่มีรองประธานกรรมการ
หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัทฯ
ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา
ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
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7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย
1) คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

ลำดับ
1

นายนพพร พิชา
(

2

กรรมการอิสระ)

นายไพบูลย์ คุจารีวณิช
(

3

ตำแหน่ง

รายชื่อ

กรรมการอิสระ)

นายศราวุธ เมนะเศวต
กรรมการอิสระ)

ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

(

โดยกรรมการลำดับที่ 1, 2 และ 3 เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่เป็นไปตาม
ประกาศที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของ
งบการเงิน
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
(1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
(2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของ หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ
หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
(3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนด ของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
(4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง หรือ เลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยม่มีฝ่ายจัดการ
เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัทฯ
(6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของ
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
(Charter)
(

ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้
รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
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กำหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(8) กำหนดแผนจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
(9) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
(10) พิจารณาแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลง บุคคลในคณะทำงานบริหารความเสี่ยง
(11) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และบริหารความเสี่ยง
(7)

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ
บริษัทฯ หรือ คราวละไม่เกิน 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่ง
ตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ อีกได้

2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

ลำดับ
1

รายชื่อ
นายบรรพต หงษ์ทอง
กรรมการอิสระ)

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

(

2

นายนพพร พิชา
กรรมการอิสระ)

(

3

นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา
กรรมการ)

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

(

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
(1) พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ
บริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งหรือเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ใน
กระบวนการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติหมาะสมข้างต้นนั้น ให้รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกได้ด้วย
(2) กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ
(3) พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
(4) เสนอชื่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ Chief Financial Officer ต่อคณะ
กรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
(5) พิจารณาการปรับเงินเดือนและโบนัสประจำปีของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
Chief Financial Officer โดยรับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหาร และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
(6) กำหนดแนวทางในการประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหาร โดยคำนึงถึงหน้าที่
ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
(7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ
บริษัทฯ หรือ คราวละไม่เกิน 3 ปี โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่ง
ตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ อีกได้
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3) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน ประกอบด้วย

ลำดับ
1

รายชื่อ
นายการุญ นันทิลีพงศ์
(

2

กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร)

นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์
(

กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร)

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน

กรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน

หมายเหตุ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 มีมติให้เปลี่ยนชื่อ “คณะกรรมการบรรษัทภิบาล”
เป็น “คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน”

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน
1)
พิจารณากำหนดแนวทาง และเสนอแนะ นโยบาย กลยุทธ์ กรอบการดำเนินงาน รวมถึงกำหนดเป้าหมายการ
เป็นบรรษัทภิบาลและการพัฒนาความยั่งยืน เกี่ยวกับจรรยาบรรณ และจริยธรรมทางธุรกิจ ตลอดจนนโยบาย/
มาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะจัดการ เพื่อกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติ
องค์กรที่ได้มาตรฐานมีแนวทางที่ถูกต้อง ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การเป็นองค์กรที่มุ่งสร้างความเชื่อมั่นและ
ยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
2) กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา ทบทวนการดำเนินงานด้านบรรษัทภิบาลและการพัฒนาความยั่งยืน กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสู่มาตรฐานสากล
3) ให้คำปรึกษา ส่งเสริมและสนับสนุน ทั้งทรัพยากรและบุคลากร ให้มีการเผยแพร่กลยุทธ์และวัฒนธรรมในการ
เป็นบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน ให้เป็นที่เข้าใจของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ และให้มีผลในการ
ปฏิบัติทั่วทั่งองค์กรและบริษัทในเครือ สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
4) สนับสนุนและให้คำปรึกษาแก่บริษัทฯ ในการเข้ารับการประเมินหรือการจัดอันดับด้านการป็นบรรษัทภิบาล ทั้งนี้
เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
5) สรุปผลการดำเนินงาน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลการบริหารจัดการในด้านบรรษัทภิบาลและการพัฒนาความยั่งยืน
โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
6.) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืนมีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่ง
กรรมการบริษัทฯ หรือ คราวละไม่เกิน 3 ปี โดยกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืนที่พ้นตำแหน่งตาม
วาระ อาจได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ อีกได้

4) คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย

ลำดับ
1

รายชื่อ
นายถกล ถวิลเติมทรัพย์
(

2

กรรมการ)

นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา
(

กรรมการ)

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร
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โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร
(1) มีอำนาจ หน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
(2) พิจารณาและจัดทำนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน เป้าหมาย ทางการเงิน และ
งบประมาณของบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงปัจจัยทางธุรกิจต่างๆ อย่าง เหมาะสม เพื่อนำเสนอและขออนุมัติ
ต่อคณะกรรมการ และกำกับดูแล ตรวจสอบ และติดตามการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(3) จัดให้มีแผนสืบทอดงาน (Succession Plan) สำหรับการดำรงตำแหน่งที่สำคัญของผู้บริหารระดับสูงหรือ
บุคคลที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับพิจารณาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง พร้อมกับทบทวนแผนดังกล่าวอย่าง
สม่ำเสมอ
(4) กำหนดแนวทางในการประเมินผลปฏิบัติงานของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Chief
Financial Officer และ ผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่
เกิดขึ้น
(5) พิจารณาแต่งตั้งพนักงานระดับตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโส จนถึง พนักงานระดับตำแหน่งผู้อำนวยการ ที่เสนอ
โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(6) พิจารณาอนุมัติการปรับเงินเดือนและโบนัสประจำปีของพนักงานบริษัทฯ ที่เสนอโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
แล้วรายงานให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อทราบ
(7) กำหนดโครงสร้างองค์กรและนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทฯ รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับการคัดเลือก
การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้มีอำนาจแทนบริษัทฯ ในการลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
(8) พิจารณาและให้ข้อเสนอหรือความเห็นต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับโครงการ ข้อเสนอ หรือการเข้าทำธุรกรรมใดๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่เกินกว่าวงเงินที่ได้กำหนดไว้ และ/หรือที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง หรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะ กรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
(9) มอบอำนาจให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ตามขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับ
ผิดชอบ ตามที่กำหนดในคู่มืออำนาจดำเนินการ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหาร
(10) พิจารณาและอนุมัติคู่มืออำนาจดำเนินการ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจทราบถึง
ขอบเขตความรับผิดชอบและอำนาจของตนเอง และเพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน โดยมีหลักฐานอ้างอิง และ
เป็นไปตามขั้นตอนอย่างมีระบบ
(11) พิจารณาทบทวนและรับรองการจัดซื้อทั่วไป ซึ่งไม่ใช่เป็นการจัดซื้อวัตถุดิบ ที่มีวงเงินตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ที่
อนุมัติโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือคณะกรรมการเปิดซองประกวดราคา
(12) ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในโครงการใหม่ๆ และมีอำนาจในการพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทฯ ลงทุนหรือ
เข้าร่วมลงทุนกับบุคคล นิติบุคคล องค์กรทางธุรกิจอื่นใด หรือพิจารณาอนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อย ในรูปแบบที่
คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร เพื่อดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตลอดจนถึงการพิจารณา
และอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนดังกล่าว การเข้าทำนิติกรรมสัญญา การเพิ่มทุนในบริษัทย่อยที่จัดตั้ง
และ/หรือการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท
(13) พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี กู้ยืม ขอสินเชื่อ จำนำ
จำนอง ค้ำประกันและการอื่น รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ ตามวัตถุประสงค์เพื่อ
ประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนถึงการเข้าทำนิติกรรมสัญญา ยื่นคำขอ/คำเสนอ ติดต่อ
ทำนิติกรรมกับส่วนราชการ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิต่างๆของบริษัทฯ และ/หรือการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องดังกล่าวจนเสร็จการในจำนวนเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท
(14) พิจารณาและอนุมัติการให้กู้ยืมเงินระหว่างบริษัทฯ กับ บริษัทย่อย ในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท
(15) กำหนดเงื่อนไขทางการค้า เช่น วงเงินเครดิต ระยะเวลาการชำระเงิน การทำสัญญาซื้อขาย การเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขทางการค้า เป็นต้น
(16) อำนาจหน้าที่นอกจากนี้ ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัทฯ
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โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ
ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดของคณะกรรมการบริหารข้างต้น อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อบังคับของบริษัทฯ และในกรณีที่การเข้าดำเนินการหรือทำธุรกรรมใดๆ ที่มีหรือ
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ/หรือ เป็นการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ตามที่กฎหมายและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ และ
ให้คณะกรรมการบริหารให้ความเห็นและนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและดำเนินการ
ตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดต่อไป

5) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ลำดับ
1

รายชื่อ

ตำแหน่ง

นายกฤษฏ์พงศ์ ตากวิริยะนันท์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และอำนาจอนุมัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(1) มีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
(2) มีหน้าที่กำกับดูแล จัดการ และบริหารงานของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ ทางธุรกิจ เป้าหมาย
และแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงินและงบประมาณของบริษัทฯ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริหาร
(3) พิจารณาจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง กำหนดขอบเขตหน้าที่อำนาจ ประเมินผล และ ผลประโยชน์ตอบแทน
ที่เหมาะสมของพนักงาน แนวนโยบายที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริหาร
(4) แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินกิจการ และ/หรือ การบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ
(5) แต่งตั้ง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน กระทำการใดๆ ที่อยู่ภายในขอบเขตอำนาจ
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เห็นสมควร โดยที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อาจยกเลิก เพิกถอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจดังกล่าวได้
(6) พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำสัญญาตราสารทางการเงิน เช่น สัญญาสิทธิที่จะซื้อหรือขายสินค้าล่วงหน้า
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ฯลฯ เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางการเงินของบริษัทฯ
(7) กำหนดเงื่อนไขทางการค้า เช่น วงเงินเครดิต ระยะเวลาการชำระเงิน การทำสัญญาซื้อขายการเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขทางการค้า เป็นต้น ในวงเงินจำนวนเงินไม่เกิน 25 ล้านบาท
(8) พิจารณาเจรจาต่อรอง อนุมัติการเข้าทำนิติกรรมสัญญา หรือการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ
วัตถุดิบและขายสินค้าจำนวนปริมาณซื้อขายต่อครั้งไม่เกิน 1,000 ตัน ในกรณีที่มีการซื้อขายต่อครั้งเกินกว่า
1,000 ตัน ต้องได้รับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการซื้อขายก่อน โดยยอดปริมาณรวมซื้อขายสุทธิจะต้องรายงาน
ให้คณะกรรมการบริหารทราบในการประชุมครั้งถัดไป
(9) พิจารณาเจรจาต่อรอง อนุมัติการเข้าทำนิติกรรมสัญญา ซึ่งไม่ใช่การจัดซื้อวัตถุดิบและขายสินค้า ในจำนวนเงิน
ต่อครั้งไม่เกิน 10 ล้านบาท
(10) อำนาจหน้าที่นอกเหนือจากนี้ ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัทฯ
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7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
ลำดับ

รายชื่อ

ตำแหน่ง

นายกฤษฏ์พงศ์ ตากวิริยะนันท์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2

นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3

นางรัศมี พงศ์จินดานนท์

Chief Financial Officer

4

นายธวัชชัย โฉมวรรณ์

ผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด

5

นายรัฐพล ศิริพลบุญ

ผู้อำนวยการสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล

6

Mr. Jaroslaw Marian Kibilda

ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ

7

นายอานนท์ ฤทธิ์ธาร

ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ

8

นายชุมพล ไทยนุกูล

ผู้อำนวยการโรงงาน

9

นางสาวญาดา สวัสดิ์ศรี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงงาน

10

นางสาวสุทิศา เทียนไชย

ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานอาวุโส

11

นายมงคล เสียงสุทธิวงศ์

ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ

12

นายกฤษฎา ศรีโชติรุ่งเรือง

ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์

13

นางสาวสลิลภร ปรัชญางค์ปรีชา

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

14

นางสาวเสาวณีย์ จุฑาภิรักษ์

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

15

นายก้องสกล บวรภิญโญพงศ์

ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน

16

นายกฤษฎิ์ ศิริประเสริฐโชค

ผู้จัดการทั่วไป

17

นายดวง อยู่ประเสริฐ

ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การขายอาวุโส

18

นางสาวสดใส ลิ้มศุภรัตน์

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

19

นางสาวอุทิศ นิลแสวง

ผู้จัดการฝ่ายสวน

1
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ลำดับ

รายชื่อ

ตำแหน่ง

20

นายอุทัย ขวัญเมือง

ผู้จัดการฝ่ายผลิต 1

21

นายฉลอง อินทโก

ผู้จัดการฝ่ายผลิต 2

22

นายพัฒนศักดิ์ เดชดี

ผู้จัดการฝ่ายผลิต 3

23

นายสมบัติ พิบูลย์

ผู้จัดการฝ่ายยานยนต์

24

นางสาวสุมาลี อรทัย

ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและพัสดุ

25

นางสาวไพจิตต์ หิมทอง

ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพและวางแผนการผลิต

หมายเหตุ
1) ผู้บริหารลำดับที่ 1-8 เป็นผู้บริหารที่ต้องเปิดเผยตามประกาศคณะกรรมการ กลต. กำหนด และผู้บริหารทุกท่านไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วน
ของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
2) ข้อมูลและรายละเอียดของผู้บริหาร ลำดับที่ 1-8 โปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1

7.4.1 นโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร
1) ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารของบริษัทฯ หมายถึง บุคคลที่ดำรงตำแหน่งใน “คณะกรรมการบริหาร” โดยค่าตอบแทน
กรรมการบริหาร จะได้รับเฉพาะค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารเท่านั้น
2) ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นโยบายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะแบ่งเป็นค่าตอบแทนและผลประโยชน์แบบคงที่ คือ เงินเดือน
จะเป็นไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ประสบการณ์และทักษะความชำนาญ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่า
ตอบแทนจะทำการทบทวนเป็นประจำทุกปี ซึ่งรวมถึงพิจารณาอัตราการปรับเงิน เดือน โบนัส เพื่อนำเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติต่อไป ค่าตอบแทนในรูปผลประโยชน์อื่นหรือผลประโยชน์พิเศษ อาทิเช่น
ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันภัยการเดินทาง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ ที่สอดคล้องกับ
การปฏิบัติงาน
3) ค่าตอบแทนผู้บริหาร
นโยบายค่าตอบแทนของผู้บริหารจะสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว กล่าว
คือ
ระยะสั้นจะมีระบบการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในรูปแบบดัชนีวัดผล (KPI) โดยจ่ายผล
ตอบแทนในรูปแบบของโบนัสประจำปี และจะมีระบบการวัดและประเมินผลตามความสามารถหรือศักยภาพของ
บุคคล (Competency) โดยจะมีการประเมินผล ปีละ 2 ครั้ง คือการประเมินผลกลางปีและปลายปี โดยนำ
ผลลัพธ์จากการประเมินมาใช้ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนในรูปแบบของการปรับอัตราค่าจ้างพนักงาน
หรือการปรับระดับตำแหน่งงาน
พร้อมทั้งยังนำมาวิเคราะห์เพื่อทำแผนการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู้บริหาร
ระยะยาว พนักงานมีสิทธิ์ที่จะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของรายได้สะสม ซึ่งบริษัทฯ จะสะสมรายได้ตามฐานที่
กำหนดให้กับพนักงานที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ตามที่กำหนด โดยพนักงานจะได้รับเมื่อเกษียณอายุการทำงาน
เพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมและสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนในกับบริษัทฯ และผลตอบแทนระยาวในรูปการจัดสรรใบสำคัญ
สิทธิ ESOP ให้กับผู้บริหารตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีการจัดสรรใบสำคัญสิทธิ ESOP ให้กับผู้
บริหาร
ค่าตอบแทนในรูปผลประโยชน์อื่นหรือสวัสดิการ อาทิเช่น ประกันสังคม ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ
ประกันภัยการเดินทาง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การตรวจสุขภาพประจำปี ชุดทำงาน และสวัสดิการอื่นๆ ที่
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
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4) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหารและผู้บริหารที่นอกเหนือจากสวัสดิการ
ปี 2556 โครงการใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญออกและจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP#1) ดังปรากฏตามรายละเอียดข้อ 1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น
ปี 2557 ถึงปัจจุบัน ไม่มี

7.4.2 ค่าตอบแทนรวมและจำนวนรายของกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
กรรมการบริหารของบริษัทฯ หมายถึง บุคคลที่ดำรงตำแหน่งใน “คณะกรรมการบริหาร” โดยค่าตอบแทนกรรมการ
บริหาร จะได้รับเฉพาะค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารเท่านั้น
รายละเอียด

ปี 2564

จำนวนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

10

ค่าตอบแทน
เบี้ยประชุม เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพ และรายได้อื่นๆ (เงินชดเชยเกษียณอายุ เงิน
ชดเชยต่างๆ)
รถยนต์ประจำตำแหน่ง

ท่าน

ปี 2563
10

ท่าน

ปี 2562
10

ท่าน

23.33

20.20

19.55

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

3

ท่าน

3

ท่าน

3

ท่าน

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน
1) จำนวนพนักงานและค่าตอบแทนพนักงาน
นโยบายค่าตอบแทนของพนักงานจะสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว กล่าวคือ
ระยะสั้นจะมีระบบการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในรูปแบบดัชนีวัดผล
(KPI)
โดยจ่ายผล
ตอบแทนในรูปแบบของโบนัสประจำปี และจะมีระบบการวัดและประเมินผลตามความ สามารถหรือศักยภาพของ
บุคคล (Competency) โดยจะมีการประเมินผลปีละ 2 ครั้ง คือการประเมินผลกลางปีและปลายปี โดยนำผลลัพธ์
จากการประเมินมาใช้ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนในรูปแบบของการปรับอัตราค่าจ้างพนักงานหรือการปรับ
ระดับตำแหน่งงาน พร้อมทั้งยังนำมาวิเคราะห์เพื่อทำแผนการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
ระยะยาว พนักงานมีสิทธิ์ที่จะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของรายได้สะสม ซึ่งบริษัทฯ จะสะสมรายได้ตามฐานที่
กำหนดให้กับพนักงานที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ตามที่กำหนด โดยพนักงานจะได้รับเมื่อเกษียณอายุการทำงาน เพื่อ
มุ่งเน้นส่งเสริมและสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนในกับบริษัทฯ
และผลตอบแทนระยาวในรูปการจัดสรรใบสำคัญสิทธิ
ESOP ให้กับพนักงาน ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีการจัดสรรใบสำคัญสิทธิ ESOP ให้กับพนักงาน
ค่าตอบแทนในรูปผลประโยชน์อื่นหรือสวัสดิการ อาทิเช่น ประกันสังคม ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันภัย
การเดินทาง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การตรวจสุขภาพประจำปี ชุดทำงาน และสวัสดิการอื่นๆ ที่สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน
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ค่าตอบแทนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ข้อมูล

หน่วย

ปี 2564

จำนวนพนักงาน
พนักงานสำนักงานกรุงเทพ
พนักงานสำนักงานชุมพร
รวมพนักงานทั้งสิ้น

คน
คน
คน

56

56

79

715

712

745

771

768

824

จำนวนพนักงานแบ่งตามกลุ่มงาน
พนักงานระดับบริหาร
พนักงานระดับหัวหน้างาน
พนักงาน

คน
คน
คน

ค่าตอบแทนพนักงาน
เงินเดือน/ค่าแรง
โบนัส
รายได้อื่นๆ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ
ประกันสังคม

รวมค่าตอบแทนพนักงาน

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

ปี 2563

ปี 2562

27

28

27

113

141

153

631

599

644

150.06

148.56

162.68

29.35

21.82

26.30

20.40

22.55

25.41

3.05

2.71

3.13

3.08

4.67

6.35

206.66

200.32

223.87

2) ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
7.6 ข้อมูลสำคัญอื่นๆ
7.6.1 รายชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบให้การดำเนินงานด้านต่างๆ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง
ในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

นางรัศมี พงศ์จินดานนท์
ตำแหน่ง Chief Financial Officer

ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นางสาวสมศรี ฟองอนันตรัตน์
ปฏิบัติงานจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564
นางสาวเสาวณีย์ จุฑาภิรักษ์
ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
เริ่มควบคุมดูแลการทำบัญชีตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565

ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นายก้องสกล บวรภิญโญพงศ์
ตำแหน่ง ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่ตั้งให้ นายคมกฤษ ทองอ่วม ดำรง
ตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2559 ซึ่งได้ผ่าน
การอบรมหลักสูตร Company Secretary Program Class
No.71/2016 จาก Thai Institute of Directors เพื่อทำหน้าที่ให้เป็นไป
ตามพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ

ข้อมูลและรายละเอียดของบุคคลดังกล่าวโปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 และ 3
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โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ
7.6.2 นักลงทุนสัมพันธ์และข้อมูลเพื่อการติดต่อ
บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำรงตำแหน่ง Chief Financial Officer ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น
นักวิเคราะห์ ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง สถาบันผู้ลงทุน และประชาชนทั่วไป ซึ่งสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทฯ ได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 02-679-9166 หรือที่ website : www.cpi-th.com หรือที่ e-mail address : info@cpi-th.com
7.6.3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 4807 หรือ นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 หรือ นายชยพล
ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
4521 หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 หรือ นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2564 โดยกำหนดค่า
ตอบแทนประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวน 1,500,000 บาท ซึ่งเทียบเท่ากับปีก่อน, ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัตรส่ง
เสริมการลงทุน (BOI) ฉบับละ 100,000 บาท ซึ่งเทียบเท่ากับปีก่อน และไม่มีค่าบริการอื่นใดนอกเหนือจากนี้ อีกทั้ง
บริษัทย่อยได้ใช้ผู้ตรวจสอบบัญชีสำนักงานเดียวกันเป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2564
บริษัท
บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม
ค่าสอบบัญชี
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัตร BOI ฉบับละ
บริษัทย่อย 3 บริษัท
ค่าสอบบัญชีรวม
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัตร BOI ฉบับละ
ค่าบริการอื่น
บริษัทฯ และบริษัทย่อย

ปี 2564

บาท
100,000 บาท

1,500,000

810,000
100,000

ไม่มี
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บาท
บาท

ปี 2563

บาท
100,000 บาท

1,500,000

790,000
100,000

ไม่มี

บาท
บาท

ผลต่าง

-

เพิ่มขึ้น 20,000 บาท
-

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ
8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา
8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
(1) คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ
ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ
ด้วย
(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มี
อำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ
สำนักงาน
(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่
จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
(

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ
การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่น
ทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสาม
ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้
การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะ
กรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยว
โยงกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
จ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของ
สำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขอ
อนุญาตต่อสำนักงาน

( )

ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
(ซ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
(

ทั้งนี้ในปี 2564 บุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือให้บริการทาง
วิชาชีพ และในปี 2564 ไม่มีการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการอิสระในระหว่างปี
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รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ
(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อ
ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งแล้วแต่กรณี ซึ่งจะพิจารณาด้านทักษะวิชาชีพ ความรู้ ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Board Skill Matrix) ประสบการณ์การทำงาน โดยไม่เจาะจงเพศ อายุ หรือ เชื้อชาติ
ทั้งนี้การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์และกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัทฯ ในช่วงเวลา
นั้นๆ รวมถึงการใช้ฐานข้อมูลกรรมการและผู้บริหาร (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่ด้วย
อีกทั้งในกระบวนการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมข้างต้นนั้น ได้รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
รายย่อยหรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกได้ด้วย ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า โดยระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563
สำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2564 และระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2654 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 สำหรับการ
ประชุมสามัญประจำปี
2565
โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
เว็บไซต์ของบริษัทฯ
การให้สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ ได้กำหนดหลัก เกณฑ์เบื้อง
ต้นว่าผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ต้องการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ จะต้องเป็น
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันถือหุ้นหรือสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ (ไม่น้อยกว่า 31,637,633 หุ้น) เพื่อเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการได้เพียงหนึ่งท่าน และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือหุ้น
อยู่ในวันที่เสนอวาระ
โดยการลงคะแนนเสียงในการแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการจะถือตามเสียงข้าง
มากในการออกเสียง จะไม่มีระบบ Cumulative Voting

และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่สรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
สูงสุด ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ Chief Financial Officer โดยนำ
เสนอชื่อและคุณสมบัติต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
อ้างถึงขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ในหัวข้อย่อยที่ 2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ของหัวข้อใหญ่ที่ 7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ
ชุดย่อย
ทั้งนี้ในปี 2564 ไม่มีกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
องค์ประกอบความรู้ความชำนาญของกรรมการ (Board Skill Matrix)
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(3) หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการมีวิธีการดังต่อไปนี้
การเสนอชื่อบุคคลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยคณะ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้สรรหาเพื่อเสนอให้คณะ กรรมการบริษัทฯ พิจารณาก่อนเสนอที่
ประชุมผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่
จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการตามที่ได้กำหนดไว้

(4) การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
เมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานประจำปี คณะกรรมการจะประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็น
ประจำทุกปี โดยอ้างอิงแบบฟอร์มจากตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เป็นหลักเกณฑ์ในการประเมินและแจ้งผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ เพื่อร่วม
วิเคราะห์ผลการประเมินและพิจารณาหาแนวทาง
แนวปฏิบัติสำหรับการพัฒนาศักยภาพการทำงานของคณะ
กรรมการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
หลักเกณฑ์การประเมิน ครอบคลุมประเด็นสำคัญ ดังนี้
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย
2) การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
3) บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย
4) เรื่องอื่นๆ เช่น ความสัมพันธ์กับคณะจัดการ การพัฒนาตนเองของกรรมการบริษัทฯ และ การพัฒนาผู้บริหาร
วิธีการให้คะแนน และการวิเคราะห์ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละหัวข้อแบ่งออกเป็น ดังนี้
มากกว่าร้อยละ 80 = ดีเยี่ยม, มากกว่าร้อยละ 60= ดี, มากกว่าร้อยละ 40 = พอใช้, มากกว่าร้อยละ 20 = น้อย และ
น้อยกว่าร้อยละ 20 = ยังไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้นๆ
โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 มีการประเมิน ซึ่งสรุปผล
การประเมินประจำปี 2564 ได้ดังนี้
1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ
เพื่อใช้ประเมินการทำงานของคณะกรรมการในภาพรวมขององค์คณะ มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ, บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะ กรรมการ, การ
ประชุมคณะกรรมการ, การทำหน้าที่ของกรรมการ, ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ การพัฒนาตนเอง
ของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร โดยกระบวนการประเมินให้กรรมการทุกคนเป็นผู้ประเมิน ภาพรวม
ผลประเมินอยู่ในเกณ์ฑดีเยี่ยม

หัวข้อประเมิน
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
1.

รวม

ผลประเมินปี 2564
95.38%
92.63%
96.94%
94.64%
100%
87.92%

94.25%
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2) การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ
เพื่อใช้ประเมินการทำงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บริษัทฯ ในภาพรวม
ขององค์คณะ มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย, การประชุม
คณะกรรมการชุดย่อย, บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย โดยกระบวนการ
ประเมินให้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเป็นผู้ประเมิน
ภาพรวมผลประเมินอยู่ในเกณ์ฑดีเยี่ยม
หัวข้อประเมิน
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
3.1 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
3.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3.3 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
3.4 คณะกรรมการบริหาร

1.

รวม

ผลประเมินปี 2564
95.00%
100%

99.31%
100%
97.50%
95.00%

97.62%

3) การประเมินผลงานกรรมการเป็นรายบุคคล
เพื่อใช้ประเมินการทำหน้าที่อย่างเหมาะสมของการเป็นกรรมการของกรรมการรายบุคคล มีหัวข้อที่ใช้ในการ
ประเมิน โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ, การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย และ บทบาท หน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการอย่างเพียงพอ
โดยกระบวนการประเมินให้กรรมการทุกคนเป็น
ผู้ประเมิน ภาพรวมผลประเมินอยู่ในเกณ์ฑดีเยี่ยม
หัวข้อประเมิน
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการอย่างเพียงพอ

1.

2.

รวม

ผลประเมินปี 2564
95.42%
96.25%
94.58%

95.42%
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8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล
1) การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย
บริษัทฯ มีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้า
ตลอดปี ไตรมาสละ 1 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระไว้อย่างชัดเจนและมี
วาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ โดยเลขานุการบริษัทหรือเลขานุการที่ประชุมของแต่ละคณะจะ
จัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบ การประชุมส่งให้กรรมการแต่ละท่าน
ล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลา 7 วันเพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วม
ประชุม
ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการสามารถเสนอความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ มีการจดบันทึก
การประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะ กรรมการบริษัทฯ
เพื่อให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ โดยปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง
นอกจากนี้บริษัทฯ มีเลขานุการบริษัทและที่ปรึกษาทางกฎหมาย ทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและเกณฑ์
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ
ในการประชุมแต่ละครั้งจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะถือ
ครบเป็นองค์ประชุม และการลงมติจะต้องผ่านการอนุมัติจากเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งในปี
2564 สามารถสรุปการเข้าร่วมประชุมต่างๆ ได้ดังนี้
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุม ปี 2564

คณะกรรมการ
ตรวจสอบและ
บริหารความ
เสี่ยง
4 ครั้ง

คณะ
กรรมการ
สรรหาและ
กำหนดค่า
ตอบแทน
1 ครั้ง

คณะกรรม
การบรรษัทภิ
บาลและ
พัฒนาความ
ยั่งยืน
4 ครั้ง

คณะกรรมการ
บริหาร
13 ครั้ง

คณะ
กรรมการ
บริษัท
4 ครั้ง

การประชุม
ผู้ถือหุ้น
1 ครั้ง
(E-AGM)

นายบรรพต หงษ์ทอง

-

1/1 (100%)

-

-

4/4 (100%)

1/1

นายนพพร พิชา

4/4 (100%)

1/1 (100%)

-

-

4/4 (100%)

1/1

นายไพบูลย์ คุจารีวณิช

4/4 (100%)

-

-

-

4/4 (100%)

1/1

นายศราวุธ เมนะเศวต

4/4 (100%)

-

-

-

4/4 (100%)

1/1

นายถกล ถวิลเติมทรัพย์

-

-

-

13/13 (100%)

4/4 (100%)

1/1

นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา

-

1/1 (100%)

-

13/13 (100%)

4/4 (100%)

1/1

นายการุญ นันทิลีพงศ์

-

-

4/4 (100%)

-

4/4 (100%)

1/1

นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช

-

-

-

-

4/4 (100%)

1/1

นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์

-

-

4/4 (100%)

-

4/4 (100%)

1/1

นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์

-

-

-

-

4/4 (100%)

1/1

เฉลี่ยรวมทั้งคณะ

100%

100%

100%

100%

100%

100%

รายชื่อ

หน้า 101

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ
2) การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา
กลั่นกรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียดโดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกันและอยู่ในระดับเหมาะสมและสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และ
พิจารณาตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นจะ
ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงพิจารณาจากผล
ประกอบการของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มิได้จ่ายผลประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการ นอกเหนือจากค่าตอบแทน
กรรมการและค่าเบี้ยประชุมกรรมการเท่านั้น เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณากลั่นกรองแล้วจะนำเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการต่อไป
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่
กรรมการประจำปี 2564 ดังนี้
(1)

1/2564

เมื่อวันที่

29

เมษายน

2564

มีมติอนุมัติค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทน

กำหนดค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ประจำปี 2564 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยพิจารณาปรับเพิ่มค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ และ คณะกรรมการบริหาร เนื่องด้วยได้รับมอบหมายงานและภาระ หน้าที่ ที่เพิ่มมากขึ้น
บาท/คน/ครั้ง ที่มาประชุม
ค่าเบี้ยประชุม
ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริษัท

ปี 2563

ประธาน
กรรมการ

30,000

30,000

*25,000*

20,000

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหาร
ความเสี่ยง

ประธาน
กรรมการ

30,000

30,000

25,000

25,000

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่า
ตอบแทน

ประธาน
กรรมการ

25,000

25,000

20,000

20,000

คณะกรรมการบริหาร

ประธาน
กรรมการ

*30,000*

25,000

*25,000*

20,000

25,000

25,000

20,000

20,000

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

(2)

ปี 2564

ประธาน
กรรมการ

กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ซึ่งเทียบเท่ากับปีก่อน โดยให้ประธาน
กรรมการพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม
รายละเอียด

ปี 2564

ค่าตอบแทนกรรมการ

4,000,000
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3)

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ค่าเบี้ยประชุม (บาท)

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ
และบริหาร
ความเสี่ยง
4 ครั้ง

คณะ
กรรมการ
สรรหา
และ
กำหนดค่า
ตอบแทน
1 ครั้ง

คณะ
กรรมการ
บรรษัทภิ
บาลและ
พัฒนาความ
ยั่งยืน
4 ครั้ง

คณะ
กรรมการ
บริหาร
13 ครั้ง

คณะ
กรรมการ
บริษัท
4 ครั้ง

ค่าตอบแทน
กรรมการ
ปี 2564

-

25,000

-

-

120,000

500,000

645,000

นายนพพร พิชา

115,000

20,000

-

-

95,000

460,000

690,000

นายไพบูลย์ คุจารีวณิช

95,000

-

-

-

95,000

380,000

570,000

นายศราวุธ เมนะเศวต

95,000

-

-

-

95,000

380,000

570,000

นายถกล ถวิลเติมทรัพย์

-

-

-

340,000

95,000

380,000

815,000

นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา

-

20,000

-

280,000

95,000

380,000

775,000

นายการุญ นันทิลีพงศ์

-

-

100,000

-

95,000

380,000

575,000

นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช

-

-

-

-

95,000

380,000

475,000

นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์

-

-

80,000

-

95,000

380,000

555,000

นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์

-

-

-

-

95,000

380,000

475,000

305,000

65,000

180,000

620,000

975,000

4,000,000

6,1450,000

รายชื่อกรรมการ

นายบรรพต หงษ์ทอง

รวม

รวม
รวม

หมายเหตุ
1)

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกินจำนวน 4,000,000 บาท ซึ่งเทียบเท่ากับปีก่อน

และ

ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากนี้ โดยให้ประธานกรรมการพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม ซึ่งได้ทำการจัดสรรและกำหนดจ่ายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 และอนุมัติค่า

เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จากเดิม กรรมการบริษัท ครั้งละ 20,000 บาทต่อคนต่อครั้ง เป็น 25,000 บาทต่อคนต่อครั้ง และ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร จากเดิม
ประธานกรรมการบริหาร ครั้งละ 25,000 บาทต่อคนต่อครั้ง เป็น 30,000 บาทต่อคนต่อครั้ง และ กรรมการบริหาร ครั้งละ 20,000
บาทต่อคนต่อครั้ง เป็น 25,000 บาทต่อคนต่อครั้ง
2)
3)

คณะกรรมการบริหารมีการจัดประชุม 13 ครั้ง ในปี 2564 โดย การประชุมครั้งที่ 9/2564 ไม่รับค่าเบี้ย เนื่องด้วยเป็นการพิจารณาวาระพิเศษ เรื่องการซื้อเครื่องจักรทดแทน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 มีมติให้เปลี่ยนชื่อ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล เป็น คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ

พัฒนาความยั่งยืน

4)

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ
ปี 2556 โครงการใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญออกและจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP#1) ดังปรากฏตามรายละเอียดข้อ 1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น
ปี 2557 ถึงปัจจุบัน -ไม่มี-
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8.1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
การบริหารจัดการและดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยจะดำเนินการภายใต้กรอบนโยบายและรูปแบบบริหารการจัดการใน
แบบอย่างเดียวกันกับของบริษัทฯ โดยกระบวนการดำเนินการ อำนาจการตัดสินใจ ตลอดจนการพิจารณาอนุมัติเรื่อง
ต่างๆ จะเป็นไปตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามคู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัทฯ อีกทั้งกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัทฯ บางท่านได้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทย่อยด้วย จึงทำให้กระบวนการบริหารอยู่ใน
ขอบเขตตามแบบของบริษัทฯ อย่างแน่นอน รวมถึงข้อมูลฐานะทางการเงินของบริษัทฯ จะแสดงข้อมูลฐานะทางการ
เงินของบริษัทย่อยรวมอยู่ด้วย
การกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯ จะพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของ
บริษัทฯ เข้าดำรงตำแหน่งในฐานะ กรรมการ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย หรือ บริษัทร่วม หรือ ตามเงื่อนไขที่
ได้ตกลงกันตามสัญญา และ/หรือ แต่งตั้ง ผู้บริหาร ตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกัน
โดย คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร ของบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทน
ดังกล่าว โดยจะพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสม ปราศจากผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของ
บริษัทย่อย หรือ บริษัทร่วม ที่บริษัทฯ เข้าลงทุน ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามขาดความน่าไว้วางใจตามกฎหมาย
หรือ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ การบริหารงานในธุรกิจที่บริษัทฯ มีความชำนาญ บริษัทฯ จะส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของ บริษัทฯ เข้าดำรง
ตำแหน่งในฐานะ กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร เพื่อเข้าร่วมบริหารงาน และรวมถึงกำหนดนโยบายและแนวทางการ
บริหารงานให้สอดคล้องกับแผนงานของบริษัทฯ รวมทั้งติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้
กำหนดไว้
การบริหารงานในธุรกิจอื่นที่บริษัทฯ ไม่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ บริษัทฯ จะส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ เข้า
ดำรงตำแหน่งในฐานะ กรรมการ แทนการเข้าไปบริหารงานโดยตรง
ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร
ของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ด้วยความรับผิดชอบ กำกับดูแลติดตามการดำเนินธุรกิจของ บริษัทย่อยหรือ บริษัท
ร่วม ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมิให้บุคคลที่เป็นตัวแทนของ
บริษัทฯ รวมถึง บิดา มารดา พี่น้อง บุตร บุตรบุญธรรม คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาของตัวแทนใช้
ข้อมูลภายในของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ บริษัทร่วม เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น นอกจากเพื่อผลประโยชน์
ของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมเท่านั้น
ข้อมูลการกรรมการและผู้บริหารที่บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือ ผู้บริหาร ในบริษัทย่อย หรือ
บริษัทร่วม ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 และ 2

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ
(1)

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
บริษัทฯ มีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์
อักษรในจรรยาบรรณบริษัทฯ และคู่มือบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ซึ่ง
จะมอบให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเมื่อแรกเข้าทำงาน โดยสรุปนโยบายสำคัญดังนี้
1) บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร ลงนามรับทราบถึงประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ที่กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลัก ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และให้แจ้งให้เลขานุการบริษัท
รับทราบเพื่อจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล
เพื่อนำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไป นอกจากนั้น ยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการ
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวด้วย
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2)

บริษัทฯ มีข้อกำหนดห้ามนำข้อมูลงบการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลัก ทรัพย์ของบริษัทที่ทราบ
เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และห้ามทำการซื้อขายหลัก ทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่
ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท/กลุ่มบริษัทจะเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผย
ข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวถือเป็นการกระทำผิดวินัยของบริษัท
หากกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงาน ที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่สำคัญ คนใดกระทำผิดวินัยจะได้รับโทษตั้งแต่
การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึงการเลิกจ้าง นอกจากนี้บริษัทฯ กำหนด
นโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ
อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย โดยนำส่งรายละเอียดความประสงค์ที่จะซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ผ่าน
เลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะนำส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณา
ถึงความเหมาะสมของการซื้อขายนั้นๆ ว่าเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้หรือไม่

ทั้งนี้ในปี 2564 ไม่พบว่ากรรมการและผู้บริหารมีการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและไม่มีการซื้อขาย
หลักทรัพย์ในช่วงหนึ่งเดือนก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน
(2)

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริต โดยประธานกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมให้สัตยาบันเพื่อรับทราบข้อตกลงคำประกาศเจตนารณ์แนวร่วม
ปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยคณะกรรมกา
รบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัตินโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่
แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับ
การทำงาน และจรรยาบรรณบริษัท (Whistle Blower Policy) และนโยบายว่าด้วยการรับ การให้ของขวัญ
ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อประกาศและแจ้งให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองคร์กรได้รับ
ทราบและปฏิบัติโดยทั่วกัน
ในปี 2558 ได้ดำเนินการแจ้งพนักงานในองค์กร หน่วยงานภายนอก คู่ค้าของบริษัทฯ ให้รับทราบถึงนโยบายดัง
กล่าวข้างต้น และได้ประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.cpi-th.com พร้อมได้ดำเนินการจัดอบรมให้กับ
พนักงานในองค์กรเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชั่นมากขึ้น และดำเนินการปฏิบัติตามข้อ
กำหนดเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ซึ่งคาดว่าจะขอยื่นเพื่อขอรับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิก
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตในปี 2559
ระหว่างปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อประเมินความเสี่ยงต่างๆ ใน
การปฏิบัติงานปัจจุบันและอนาคต ทั้งโอกาสที่จะเกิด และผลกระทบเพื่อกำหนดมาตรการลด หรือแก้ไขเพื่อ
บรรเทาความเสี่ยงด้วยตนเอง รวมถึงความเสี่ยงด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่นด้วยและสำนักตรวจสอบภายในมีการ
ประเมิน และติดตามการกำกับดูแลที่ดี การปฏิบัติตามจรรยาบรรณและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นทุกครั้งเมื่อมี
การเข้าตรวจสอบประจำงวด
เพื่อให้การนำนโยบายฯ ไปปฏิบัติใช้อย่างจริงจัง บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการสื่อสารและประชา สัมพันธ์ในเรื่อง
การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันในหลักสูตร/ช่องทางต่างๆ อาทิเช่น อบรมพร้อม
หลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่, อบรมพร้อมหลักสูตรกฎระเบียบของบริษัทฯ, อบรมพร้อมหลักสูตรจรรยาบร
รณบริษัทฯ, อบรมหลักสูตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น, ประกาศนโยบายต่างๆ ผ่านช่องทาง Intranet (ช่องทางการ
สื่อสารภายในของบริษัทฯ) และ Website ของบริษัทฯ
ในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับใบประกาศรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
(CAC – Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) ซึ่งใบรับรองดังกล่าว
มีอายุ 3 ปี
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ในปี 2560 - ปี 2562 สำนักตรวจสอบภายในมีการกำหนดแผนงานการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการต่อต้าน
คอร์รัปชั่นและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ พร้อมทั้งมีการตรวจประเมินและติดตามการกำกับดูแลที่ดี และสรุป
ผลการตรวจสอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับใบประกาศรับรองการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
ทุจริต (CAC – Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) เมื่อวันที่ 18
ตุลาคม 2562 ซึ่งใบรับรองการอายุสมาชิกดังกล่าวมีอายุ 3 ปี และสำนักตรวจสอบภายในมีการประเมินและ
ติดตามการกำกับดูแลที่ดี การปฏิบัติตามจรรยาบรรณและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นทุกครั้งเมื่อมีการเข้าตรวจ
สอบประจำงวด
ในปี 2563 สำนักตรวจสอบภายในมีการกำหนดแผนงานการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น
และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ พร้อมทั้งมีการตรวจประเมินและติดตามการกำกับดูแลที่ดี และสรุปผลการตรวจ
สอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนช่องทางการแจ้งเบาะแส / ข้อร้องเรียน ให้มีความสะดวกรวดเร็ว และมีระบบ
การเก็บรักษาข้อมูลที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้มีการประชาสัมพันธ์และฝึกอบรมแก่พนักงานทุกระดับให้รับทราบ
และเข้าใจถึงการใช้งานดังกล่าว รวมถึงได้มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ไปยังลูกค้า บุคคลภายนอก และคู่ค้า
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.cpi-th.com อีกทางหนึ่งด้วย
(3)

การแจ้งเบาะแส (Whistle Blower)
ระบบการรับข้อร้องเรียน (Whistle Blower) เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสการปฏิบัติที่ไม่
เป็นไปตามจรรยาบรรณ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน การใช้อำนาจในทางไม่ชอบ การขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ กฎหมาย หรือการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งระบบดังกล่าวช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและ
พัฒนาอย่างยั่งยืนมากขึ้น โดยสามารถแจ้งผ่านช่องการแจ้งข้อร้องเรียนได้ดังนี้
ผ่านระบบ CPI Hotline : https://www.cpihotline.com ซึ่งเป็นบริการช่องทางการแจ้งข้อมูล/ข้อร้อง
เรียนที่ดำเนินงานอย่างเป็นอิสระโดยผู้ให้บริการภายนอก ในนามของ “บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมัน
ปาล์ม จำกัด (มหาชน)”
ผ่าน E-mail : report@cpihotline.com
ผ่าน ตู้ ปณ. 17 ไปรษณีย์สาทร กรุงเทพฯ 10341
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ : https://www.cpi-th.com
ผ่านทาง E-mail ของประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง : noppornpicha@hotmail.com
บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการรับแจ้งข้อมูล/เบาะแสเรื่องร้องเรียนอย่างจริงจัง โดยจะเริ่มกระบวนการตรวจ
สอบข้อเท็จจริงทั้งหมดทันทีที่เป็นไปได้ โดยข้อมูลต่างๆ จะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ และผู้แจ้งข้อมูลไม่จำเป็น
ต้องเปิดเผยตัวตน ยกเว้นจะเลือกที่จะเปิดเผยตัวตนเท่านั้น นอกจากนี้ หากผู้แจ้งข้อมูลต้องการรายงานเกี่ยว
กับเรื่องอื่นๆ ที่ไม่ครอบคลุมบริการข้างต้น สามารถแจ้งมายังผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้
โดยตรง
ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ ไม่ได้รับแจ้งข้อร้องเรียนกรณีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือละเมิดนโยบายการกำกับ
ดูแลกิจการของบริษัทฯ
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน
3 ท่าน ดังนี้
1. นายนพพร
พิชา ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
2. นายไพบูลย์ คุจารีวณิช กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
3. นายศราวุธ
เมนะเศวต กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
และมีผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่และความ
รับผิดชอบตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และมีการประชุมกับผู้สอบ
บัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมเพื่อสอบถามความเห็นกับผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ โดยได้เสนอผลการประชุมต่อคณะ
กรรมการบริษัทเพื่อทราบทุกครั้ง สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
สอบทานงบการเงิน : คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบ
การเงินประจำปี 2564 เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติโดยมีการประชุมหารือแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นร่วมกับ Chief Financial Officer , ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน และ ผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อให้
มั่นใจว่างบการเงินรวมแสดงฐานะทางการเงินโดยถูกต้องตามควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน
2) กำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน : คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้สอบทานการปฏิบัติงานของ
สำนักตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปี การสรุปผลการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส รวมทั้ง
ติดตามการปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะของสำนักตรวจสอบภายใน และของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
3) สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง : คณะกรรมการตรวจสอบและบริหาร
ความเสี่ยงได้สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง รวมถึงการสอบทาน
รายการที่เกี่ยวโยงกันโดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงมีความ
เห็นว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ และสอดคล้องกับความเห็นของผู้
สอบบัญชีของ บริษัท ที่รายงานว่าจากการสอบทานยังไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบ
การเงินของบริษัท
4) สอบทานและติดตามการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายหรือข้อกำหนดอื่นที่
เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ดังกล่าวโดยครบถ้วน
5) พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอ
อนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 หรือ
นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต เลขที่ 3972 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 หรือ นางสาว
รสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 หรือ นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต เลขที่ 5872 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดัง
กล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ
สำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นชอบต่องบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้
6) พิจารณาสอบทานและติดตามรายการความเสี่ยงของบริษัท ที่มีการเปลี่ยนแปลงจากไตรมาสก่อน รวมถึงวิธีการ
ควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงจากคณะทำงานบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาส และเสนอผลการประชุมต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ เพื่อทราบทุกครั้ง
1)

นายนพพร พิชา
ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
หน้า 107

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการจัดประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
1) การสรรหากรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยในปี 2564 ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อ
บุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ระหว่างวันที่ 1
ตุลาคม 2563 - 30 ธันวาคม 2563 ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใด
เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
2) การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ซึ่งหากกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่
และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น จะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน และพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการและค่า
เบี้ยประชุมคณะกรรมการดังกล่าวได้ทำการเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ซึ่งยังคง
อยู่ในระดับที่เหมาะสม

นายบรรพต หงษ์ทอง
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หน้า 108

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน
เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2564 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืนได้มีการจัดประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยนำผลการประชุม
บรรจุในวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรายงานให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งได้ดำเนินการด้านต่างๆ และสรุปสาระสำคัญได้
ดังนี้
1) ด้านนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามหลัก การ
กำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR) ซึ่งผลการ
ประเมินประจำปี 2564 บริษัทฯ ได้รับผลประเมินคะแนนเฉลี่ยโดยรวม 91% จากคะแนนบริษัทจดทะเบียนโดยรวมเฉลี่ย 84% ได้
รับการประเมินเทียบเท่าระดับ 5 ดาว ติดต่อกันมาเป็นปีที่สี่ ทั้งนี้เป็นผลมาจากที่บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและพัฒนาปรับปรุง
นโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ
2) ด้านการดำเนินงานการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) สืบ
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา มีผลทำให้ต้องระงับกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่มหรือกิจกรรมที่ต้องดำเนิน การ
ร่วมกับชุมชน ทำให้ในปี 2564 บริษัทฯ จึงทำการปรับแผนกิจกรรมเข้าไปมีส่วนร่วมช่วยป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา
อาทิเช่น การมอบอุปกรณ์การแพทย์ ชุด PPE, ถุงมือแพทย์, อุปกรณ์การป้องกันต่างๆ ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดชุมพรที่
เป็นที่ตั้งฐานการผลิตของบริษัทฯ
3) ด้านการดำเนินงานการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management : SM) ได้ดำเนินโครงการเป็นรูป
ธรรมต่อเนื่องดังนี้
โครงการเทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจัดการน้ำเสีย เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
โครงการเดินท่อน้ำและส่งน้ำที่ได้ผ่านการบำบัดไปยังสถานีพัฒนาอาหารสัตว์และเกษตรกรรอบข้าง เพื่อใช้ใน
การรดน้ำพืชต่างๆ เนื่องด้วยน้ำที่ได้ผ่านการบำบัดยังคงมีธาตุอาหารบางชนิดที่สามารถใช้ทดแทนปุ๋ยได้ และ
เพื่อช่วยลดปัญหาการแคลนขาดน้ำและธาตุอาหารสำหรับพืช เช่น หญ้าเนเปียร์ หญ้าแพงโกล่า เป็นต้น
โครงการศูนย์การเรียนรู้ปาล์มน้ำมัน (CPI Learning Center) เป็นศูนย์กลางสำหรับให้ความรู้เกี่ยวกับปาล์ม
น้ำมันอย่างครบวงจร โดยรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ทั้งจากเอกสารทางวิชาการ งานวิจัยของบริษัทฯ และ
ประสบการณ์จากการทำสวนปาล์มมากว่า 40 ปีของบริษัทฯ อีกทั้งมีแปลงทดลองสาธิตกว่า 500 ไร่ เพื่อเป็น
สถานที่ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับปลูกและการดูแลปาล์มน้ำมันให้กับบุคคลหรือเกษตรกรที่สนใจในการปลูกปาล์ม
โครงการจัดการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน (Roundtable on Sustainable Palm Oil : RSPO) เป็นมาตรฐาน
การผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนโดยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อชุมชน เพื่อสนับสนุนการเติบโต
และใช้ประโยชน์น้ำมันปาล์มที่ผลิตจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำอย่างยั่งยืน
4) ด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น บริษัทฯ ได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านทุจริตจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ครั้งที่ 2 โดยได้รับรองเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ซึ่ง
จะต้องทำการขอต่อรับรองในปี 2565 โดยคณะทำงานอยู่ระหว่างการทวนสอบกฎเกณฑ์และจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอต่อ
การรับรอง และสำนักตรวจสอบภายในได้ทำแผนการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี
ทั้งนี้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืนจะพัฒนาการทำงานโดยมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพใน
การดำเนินงานด้านต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและผลประโยชน์ต่อองค์กร ผู้ถือหุ้น ชุมชนสังคม สิ่งแวดล้อม
ร่วมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม อย่างต่อเนื่องและต่อไปในอนาคต

นายการุญ นันทิลีพงศ์
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
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รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ในปี 2564 คณะกรรมการบริหาร ได้มีการจัดประชุมทั้งสิ้น 13 ครั้ง โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
1) กำกับดูแลและให้ข้อเสนอแนะต่อคณะจัดการ ในการบริหารจัดการและการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้
กำหนดไว้และให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมายและตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
2) พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นต่อโครงการลงทุนต่างๆ ตามที่คณะจัดการได้นำเสนอ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรม
การบริษัทฯ พิจารณาความเป็นไปได้ถึงความเหมาะสมกับการลงทุน

นายถกล ถวิลเติมทรัพย์
ประธานกรรมการบริหาร
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9.1 การควบคุมภายใน
9.1.1) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบและ
บริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการซัก
ถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยอ้างอิง “แบบการ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน”ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และลงความเห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ ซึ่งครอบคลุมในด้านต่างๆ ทั้ง 5 องค์ประกอบคือ การ
ควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติ งาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ
ระบบการติดตาม
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้
จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในในเรื่อง
การติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากการ
ที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่มีอำนาจรวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว
สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น
คณะกรรมการเห็นว่า
บริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

9.1.2) ข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
ในปี 2564 บริษัทฯ ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

9.1.3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ได้รายงานผลการตรวจสอบพร้อมทั้งข้อเสนอแนะการ
ตรวจสอบ ซึ่งมุ่งเน้นการตรวจสอบเชิงปฏิบัติการให้พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้มี
การติดตามการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกไตรมาส ด้านการ
ดูแลทรัพย์สิน บริษัทฯ มีระบบป้องกันที่ดีไม่พบรายการทุจริตหรือการนำทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไปใช้
โดยมิชอบ ผลการสอบทานพบว่ามีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมายของภาครัฐ
และนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 แห่งบริษัท
สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2564 ได้ให้ความเห็นใน
รายงานการสอบบัญชีว่าบริษัทจัดทำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
และมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ
เหมาะสมกับสภาพธุรกิจและไม่พบจุดอ่อนที่เป็นสาระสำคัญ
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ
เที่ยงธรรม มีจรรยาบรรณ และมีความเชี่ยวชาญเยี่ยงมืออาชีพ โดยมีการกำหนดกฎบัตรของคณะ กรรมการตรวจ
สอบและกฎบัตรของสำนักตรวจสอบภายในไว้อย่างชัดเจน
สำนักตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้จัดทำแผนการตรวจสอบ โดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งในที่
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ได้อนุมัติ
แผนการตรวจสอบสำหรับปี 2565
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9.1.4) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงต่อหัวหน้างานตวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงยังเห็นว่า นายก้องสกล บวรภิญโญพงศ์ ตำแหน่ง ผู้จัดการสำนักงาน
ตรวจสอบภายใน มีความสามารถและความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทฯ และยังคงสามารถปฏิบัติ
งานด้านการตรวจสอบได้ตามแผนที่วางไว้อย่างรอบคอบและตามกระบวนการที่ได้กำหนดไว้
ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะ
ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ซึ่งกำหนดอยู่ขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิด
ชอบ และอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง (ข้อมูลและรายละเอียดของหัวหน้างานตรวจ
สอบภายใน โปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)

9.2 รายการระหว่างกัน
1)

นโยบายเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน
การทำรายการหรือธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง จะ
ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
รายการทั้งหมดจะกระทำอย่างยุติธรรมตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติ
ธุรกิจการค้า หรือเป็นธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปใน
สถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลจากการมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเท
ผลประโยชน์
(1.1) รายการที่เกี่ยวโยงกันที่เป็นธุรกรรมปกติทางการค้าและธุรกรรมสนับสนุนธุรกิจปกติทางการค้า เช่น รายการ
ซื้อขายสินค้า วัตถุดิบ หรือให้บริการ ที่บริษัทฯ ทำเป็นปกติเพื่อประกอบธุรกิจ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ทางการค้า การว่าจ้างขนส่งสินค้า การว่าจ้างตัวแทนนายหน้าเพื่อจัดจำหน่ายสินค้า การว่าจ้างทำการตลาดหรือ
โฆษณา สัญญาว่าจ้างบริหาร เป็นต้น บริษัทฯ สามารถทำรายการหรือธุรกรรมดังกล่าวกับบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งได้โดยไม่จำกัดขนาดรายการ หากธุรกรรมดังกล่าวนั้นมีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ในลักษณะที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่
ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และค่าตอบแทน
สามารถคำนวณได้จากทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิง โดยบริษัทฯ จะจัดทำสรุปรายการดังกล่าวให้คณะ กรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบอย่างน้อยรายไตรมาส
(1.2) รายการที่เกี่ยวโยงกันอื่นๆ ที่นอกเหนือจากข้อ ( 1.1) บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้
พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น
โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ว่าเป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับ
ราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกและเป็นไปตามราคายุติธรรม มีความสมเหตุสมผล และสามารถตรวจสอบได้
หรือไม่ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยง
กันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้การ
เข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ ซึ่งจะต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย โดยการออกเสียงในที่ประชุมนั้นๆ กรรมการซึ่งมี
ส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องดูแลให้บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือของคณะ
กรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันดัง
กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แบบรายงาน 56-1 และแบบ
รายงานประจำปี หรือสารสนเทศต่างๆ ตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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การควบคุมภายในและรายงานระหว่างกัน
การทำรายการระหว่างกันจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติตามอำนาจดำเนินการที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้รายการที่เกิดขึ้นที่
เกินกว่าอำนาจของคณะจัดการ หรือ คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติได้ จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ
พิจารณาอนุมัติรายการนั้นๆ ต่อไป โดยรายการดังกล่าวทั้งหมดจะกระทำอย่างยุติธรรมตามราคาตลาด และเป็นไปตาม
ปกติธุรกิจการค้า
3) บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยในปี 2564 ซึ่งปรากฏรายละเอียด ความสัมพันธ์ ลักษณะของ
รายการ เงื่อนไข และมูลค่าของรายการ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ข้อ 6.
4) บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทร่วมในปี 2564 ซึ่งปรากฏรายละเอียดดังนี้
2)

รายชื่อบริษัท /
บริษัทย่อย /
บริษัทร่วม
ที่เข้าทำรายการ
บมจ.ชุมพร
อุตสาหกรรม
น้ำมันปาล์ม

รายชื่อบริษัทที่เข้า
ทำรายการ

บจก. ซี เค
เทรดดิ้ง (1965)
โดย บมจ.ชุมพร
อุตสาหกรรมน้ำมัน
ปาล์ม
ถือหุ้นร้อยละ 49

ความสัมพันธ์

1)

นายรชฎ
ถวิลเติมทรัพย์
- กรรมการ
- รองประธาน
เจ้าหน้าที่
บริหาร
ถือหุ้น
ร้อยละ
0.942 ใน
บมจ.ชุมพร
อุตสาหกรรม
น้ำมันปาล์ม
- กรรมการ
บจก.ซี เค
เทรดดิ้ง

1)

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ

สัญญาให้เช่าพื้นที่
สำนักงานพร้อม
อุปกรณ์สำนักงาน
และสาธารณูปโภค
ต่างๆ เริ่มตั้งแต่วันที่
1 มกราคม 2564 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม
2566 (3 ปี) อัตราค่า
เช่า/ค่าบริการรวม
สามปี จำนวน 2.62
ล้านบาท

รายได้รวมสอง
รายการ

2)

(1965)

2)

นายธวัชชัย
โฉมวรรณ์
- ผู้อำนวย
การสายงาน
ขายและการ
ตลาด
บมจ.ชุมพร
อุตสาหกรรม
น้ำมันปาล์ม
- กรรมการ
และ
กรรมการผู้
จัดการ
บจก.ซี เค
เทรดดิ้ง

3)

(1965)

ราคาตลาด
เทียบเท่ากับ
ราคาที่ทำกับ
บุคคล
ภายนอก

สัญญาให้บริการเช่า
อุปกรณ์ IT เช่า
รถยนต์ และว่าจ้าง
บริการเรื่องบริหาร
การบัญชีและ
ทรัพยากรบุคคลเริ่ม
ตั้งแต่วันที่ 1
มกราคม 2564 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม
2566 (3 ปี) อัตราค่า
บริการรวมสามปี
จำนวน 8.45 ล้าน
บาท
รายการว่าจ้างเป็น
นายหน้าในการจัด
จำหน่าย สัญญาแต่ง
ตั้งนายหน้า เริ่ม
ตั้งแต่วันที่ 1มกราคม
2564 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2564 (1 ปี)
คิดเป็นค่านายหน้า
16.50 ล้านบาทต่อปี
(ปรับลดค่าบริการลง
เนื่องจาก
สถานการณ์
COVID)
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3.76

ล้านบาท

นโยบายการ
คิดราคา

รวมรายจ่าย
15 ล้านบาท

ราคาตลาด
เทียบเท่ากับ
ราคาที่ทำกับ
บุคคล
ภายนอก
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินและงบการเงิน
รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินรอบระยะเวลา
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดย
ได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ มีการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณ
การที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และได้ผ่าน
การตรวจสอบ และให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ งบการเงินจึงสะท้อนฐานะการเงิน และ
ผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 อย่างเป็นจริง และเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทั่วไปได้อย่างโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระเป็นผู้
กำกับดูแลคุณภาพของรายงานทางการเงิน ประเมินระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการต่างๆ
เพื่อการสนับสนุนข้อมูลและเอกสารทางการเงินให้มีประสิทธิผล เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้อง
ครบถ้วน ทันเวลา และป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติ ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ
บริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องนี้ ปรากฏในหน้ารายงานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ซึ่งแสดงไว้ในรายงาน
ประจำปีฉบับนี้แล้ว
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความ
เชื่อถือได้ของงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วัน
ที่ 31 ธันวาคม 2564

นายกฤษฏ์พงศ์ ตากวิริยะนันท์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายบรรพต หงษ์ทอง
ประธานกรรมการ

หน้า 191

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลสำหรับการส่งแบบ ONE REPORT
บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรองว่าข้อมูล
ดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ
ขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนใน
สาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว
(2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
(3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูล
การประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบและบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย
ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทฯ ได้มอบ
หมายให้ นางรัศมี พงศ์จินดานนท์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ
นางรัศมี พงศ์จินดานนท์ กำกับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

1.

นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา

กรรมการ

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

2.

นายรชฎ

กรรมการ

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

Chief Financial Officer

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

ถวิลเติมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจ

นางรัศมี พงศ์จินดานนท์
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ชื่อ
ตำแหน่ง

นายบรรพต หงษ์ทอง
:
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 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
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี
ประวัติการทำงาน:
บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 บริษัท
2561 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ
บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน)
2553 - 2561
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทจำกัด/หน่วยงาน จำนวน 4 บริษัท
2563 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ
บริษัท มูลา-เอกซ์ โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
2556 - ปัจจุบัน
ที่ปรึกษา
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน
ที่ปรึกษา
บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2552 - 2559
กรรมการ
บริษัท เอเวอร์กรีน พลัส จำกัด
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ชื่อ
ตำแหน่ง

นายไพบูลย์ คุจารีวณิช
:
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 9 พฤศจิกายน 2559
อายุ
:
63 ปี
วุฒิการศึกษา
:
ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
:
ปริญญาโท XMBA มหาวิทยาธรรมศาสตร์
การอบรม
:
ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่น 113/2014
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : สัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ SUSTAINABILITY,

:

ESG AND A COMPANY’S REPORTING
(แนวคิดความยั่งยืนขององค์กรกับการจัดทำข้อมูล
เพื่อการรายงาน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

ประวัติการทำงาน:
บริษัทจดทะเบียน จำนวน 3 บริษัท
2563 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2556 - 2560
กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2549 - 2556
รองกรรมการผู้จัดการสายการเงิน กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท โออิชิกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัทจำกัด/หน่วยงาน
2561 - 2562
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน
บริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ชื่อ
ตำแหน่ง

นายนพพร พิชา
:
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 31 มกราคม 2561
อายุ
:
73 ปี
วุฒิการศึกษา
:
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
:
ปริญญาโท พัฒนาบริหารศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การอบรม
:
หลักสูตร ROLE OF CHAIRMAN (RCP) รุ่นที่ 44/2563
:
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 : สัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ SUSTAINABILITY, ESG
AND A COMPANY’S REPORTING (แนวคิดความยั่งยืน
ขององค์กรกับการจัดทำข้อมูลเพื่อการรายงาน)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

:

ประวัติการทำงาน:
บริษัทจดทะเบียน จำนวน 3 บริษัท
2562 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2561 - 2562
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
2549 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)
2547 - 2550
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2541 - 2549
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยอกริฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ชื่อ
ตำแหน่ง

นายศราวุธ เมนะเศวต
:
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 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 สำนักงาน ก.พ.
:
หลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารการเงินการบัญชี รุ่นที่ 35 กรมบัญชีกลาง
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

:

ประวัติการทำงาน
บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 บริษัท
2562 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2561 - 2562
กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน)
บริษัทจำกัด/หน่วยงาน จำนวน 1 บริษัท
2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ชื่อ
ตำแหน่ง

นายถกล ถวิลเติมทรัพย์
:
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 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
:
1.26%
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : 1 หุ้น บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด,
1 หุ้น บริษัท ซีพีไอ เพาเวอร์ จำกัด
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา : ซื้อหุ้นเพิ่มจำนวน 1,048,000 หุ้น
และขายหุ้นจำนวน 863,300 หุ้น
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : บิดาของนายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์
พี่เขยของนายการุญ นันทิลีพงศ์ และ นายโกศล นันทิลีพงศ์
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

:

ประวัติการทำงาน:
บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 บริษัท
2561 - ปัจจุบัน
รักษาการตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2536 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2517 - ปัจจุบัน
กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
บริษัทจำกัด/หน่วยงาน จำนวน 8 บริษัท
2563 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ซีพีไอ เพาเวอร์ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ซีพีพี จำกัด
2554 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด
2553 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ครบุรี แคปปิตอล จำกัด
2551 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท เคบีเอส เทรดดิ้ง จำกัด
2551 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด
2547 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ครบุรีไบโอเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
2536 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ชื่อ
ตำแหน่ง

นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา
:
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 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
:
2.10%
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : 2 หุ้น บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด,
1 หุ้น บริษัท ซีพีพี จำกัด,
1 หุ้น บริษัท ซีพีไอ เพาเวอร์ จำกัด
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

:

ประวัติการทำงาน:
บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท
2556 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2536 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
บริษัทจำกัด/หน่วยงาน จำนวน 5 บริษัท
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ซีพีไอ เพาเวอร์ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ซีพีพี จำกัด
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด
2551 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ไทยอุตสาหกรรมเครื่องปั้ นดินเผา จำกัด
2536 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ชื่อ
ตำแหน่ง

นายการุญ นันทิลีพงศ์
:
กรรมการ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 14 ตุลาคม 2536
อายุ
:
60 ปี
วุฒิการศึกษา
:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
:
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม
:
วุฒิบัตรและประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 9/2554
:
ประกาศนียบัตรหลักสูตร HOW TO DEVELOP A RISK
MANAGEMENT PLAN รุ่น 11/2559
:
ประกาศนียบัตรหลักสูตร BOARD MATTERS AND TRENDS
รุ่น 2/2560
:
ประกาศนียบัตรหลักสูตร ADVANCED AUDIT COMMITTEE
PROGRAM รุ่นที่ 25/2560
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : หลักสูตร BOARD NOMINATION AND

:

COMPENSATION PROGRAM (BNCP) 10/2021

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : น้องภรรยาของนายถกล ถวิลเติมทรัพย์,
น้าของนายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์,
พี่ชายของนายโกศล นันทิลีพงศ์
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี
ประวัติการทำงาน:
บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 บริษัท
2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท สิงห์ เอสเตจ จำกัด (มหาชน)
2550 - 2557
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2536 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2525 - 2549
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
บริษัทจำกัด/หน่วยงาน จำนวน 1 บริษัท
2544 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ชื่อ
ตำแหน่ง

นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช
:
กรรมการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 23 เมษายน 2542
อายุ
:
51 ปี
วุฒิการศึกษา
:
SASIN GRADUATE INSTITUTE OF ADMINISTRATION,

:

CHULALONGKORN UNIVERSITY

การอบรม

วุฒิบัตรและประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 4/2000
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
: 2.27%
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา : ขายหุ้นจำนวน 18,400 หุ้น
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี
:

ประวัติการทำงาน:
บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท
2558 - 2561
กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2542 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
บริษัทจำกัด/หน่วยงาน จำนวน 5 บริษัท
2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ซีพีพี จำกัด
2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด
2549 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด
2537 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท โปลิเมอส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
2535 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เลียกเซ้ง เทรดดิ้ง จำกัด

หน้า 201

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ชื่อ
ตำแหน่ง

นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์
:
กรรมการ
กรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 14 ตุลาคม 2536
อายุ
:
68 ปี
วุฒิการศึกษา
:
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต UNSW, AUSTRALIA
:
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
:
วุฒิบัตรและประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 15/2002
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
: 0.45%
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

:

ประวัติการทำงาน:
บริษัทจดทะเบียน
2558 - ปัจจุบัน
กรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2536 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2533 - 2555
ผู้อำนวยการงานโครงการศึกษาการลงทุน
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
บริษัทจำกัด/หน่วยงาน
2550 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องปั้ นดินเผาไทย จำกัด
2536 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ชื่อ
ตำแหน่ง

นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์
:
กรรมการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 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
: 0.94%
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : 1 หุ้น บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด,
1 หุ้น บริษัท ซีพีพี จำกัด,
1 หุ้น บริษัท ซีพีไอ เพาเวอร์ จำกัด
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา : ซื้อหุ้นจำนวน 613,900 หุ้น
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : บุตรชายของนายถกล ถวิลเติมทรัพย์
หลานชายของนายการุญ นันทิลีพงศ์
และ นายโกศล นันทิลีพงศ์
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี
ประวัติการทำงาน:
บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท
2561 - ปัจจุบัน
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2557 - 2560
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2554 - 2557
เลขานุการสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
บริษัทจำกัด/หน่วยงาน จำนวน 6 บริษัท
2563 - ปัจจุบัน
กรรมการ
2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ
2559 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ
2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ
2549 - ปัจจุบัน
กรรมการ

บริษัท ซีพีไอ เพาเวอร์ จำกัด
บริษัท ซี เค เทรดดิ้ง (1965) จำกัด
บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด
บริษัท ซีพีพี จำกัด
บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด
บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ชื่อ
ตำแหน่ง
อายุ
วุฒิการศึกษา

:

นายกฤษฏ์พงศ์ ตากวิริยะนันท์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
53 ปี
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

:

CERTIFICATE OF ASIAN INTERNATIONAL

:
:
:
:
:

การอบรม

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
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี
ประวัติการทำงาน:
บริษัทจดทะเบียน
2561 - ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2560 - 2560
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
บริษัทจำกัด/หน่วยงาน
2551 - 2557
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
2549 - 2550
รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
2548 - 2549
ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ
PRAXAIR (CHINA) INVESTMENT CO. LTD.
2544 - 2548

2543 - 2544

2541 - 2543

ผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด
บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ
บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้อำนวยการโรงงาน
บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ชื่อ
ตำแหน่ง
อายุ
วุฒิการศึกษา

:

นางรัศมี พงศ์จินดานนท์

:

CHIEF FINANCIAL OFFICER

:

48

:

ปี
ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA)

:

CHIEF FINANCIAL OFFICER CERTIFICATION PROGRAM

:
:

การอบรม

รุ่นที่ 17

:

ASEAN CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANT

:

STRATEGIC CHIEF FINANCIAL OFFICER IN CAPITAL MARKET NO.8

การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : TERS FOR PAES ที่ต้องใช้และการเปลี่ยนแปลงในปี 2564
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี
ประวัติการทำงาน:
บริษัทจดทะเบียน
2561 - 2561

2559 -

ปัจจุบัน

2556 - 2559

2555 - 2556

2541 - 2554

รักษาการผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
CHIEF FINANCIAL OFFICER

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงาน การเงินและบัญชี
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายในอาวุโส
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัด/หน่วยงาน
2536 - 2540
ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโส
บริษัท สำนักงาน เอสจีวี ณ ถลาง จำกัด
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ชื่อ
ตำแหน่ง
อายุ
วุฒิการศึกษา

:
:
:
:

นายธวัชชัย โฉมวรรณ์
ผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด
53 ปี
ปริญญาโท การค้าระหว่างประเทศ,
SUL ROSS STATE UNIVERSITY, TEXAS, USA

การอบรม
ไม่มี
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : 1,000 หุ้น บริษัท ซี เค เทรดดิ้ง (1965) จำกัด
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี
ประวัติการทำงาน:
บริษัทจดทะเบียน
2557 - ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2551 - 2556
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดองค์และโลจิสติกส์
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2542 - 2550
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและสนับสนุนงานขาย
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัด/หน่วยงาน
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ซี เค เทรดดิ้ง (1965) จำกัด
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ชื่อ
ตำแหน่ง
อายุ
วุฒิการศึกษา

นายรัฐพล ศิริพลบุญ
:
ผู้อำนวยการสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล
:
44 ปี
:
ปริญญาตรี วิศวกรรม ภาควิชาอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การอบรม
:
ไม่มี
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

:

ประวัติการทำงาน:
บริษัทจดทะเบียน
2564 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2563 - 2564
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
บริษัทจำกัด/หน่วยงาน
2560 - 2563
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท เฮเฟ่ล์ ประเทศไทย จำกัด
2557 - 2560
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท TECK BEE HANG จำกัด
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ชื่อ
ตำแหน่ง
อายุ
วุฒิการศึกษา

:
:
:
:

MR.JAROSLAW MARIAN KIBILDA
ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ
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
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี
ประวัติการทำงาน:
บริษัทจดทะเบียน
2562 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ชื่อ
ตำแหน่ง
อายุ
วุฒิการศึกษา

นายอานนท์ ฤทธิ์ธาร
:
ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ
:
57 ปี
:
อนุปริญญาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี
การอบรม
:
ไม่มี
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

:

ประวัติการทำงาน:
บริษัทจดทะเบียน
2562 - ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2550 - 2551
ผู้อำนวยการโรงงาน
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2548 - 2550
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงงาน
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2544 - 2548
ผู้จัดการฝ่ายผลิต
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2537 - 2544
หัวหน้าส่วน
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
บริษัทจำกัด/หน่วยงาน
2560 - 2562
ผู้อำนวยการโรงงาน
บริษัท ซีพีพี จำกัด
2551 - 2559

PROJECT MANAGER

บริษัท เอสทีอาร์อาร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ชื่อ
ตำแหน่ง
อายุ
วุฒิการศึกษา

นายชุมพล ไทยนุกูล
:
ผู้อำนวยการโรงงาน
:
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
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี
ประวัติการทำงาน:
บริษัทจดทะเบียน
2563 - ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการโรงงาน
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2554 - 2559
ผู้จัดการฝ่ายผลิต 1
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2551 - 2554
หัวหนาแผนกวางแผนการผลิต ฝ่ายผลิต 2
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2544 - 2551
หัวหนาแผนกควบคุมคุณภาพฯ ฝ่ายQA
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2542 - 2543
พนักงานวางแผนการผลิต แผนกวางแผนการผลิต
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
บริษัทจำกัด/หน่วยงาน
2559 - 2562
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงงาน
บริษัท ซีพีพี จำกัด

:

คุณสมบัติกรรมการและผู้บริหาร
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด
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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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ชื่อ
ตำแหน่ง
อายุ
วุฒิการศึกษา

นายคมกฤษ ทองอ่วม
:
เลขานุการบริษัท
:
40 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

:

ประวัติการทำงาน:
บริษัทจดทะเบียน
2559 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2557 - 2558
เจ้าหน้าที่ธุรการเลขานุการ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2554 - 2557
เลขานุการกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2544 - 2550
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนธุรกิจสำนักกฎหมาย
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารสัตว์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทจำกัด/หน่วยงาน
2552 - 2554

INVOICE & COSTING OFFICER
DER ASIA TOURS CO., LTD.

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรฐาน 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ
ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ
มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงเป็นศูนย์กลางในการจัดทำ/เก็บรักษาเอกสาร ทะเบียนกรรมการ
จัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการและผู้บริหาร
รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทย่อย/ร่วม
รายชื่อ

บริษัทฯ

รายชื่อ

บริษัทฯ

นายบรรพต หงษ์ทอง

X

นายนพพร พิชา

/

นายไพบูลย์ คุจารีวณิช

/

นายศราวุธ เมนะเศวต

/

นายถกล ถวิลเติมทรัพย์

บจก.
ซีพีไอ
อะโกรเทค

บจก.
ซีพีพี

บจก.
ซีพีไอ เพา
เวอร์

//

/

X

/

นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา

//

X

/

/

นายการุญ นันทิลีพงศ์

/

นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช

/

/

/

นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์

/

นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์

/

/

/

นายโกศล นันทิลีพงศ์

:

/ =

กรรมการ

X =

/

/

นายธวัชชัย โฉมวรรณ์
หมายเหตุ

/

บจก.
ซี เค
เทรดดิ้ง
(1965)

/

ประธานกรรมการ

// =

กรรมการบริหาร

ข้อมูลประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มี
อำนาจควบคุมท่านใดของบริษัทฯ กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระ
ราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งว่าด้วยเรื่องความผิดดังต่อไปนี้
1. การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริง ที่ควรบอกให้แจ้งใน
สาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมี
ส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าว

หน้า 212

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทย่อย
บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้
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 รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท/
หมายเหตุ : กรรมการบริษัทฯ ลำดับที่ 1-4 โปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 หัวข้อ “ข้อมูลและรายละเอียดของ
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท”
: กรรมการบริษัทฯ ลำดับที่ 5 โปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 หัวข้อ “ข้อมูลและรายละเอียดของ
ผู้บริหารของบริษัทย่อย”

บริษัท ซีพีพี จำกัด ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้
1) นายชูศักดิ์
ปรัชญางค์ปรีชา
2) นายถกล
ถวิลเติมทรัพย์
3) นายรชฎ
ถวิลเติมทรัพย์
4) นายกิตติ
ฉัตรเลขวนิช
กรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายชูศักดิ์
ปรัชญางค์ปรีชา หรือ นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท/
หมายเหตุ : กรรมการบริษัทฯ ลำดับที่ 1-4 โปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 หัวข้อ “ข้อมูลและรายละเอียดของ
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท”

บริษัท ซีพีไอ เพาเวอร์ จำกัด ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้
1) นายชูศักดิ์
ปรัชญางค์ปรีชา
2) นายถกล
ถวิลเติมทรัพย์
3) นายรชฎ
ถวิลเติมทรัพย์
กรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท/
หมายเหตุ : กรรมการบริษัทฯ ลำดับที่ 1-3 โปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 หัวข้อ “ข้อมูลและรายละเอียดของ
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท”
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทย่อย
ข้อมูลและรายละเอียดของผู้บริหารบริษัทย่อย
บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด
ชื่อ
ตำแหน่ง

นายโกศล นันทิลีพงศ์
:
กรรมการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
กรรมการผู้จัดการ
อายุ
:
59 ปี
วุฒิการศึกษา :
ปริญญาตรี สถิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
:
ไม่มี
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 1 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : 1 หุ้น - บริษัท ซีพีพี จำกัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทแม่ : 0.91%
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสในบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทแม่ : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทแม่ในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : น้องภรรยาของนายถกล ถวิลเติมทรัพย์
น้องชายของนายการุญ นันทิลีพงศ์ และ
น้าของนายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี
:

ประวัติการทำงาน:
บริษัทจดทะเบียน
2551- 2557

2547- 2554

ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาพันธุ์อ้อย
บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
ที่ปรึกษาทางด้านส่งเสริมการเกษตร
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัด/หน่วยงาน
2554 - ปัจจุบัน
กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด
2547 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด
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เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแล
การทำบัญชี และ รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ข้อมูลและรายละเอียดผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี
ชื่อ
ตำแหน่ง
อายุ
วุฒิการศึกษา

:
:

CHIEF FINANCIAL OFFICER

:

48

:

ปี
ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA)

:

CHIEF FINANCIAL OFFICER CERTIFICATION PROGRAM

:

ASEAN CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANT

:

STRATEGIC CHIEF FINANCIAL OFFICER IN CAPITAL MARKET NO.8

:
:

การอบรม

นางรัศมี พงศ์จินดานนท์

รุ่นที่ 17

การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : TERS FOR PAES ที่ต้องใช้และการเปลี่ยนแปลงในปี 2564
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี
ประวัติการทำงาน:
บริษัทจดทะเบียน
2561 - 2561

2559 -

ปัจจุบัน

2556 - 2559

2555 - 2556

2541 - 2554

รักษาการผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
CHIEF FINANCIAL OFFICER

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงาน การเงินและบัญชี
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายในอาวุโส
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัด/หน่วยงาน
2536 - 2540
ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโส
บริษัท สำนักงาน เอสจีวี ณ ถลาง จำกัด
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เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแล
การทำบัญชี และ รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ข้อมูลและรายละเอียดผู้ดำรงตำแหน่งผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
ชื่อ
ตำแหน่ง
อายุ
วุฒิการศึกษา

นางสาวเสาวณีย์ จุฑาภิรักษ์
:
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
:
49 ปี
:
ปริญญาโท สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
:
ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : UPDATE กฎหมายภาษีอากร 2564 และ TRANSFER PRICING
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี
:

ประวัติการทำงาน:
บริษัทจดทะเบียน
2562 - ปัจจุบัน
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2553 - 2562
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแล
การทำบัญชี และ รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ข้อมูลและรายละเอียดผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
ชื่อ
ตำแหน่ง
อายุ
วุฒิการศึกษา

:
:
:
:
:

การอบรม

:

นายก้องสกล บวรภิญโญพงศ์
ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน
47 ปี
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี-การสอบบัญชี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ
CERTIFIED PROFESSIONAL INTERNAL AUDITOR
OF THAILAND (CPIAT) NO.286

:

รุ่นที่ 10

ANTI-CORRUPTION : THE PRACTICAL GUIDE (ACPG)

รุ่นที่ 25/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
:
DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP) รุ่นที่ 97/2012
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี
ประวัติการทำงาน:
บริษัทจดทะเบียน
2564 - ปัจจุบัน
ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2561 - 2563
ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2557 - 2560
ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2555 - 2557
ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน และ เลขานุการบริษัท
บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัทจำกัด
2563 - 2563

2560 – 2561

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร
บริษัท เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จำกัด
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
บริษัท เอฟ วัน ออโต้สปอร์ต จำกัด
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เอกสารแนบ 4 การแสดงข้อมูลตามดัชนีชี้วัด GRI
PROFILE DISCLOSURES

Indicator

Description

Page

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

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

1

38

8

Primary brands, products, and/or services

9-14

Operational structure of the organization, including main divisions, operating companies,
subsidiaries, and joint ventures.

Location of organization’s headquarters.

23-25

8

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.

Nature of ownership and legal form.

8,23-25

8

Markets served (included geographic breakdown, inside cover sectors served, and types of
customers/beneficiaries).

10

2.8

Scale of the reporting organization.

-

2.9

Significant changes during the reporting period regarding size, structure, or ownership.

7

Awards received in the reporting period.

7

2.10

Note

3.

Report Parameters

3.1

Reporting period (e.g., fiscal/calendar year) for information provided.

About this report

3.2

Date of most recent previous report (if any).

About this report

3.3

Reporting cycle (annual, biennial, etc.)

About this report

3.4

Contact point for questions regarding the report of its contents.

About this report

3.5

Process for defining report content.

About this report

3.6

3.7

Boundary of the report (e.g.,countries, divisions, subsidiaries, leased facilities, joint ventures,
suppliers).

State any specific limitations on the scope or boundary of the report.

About this report

About this report

Basis for reporting on joint ventures, subsidiaries, leased facilities, outsourced operations, and
3.8

other entities that can significantly affect comparability from period to period and/ or between
organizations.
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About this report

เอกสารแนบ 4 การแสดงข้อมูลตามดัชนีชี้วัด GRI
PROFILE DISCLOSURES

Indicator

3.9

Description

Page

Data measurement techniques and the bases of calculations, including assumptions and techniques

Note

About this report

underlying estimations applied to the compilation of the indicators and other information in the report.

Explanation of the effect of any re-statements of information provided in earlier reports, and the reasons
3.10

for such re-statement (e.g., mergers/acquisitions, change of base years/periods, nature of business,

About this report

measurement methods).

3.11

3.12

4.

4.1

4.2

4.3

4.4

Significant changes from previous reporting periods in the scope, boundary, or measurement methods

Table identifying the location of the Standard Disclosures in the report.

Governance structure of the organization, including committees under the highest governance body
responsible for specific tasks, such as setting strategy or organizational oversight.

Indicate whether the Chair of the highest governance body is also an executive officer.

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.

Mechanisms for shareholders and employees to provide recommendations or direction to the highest
governance body.

executives (including departure arrangements), and the organization’s performance (including social and
environmental performance).

4.6

About this report

Governance, Commitments, and Engagement

Linkage between compensation for members of the highest governance body, senior managers, and
4.5

About this report

applied in the report.

Processes in place for the highest governance body to ensure conflicts of interest are avoided.

83-93

83-93

75,83-84

73-81

92-94,102-103,
56-59

54,113-114

Process for determining the composition, qualifications, and expertise of the members of the highest
4.7

governance body and its committees, including any consideration of gender and other indicators of

97-99

diversity.

4.8

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.

35-54

Procedures of the highest governance body for overseeing the organization’s identification and
4.9

management of economic, environmental, and social performance, including relevant risks and
opportunities, and adherence or compliance with internationally agreed standards, codes of conduct,

35-54

and principles.

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

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.

35-54

35-54

35-54

-

35-54
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4.15

4.16

4.17

Description

Page

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.

Note

35-54

35-54

37-40

Economic

Direct economic value generated and distributed, including revenues, operating costs, employee
EC 1

compensation, donations and other community investments, retained earnings, and payments to capital

56

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.

30-34

93-94

15

Environmental

Energy

EN 6

EN 7

Initiatives to provide energy-efficient or renewable energy based products and services, and reductions
in energy requirements as a result of these initiatives.

Initiatives to reduce indirect energy consumption and reductions achieved.

41-45

41-45

Biodiversity

EN 11

EN 12

EN 13

Location and size of land owned, leased, managed in, or adjacent to, protected areas and areas of high
biodiversity value outside protected areas.

Description of significant impacts of activities, products, and services on biodiversity in protected areas
and areas of high biodiversity value outside protected areas.

Habitats protected or restored.

8

-

44-45

Effluents and Waste

EN 27

Extent of impact mitigation of environmental impacts of products and services.

41-45

Compliance

EN 29

Monetary value of significant fines and total number of non-monetary sanctions for non-compliance with
environmental laws and regulations.
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Social : Labor Practices and Decent Work

Employment

LA 1

LA 2

LA 3

Total number and rates of new employee hires and employee turnover by age group, gender and region.

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.

47-50

92-94

-

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

LA 6

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.

Type of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days, and absenteeism, and total number of
work-related 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.

51-52

51-52

-

Training and Education

LA 9

LA 10

LA 11

Average hours of training per year per employee by gender, and by employee category.

Programs for skills management and lifelong learning that support the continued employability of
employees and assist them in managing career endings.

Percentage of employees receiving regular performance and career development reviews, by gender and
by employee category.

50-51

50-51

50-51

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.

47-50

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.
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Human Rights

Investment

HR 1

HR 2

Total number and percentage of significant investment agreements and contracts that include human
rights clauses or the underwent human rights screening.

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.

-

50-51

Non-discrimination

HR 3

Total number of incidents of discrimination and corrective actions taken.

46-54

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.

46

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.

46

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.

-

Society

Local communities

SO 1

SO 2

Percentage of operations with implemented local community engagement, impact assessments, and
development programs.

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.
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SO 4

Communication and training on anti-corruption policies and procedures.

105-106

SO 5

Confirmed incidents of corruption and actions taken.

105-106

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.

71

Compliance

SO 8

Monetary value of significant fines and total number of non-monetary sanctions for non-compliance with
laws and regulations.

71

Product Responsibility

Customer Health and Safety

PR 1

PR 2

Percentage of significant product and service categories for which health and safety impacts are
assessed for improvement.

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

Type of product and service information required by the organization’s procedures for product and
PR 3

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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