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      สาํหรบัภาพรวมเศรษฐกิจของไทยป� 2565 คาดวา่จะขยายตัวอยูใ่นระดับประมาณรอ้ยละ
3.5-4.5 เนื�องจากค่าฐานจากป�ก่อนหน้าที�เศรษฐกิจทรงตัว และหากสถานการณ์ไวรสัโคโรนาดี
ขึ�นมากกวา่ที�คาดการณ์ไว ้ อาจทําใหเ้ศรษฐกิจมแีนวโน้มเติบโตขึ�นได้ถึงรอ้ยละ 5 โดยมปี�จจยั
ด้านการบรโิภคเป�นกลไกในการขบัเคลื�อนต่อภาคสว่นต่างๆ ที�สง่ผลในเชงิบวก เชน่ ภาคการ
ผลิต ภาคขนสง่และบรกิาร ภาคการสง่ออก ภาคการท่องเที�ยว เป�นต้น 

 

สารจาก
ประธานกรรมการ

     ภาพรวมอุตสาหกรรมนํ�ามนัปาล์มในป� 2564 ที�ผา่นมา นับวา่เป�นป�ที�อยูใ่นชว่งขาขึ�นในด้าน
ราคาและถือเป�นราคาที�สงูสดุในรอบ 10 ป�ที�ผา่นมา อันเนื�องมาจากสต็อกนํ�ามนัปาล์มดิบใน
ประเทศยกมาจากป�ก่อนมรีะดับตํ�าสดุในรอบ 5 ป� ค่าเฉลี�ยของระดับสต็อกรายเดือนมเีพยีง
228,000 ตันต่อเดือน ตํ�าสดุในรอบ 5 ป�เชน่กัน ด้านป�จจยัที�มผีลกระทบจากสถานการณ์การ
แพรร่ะบาดของเชื�อไวรสัโคโรนาที�กลับมาอีกครั�ง ทําใหม้มีาตรการคมุเขม้ในหลายพื�นที� สง่ผลให้
เกิดการขาดแคลนแรงงานตัดปาล์ม ปาล์มบางสว่นเน่าเสยี ก่อใหเ้กิดโรคระบาดเชื�อรากาโนเดอร์
มาในสวนปาล์ม ระดับราคานํ�ามนัปาล์มสงูขึ�นแตะระดับ 49-50 บาทต่อกิโลกรมั ในชว่งสิ�นป�
2564 

นายบรรพต หงษ์ทอง
ประธานกรรมการ

เรยีน  ท่านผูถื้อหุน้

     แนวโน้มอุตสาหกรรมนํ�ามนัปาล์มป� 2565 นั�น คาดวา่ในไตรมาสแรก ผลผลิตยงัคงขาด
แคลนอยา่งต่อเนื�อง ราคาอาจยงัคงอยูใ่นระดับที�สงูในชว่งไตรมาสแรก และหลังจากผลผลิต
ออกมาตามฤดกูาลแล้ว อาจสง่ผลใหร้าคานํ�ามนัปาล์มดิบเริ�มปรบัตัวลดลงได้บา้ง เวน้แต่หาก
รฐับาลมกีารปรบัเปลี�ยนนโยบายสว่นผสมการผลิตนํ�ามนัไบโอดีเซล ซึ�งอาจสง่ผลต่อระดับปริ
มาณสต็อกในประเทศ และราคาตลาดในประเทศที�จะแตกต่างไปจากนี�ได้เชน่กัน
 

     ท้ายนี� คณะกรรมการบรษัิทฯ และคณะผูบ้รหิาร ใครข่อขอบพระคณุท่านผูถื้อหุน้ ลกูค้าผูม้ี
อุปการคณุ และพนัธมติรทางธุรกิจทกุท่าน ที�ใหก้ารสนับสนุนแก่บรษัิทฯ ด้วยดีตลอดมา และ
บรษัิทฯ มุง่มั�นวา่จะสามารถบรหิารการดําเนินกิจการของบรษัิทฯ ใหผ้า่นวกิฤตการณ์ดังกล่าว
พรอ้มก้าวไปขา้งหน้าอยา่งมั�นคง และเป�นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพยิ�งขึ�นต่อไป
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รายละเอียด 2564 2563 2562

ฐานะการเงิน
สนิทรพัยร์วม
หนี�สนิรวม

สว่นของผูถื้อหุน้

 

4,395.57 

 2,209.10 

 2,186.48 

 

4,133.35 

 2,169.53 

 1,963.82 

 

4,022.76 

 2,168.84 

 1,853.92 

ผลประกอบการ
รายได้รวม
รวมค่าใชจ้า่ย

กําไรก่อนค่าใชจ้า่ยภาษีเงินได้
กําไรสทุธิ

 

5,618.15 

 5,296.68 

296.91 

292.26 

 

 3,901.66 

 3,688.87 

160.77 

159.05 

 

 3,335.83 

 3,166.76 

92.45 

90.14 

ขอ้มูลผู้ถือหุ้น
กําไรต่อหุน้ (บาท)

มูลค่าต่อหุน้ (บาท)

 

0.462 

3.46 

 

0.251 

3.10 

 

0.142 

2.93 

ขอ้มูล 
ทางการเงิน

ขอ้มูลทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท
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โครงสรา้งและการดําเนินงานของกลุ่มบรษัิท

1.1  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บรษัิท ชุมพรอุตสาหกรรมนํ�ามนัปาล์ม จาํกัด (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย ประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายเมล็ดพนัธุป์าล์ม
ต้นกล้าปาล์ม ผลิตภัณฑ์นํ�ามนัปาล์ม รวมถึงประกอบอุตสาหกรรมนํ�ามนัพชืและอุตสาหกรรมต่อ เนื�อง โดยจดทะเบยีนจดั
ตั�งเป�นบรษัิทจาํกัด ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์เมื�อวนัที� 7 พฤศจกิายน 2522 ด้วยเงินทนุจดทะเบยีนเริ�มแรก
20,000,000 บาท เพื�อดําเนินธุรกิจโรงสกัดนํ�ามนัปาล์มดิบ การเริ�มธุรกิจในชว่งแรกรบัซื�อวตัถดุิบเป�นผลปาล์มสดจาก
กลุ่มบรษัิทในเครอื อาทิ บรษัิท รุง่เรอืงปาล์มออยล์ จาํกัด และ บรษัิท ปะทิวการเพาะปลกู จาํกัด ซึ�งมพีื�นที�เพาะปลกูรวม
กวา่ 20,000 ไร ่รวมทั�งมกีารรบัซื�อผลปาล์มสดจากสวนปาล์มของเกษตรกร ทั�งรายใหญ่และรายยอ่ยในจงัหวดัชุมพรและ
จงัหวดัใกล้เคียง เพื�อนําเขา้สูก่ระบวนการผลิต โดยอาศัยเครื�องจกัรที�ทันสมยัมเีทคโนโลยแีละประสทิธภิาพในการผลิตสงู
เพื�อใหไ้ด้มาซึ�งผลิตภัณฑ์ที�มคีณุภาพและเป�นที�ยอมรบัในระดับมาตรฐานสากล และในเวลาต่อมาได้จดทะเบยีนแปรสภาพ
เป�นบรษัิทมหาชนจาํกัด เมื�อวนัที� 14 กันยายน 2536 มทีนุจดทะเบยีน 210,000,000 บาท แบง่เป�นหุน้สามญัทั�งหมด
จาํนวน 21,000,000 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท

ป�จจุบนัทนุจดทะเบยีนของบรษัิทฯ มจีาํนวน 775,424,053 บาท ทนุชาํระแล้วจาํนวน 632,752,650 บาท ทั�งหมดเป�นหุน้
สามญั มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท

1.1.1  วสิยัทัศน ์พนัธกิจ และนโยบายของบรษัิทฯ 

วสิยัทัศน ์  ซพีไีอจะเป�นองค์กรที�เติบโตอยา่งยั�งยนืภายใต้หลักบรรษัทภิบาลด้วยความรบัผดิชอบต่อสงัคมและ
สิ�งแวดล้อม

พนัธกิจ 1.  ดําเนินธุรกิจนํ�ามนัปาล์มจากต้นนํ�าสูป่ลายนํ�าอยา่งครบวงจร โดยคํานึงถึงความปลอดภัย 

    อาชวีอนามยัและสิ�งแวดล้อม และแสวงหาโอกาสเติบโตไปยงัธุรกิจที�เกี�ยวเนื�อง
2. ค้นควา้และวจิยัใหไ้ด้มาซึ�งนวตักรรมผลิตภัณฑ์ 

3. พฒันาทรพัยากรมนุษย ์ควบคู่ไปกับการเสรมิสรา้งความผกูพนัต่อองค์กร
4. สรา้งความพงึพอใจที�มคีณุค่าต่อผูม้สีว่นได้สว่นเสยีอยา่งเป�นธรรม

หมายเหต ุ  วสิยัทัศน์ และ พนัธกิจ ผา่นการทบทวนจากที�ประชุมคณะกรรมการบรษัิทฯ ครั�งที� 4/2564 เมื�อวนัที� 11 พฤศจกิายน 2564

นโยบายคณุภาพ 

บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย มุง่มั�นพฒันาคณุภาพผลิตภัณฑ์และการสง่มอบเพื�อตอบสนองความพงึพอใจของลกูค้าและมี
ความปลอดภัยในการบรโิภค มกีารปรบัปรุงกระบวนการภายในอยา่งต่อเนื�อง เพื�อการลดต้นทนุและเพิ�มประสทิธภิาพ
มุง่เน้นการพฒันาศักยภาพของพนักงาน ควบคู่การปลกูฝ�งค่านิยมคณุภาพและการมสีว่นรว่มของพนักงานทกุระดับ

นโยบายบรหิารจดัการ ในทกุระดับดังนี� 
ใหม้ปีระสทิธภิาพ และเกิดประโยชน์โดยรวมแก่บรษัิทฯ
ยุติธรรม และเป�นธรรมต่อผูม้สีว่นได้สว่นเสยี (Stakeholder)

โปรง่ใส และสามารถตรวจสอบได้
ปฏิบติัตามกฎหมาย และใหค้วามรว่มมอืแก่รฐับาลของประเทศที�ทางบรษัิทฯ ได้ประกอบธุรกรรม
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แนวปฏิบติัการต่อต้านคอรร์ปัชั�น
นโยบายต่อต้านคอรร์ปัชั�น
นโยบายการคุ้มครองและใหค้วามเป�นธรรมแก่พนักงานที�แจง้ขอ้มูลหรอืใหเ้บาะแสเกี�ยวกับการทจุรติคอรร์ปัชั�น หรอืไม่
ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคับเกี�ยวกับการทํางาน และจรรยาบรรณบรษัิท (Whistle Blower Policy)

นโยบายวา่ด้วยการรบั การใหข้องขวญั ทรพัยส์นิ หรอืผลประโยชน์อื�นใด 

 



องค์กรที�เติบโตอยา่งยั�งยนื
 ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล

รบัผดิชอบต่อสงัคม
และสิ�งแวดล้อม

 

บรษัิทฯ มเีป�าหมายระยะยาวในการดําเนินธุรกิจนํ�ามนัปาล์มจากต้นนํ�าสูป่ลายนํ�าอยา่งครบวงจร โดยบรษัิทฯ ได้
ดําเนินการในสว่น Upstream และ Midstream ครบวงจรแล้ว แต่ในสว่น Downstream อาทิเชน่ Biodiesel Plant,

Oleo Chemical Plant ยงัไมไ่ด้ดําเนินการ เนื�องด้วยมปี�จจยัภายนอกหลายๆ ป�จจยัที�มผีลต่อการพจิารณาการ
ลงทนุ และบางป�จจยัเป�นป�จจยัที�บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุหรอืกําหนดเองได้ จงึต้องพจิารณาศึกษาความเหมาะ
สมถึงความคุ้มค่ากับการลงทนุ อีกทั�งความต้องการของผู้บรโิภคหรอืผู้ใชบ้รกิารมกีารเปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเรว็
ซึ�งทําใหใ้นสว่นของ Downstream ยงัไมส่ามารถดําเนินการได้ครบในทันที

ดําเนินธุรกิจนํ�ามนัปาล์มจากต้นนํ�าสู่
ปลายนํ�าอยา่งครบวงจร ค้นควา้และ
วจิยัใหไ้ด้มาซึ�งนวตักรรมผลิตภัณฑ์
และแสวงหาโอกาสเติบโตไปยงัธุรกิจที�
เกี�ยวเนื�อง พรอ้มสรา้งความพงึพอใจ
ที�มคีณุค่าต่อผูม้สีว่นได้สว่นเสยีอยา่ง
เป�นธรรม

คํานึงถึงความปลอดภัย อาชวีอนามยั
และสิ�งแวดล้อม พรอ้มพฒันา
ทรพัยากรมนุษย ์ควบคู่ไปกับการ
เสรมิสรา้งความผกูพนัต่อองค์กร

โครงสรา้งและการดําเนินงานของกลุ่มบรษัิท

ในป� 2564 ภาพรวมกลยุทธใ์นการดําเนินธุรกิจเพื�อเพิ�มศักยภาพในการแขง่ขนั โดยยงัคงมุง่เน้นประเด็นที�สาํคัญดังนี� 

เป�าหมายระยะยาวในการดําเนินธุรกิจ 

DownstreamDownstream

  
UpstreamUpstream

  

MIdstreamMIdstream

  

Value Chain of Oil Palm Industry

Expansion of Value Chain

* Nursery Palm

* Palm Plantation
* Crushing Mill

* KO Mill

* Biogas Power Plant

* Biomass Power Plant

* Refinery & Fractionation Plant

* Packing Plant / Brand expansion

* Biodiesel Plant **

 * Oleo Chemical Plant**

* Organic & RSPO Oil 

* Others 

(Future Trading, Marketing, Logistics)
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ชอ่ดอกกัญชง

เพื�อพฒันาพนัธุกั์ญชงใหส้ามารถปลกูได้และใหส้าร CBD สงู
เพื�อพฒันาเทคโนโลยสีาํหรบัจดัการป�จจยัการผลิตที�แมน่ยาํ และตรงตามความต้องการของกัญชง 

เพื�อพฒันาเครื�องหมายพนัธุกรรมสาํหรบัเพิ�มความแมน่ยาํในการคัดเลือกต้นกัญชงในการพฒันาพนัธุ์
เพื�อประโยชน์ในเชงิพาณิชยห์รอือุตสาหกรรม

โครงการพฒันาพนัธุแ์ละเทคโนโลยกีารผลิตที�แมน่ยาํของ “กัญชง” 

ภายใต้การดําเนินงานของบรษัิท ซพีไีอ อะโกรเทค จาํกัด ซึ�งเป�นบรษัิทยอ่ยที�ดําเนินธุรกิจในการพฒันาเพาะพนัธุส์าย
พนัธุป์าล์ม นําองค์ความรูใ้นการวจิยัเกี�ยวกับพนัธุพ์ชืมาปรบัประยุกต์ใชเ้พื�อวจิยัพฒันาสายพนัธุกั์ญชง การดําเนิน
โครงการพฒันาพนัธุกั์ญชงดังกล่าวได้รบัความรว่มมอืงานวจิยั กับ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตกําแพงแสน 

วตัถปุระสงค์ของการดําเนินโครงการ

เป�าหมายโครงการในป� 2564 

ผลการดําเนินงาน  ได้รบั “ใบอนุญาตผลิต (ปลกู) ยาเสพติดใหโ้ทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง” ในนาม บรษัิท ซพีไีอ อะ
โกรเทค จาํกัด เป�นที�เรยีบรอ้ยแล้ว

การปลกูกลางแจง้
(Outdoor)
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การปลกูในที�รม่
(Indoor)

ปลกูในโรงเรอืน
(Greenhouse)
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1.1.2  การเปลี�ยนแปลงและพฒันาการที�สาํคัญของบรษัิทฯ

บรษัิท ซพีพี ีจาํกัด จดทะเบยีนเพิ�มทนุอีกจาํนวน 6,000,000 บาท
แบง่เป�นหุน้สามญั 600,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท จากทนุจด
ทะเบยีนเดิมจาํนวน 185,000,000 บาท เป�นทนุจดทะเบยีนใหม่
จาํนวน 191,000,000 บาท
ได้รบัรางวลั “สถานประกอบการดีเด่นระดับประเทศ ป� 2561” ด้าน
ความปลอดภัย อาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อมในการทํางาน
2561 เป�นป�ที� 7 ติดต่อกัน
ดําเนินการจดทะเบยีนเลิกและเสรจ็การชาํระบญัช ี บรษัิท ซพีไีอ
เอ็นเนอรย์ี� จาํกัด และ บรษัิท ออลล์ บลมู โคโคนัท จาํกัด

ป� 2561

บรษัิท ซพีไีอ เทรดดิ�ง จาํกัด จดทะเบยีนเพิ�มทนุอีก
จาํนวน 5,000,000 บาท แบง่เป�นหุน้สามญั 500,000

หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท จากทนุจดทะเบยีนเดิมจาํนวน
50,000 บาท เป�นทนุจดทะเบยีนใหมจ่าํนวน 5,050,000

บาท
ดําเนินการจดทะเบยีนเลิกและเสรจ็การชาํระบญัช ี บรษัิท
ซพีไีอ โกลว ์จาํกัด 

ได้รบัรางวลั “สถานประกอบการดีเด่นระดับประเทศ ป�
2562” ด้านความปลอดภัย อาชวีอนามยัและสภาพ
แวดล้อมในการทํางาน 2562 เป�นป�ที� 8 ติดต่อกัน
ได้รบัใบประกาศรบัรองการต่ออายุสมาชกิแนวรว่มปฏิบติั
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุรติ (CAC –

Thailand’s Private Sector Collective Action

Coalition Against Corruption) 

ลงทนุในบรษัิท ซ ี เค เทรดดิ�ง (1965) จาํกัด ในสดัสว่น
รอ้ยละ 49

ป� 2562� 

ได้รบัมอบใบประกาศผูป้ระกอบการที�รว่มเครอืขา่ย
การกํากับดแูลด้านชั�วตวงวดั และได้รบัอนุญาตให้
ใชต้ราสญัลักษณ์เครื�องหมายรบัรองปรมิาณสนิค้า
หบีหอ่ จากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย ์

จดัตั�งบรษัิท ซพีไีอ เพาเวอร ์ จาํกัด เพื�อรองรบั
โครงการในอนาคตสาํหรบัผลิตและจาํหน่าย
พลังงานไฟฟ�าและพลังงานทกุประเภท
ดําเนินการจดทะเบยีนเลิกและเสรจ็การชาํระบญัชี
บรษัิท ซพีไีอ เทรดดิ�ง จาํกัด และ บรษัิท ซีพไีอ กรนี
จาํกัด ลงทนุในบรษัิท ซ ีเค เทรดดิ�ง (1965) จาํกัด 

ป� 2563� 

บรษัิท ซพีไีอ อะโกรเทค จาํกัด ได้รบัใบอนุญาต ผลิต
(ปลกู) ยาเสพติดใหโ้ทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง 

ป� 2564
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1.1.3  การใชเ้งินที�ได้จากการระดมทนุตามวตัถปุระสงค์

บรษัิท :                               บรษัิท ชุมพรอุตสาหกรรมนํ�ามนัปาล์ม จาํกัด (มหาชน)

ที�ตั�งสาํนักงานใหญ ่ :            เลขที� 296 หมูที่� 2 ถนนเพชรเกษม ตําบลสลยุ อําเภอท่าแซะ จงัหวดัชุมพร 86140

                                          โทรศัพท์ (077) 611 000                                โทรสาร (077) 611 011

สาํนักงานสาขาที� 1 :               เลขที� 1168/91 อาคารลมุพนิีทาวเวอร ์ชั�น 30 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ 

                                          เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

                                          โทรศัพท์ (662) 679 9166 - 72                      โทรสาร (662) 285 6369

ประเภทธุรกิจ :                     ประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายผลิตภัณฑ์นํ�ามนัปาล์ม เชน่ นํ�ามนัปาล์มดิบ 

                                          นํ�ามนัเมล็ดในปาล์ม นํ�ามนัปาล์มบรสิทุธิ� นํ�ามนัเมล็ดในปาล์มบรสิทุธิ� นํ�ามนัปาล์มโอเลอิน
                                          ผา่นกรรมวธิบีรรจุ ขวด ป�� บและถงุ ตรา “ลีลา” รวมทั�งยงัมผีลิตภัณฑ์พลอยได้อื�นๆ 

                                          เชน่ ไขปาล์มบรสิทุธิ� กรดไขมนัปาล์ม และกากเมล็ดในปาล์ม เป�นต้น
เลขทะเบยีนบรษัิท :               0107536001184 (เดิมเลขที� บมจ.192)

Website :                            www.cpi-th.com 

E-mail :                              info@cpi-th.com 

ทนุจดทะเบยีน :                    775,424,053 บาท 

ทนุชาํระแล้ว :                       632,752,650 บาท
จาํนวนหุน้สามญัที�ออกจาํหน่ายแล้ว  : 632,752,650 หุน้
มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ :              1 บาท
สถานที�ปลกูปาล์ม :  

CPI 1 สวนปะทิว 10,788 ไร ่           :  ตั�งอยูที่� ตําบลดอนยาง และ ตําบลเขาไชยราช อําเภอปะทิว จงัหวดัชุมพร
CPI 2 สวนหว้ยสกั 3,899 ไร ่        :  ตั�งอยูที่� หมูที่� 7 ตําบลทรายทอง อําเภอบางสะพานน้อย จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ์
CPI 3 สวนเขาไชยราช 2,401 ไร ่   :   ตั�งอยูที่� หมูที่� 4 และ หมูที่� 5 ตําบลเขาไชยราช อําเภอปะทิว จงัหวดัชุมพร
CPI 4 สวนบางสน 2,626 ไร ่        :  ตั�งอยูที่� หมูที่� 4 ตําบลบางสน และ หมูที่� 1 ตําบลทะเลทรพัย ์อําเภอปะทิว 

                                                    จงัหวดัชุมพร
CPI 5 สวนคลองวงัชา้ง 1,202 ไร ่ :  ตั�งอยูที่� หมูที่� 4 ตําบลชุมโค อําเภอปะทิว จงัหวดัชุมพร

บรษัิทฯ ไมม่กีารเสนอขายหลักทรพัย์

บรษัิทฯ ไมม่กีารเสนอขายตราสารทนุหรอืตราสารหนี�

1.1.4  ขอ้ผูกพนัที�บรษัิทฯ เสนอขายหลักทรพัย ์และ/หรอืเงื�อนไขการอนุญาต และ/หรอื เงื�อนไขการรบัหลักทรพัย ์

1.1.5  สถานที�ตั�งสาํนักงาน จาํนวนและชนิดของหุ้นที�จาํหน่ายได้แล้วทั�งหมดของบรษัิทฯ 
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ผลิตภัณฑ์ ดําเนินการโดย     

  รายได้ % รายได้ %

รายได้
 

นํ�ามนัปาล์ม
 

ผลิตภัณฑ์อื�นๆ

 

 

บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมนํ�ามนัปาล์ม
และบรษัิทยอ่ย

 

 

4,501.52

 

1,095.06

 

 

80.43

 

19.57

 

 

3,082.48

 

805.52

 

 

79.28

 

20.72

 รวมรายได้ 5,596.58 100.00 3,888.00 100.00

1.2  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

1.2.1  โครงสรา้งรายได้  

ผลิตภัณฑ์ ดําเนินการโดย
ป� 2564 ป� 2563

รวมรายได้
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Production process

คัดเลือกกล้าปาล์มที�มีคุณภาพ
Seeding

เพื�อให้ได้มาซึ�งผลปาล์มสด
Fresh Fruit Bunch

เมล็ดในปาล์ม
Kernel

KM กากเมล็ดในปาล์ม
Kernel Meal

เนื�อปาล์ม
Pericarp

นึ�งอบด้วยความร้อน 

แยกทะลายออกจากผลปาล์ม > ทะลายเปล่า

เข้าเครื�องย่อย > เส้นใย

     Sterilization

     Threshing > Empty Bunch 

     Fruit Digestion > Fiber

DM กากดีแคนเตอร์
Dencanter Meal

เข้าเครื�องหีบนํ�ามัน
     Oil Pressing Machine

CPO นํ�ามันปาล์มดิบ
Crude Palm Oil

PFAD กรดไขมันปาล์ม
Palm Fatty Acid

Distillate

แยกฟอสฟาไทด์ Degumming
ฟอกสี Bleaching
กําจัดกลิ�น Deodorising แยกฟอสฟาไทด์ Degumming

ฟอกสี Bleaching
กําจัดกลิ�น Deodorising

เข้าเครื�องสกัดนํ�ามัน
     Solvent Extraction

KO นํ�ามันเมล็ดในปาล์ม
Crude Palm Kernel Oil

KFAD กรดไขมันเมล็ดในปาล์ม
Palm Kernel Fatty Acid

Distillate

RKO นํ�ามันเมล็ดในปาล์มบริสุทธิ�
RBD Palm Kernel Oil

RPO นํ�ามันปาล์มบริสุทธิ�
RBD Palm Oil

แยกไข Fractionation

ROL นํ�ามันปาล์มโอเลอิน
RBD Palm OleinRHST ไขปาล์มบริสุทธิ�

RBD Palm Stearin
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ผลิตภัณฑ์
Product

รายละเอียด
Details

การนําไปใช้
Application

กลุ่มสนิค้า
Supply

ใชเ้ป�นวตัถดุิบในอุตสาหกรรมอาหาร ที�เกี�ยวกับการทอด
ทกุชนิด เชน่ ขนมขบเคี�ยว อารหารทอดสาํเรจ็รูป ฯลฯ

รวมถึงการนําไปใชป้ระกอบอาหารในครวัเรอืน

ใชเ้ป�นวตัถดุิบในอุตสาหกรรมอาหาร เชน่ อุตสาหกรรม
ผลิตเนยเทียม เนยขาว ครมีฉาบหน้าขนม ฯลฯ รวมถึง

อุตสาหกรรมผลิตสบู ่โอลีโอเคมคีอล ฯลฯ

ใชเ้ป�นวตัถดุิบในอุตสาหกรรมผลิตสบู ่อุตสาหกรรมโอลีโอ
เคมคีอล ผลิตวติามนิ E รวมถึงอุตสาหกรรมผลิตไบโอดีเซล

ใชเ้ป�นวตัถดุิบในอุตสาหกรรมผลิตสบู ่อุตสาหกรรม
ไบโอเคมคีอล รวมถึงอุตสาหกรรมไบโอดีเซล

ใชเ้ป�นวตัถดุิบในอุตสาหกรรมอาหารสตัว์
 โดยเฉพาะสตัวใ์หญ่

1.2.2 ขอ้มูลเกี�ยวกับผลิตภัณฑ์

นํ�ามนัปาล์มดิบ (CPO)
Crude Palm Oil

ใชเ้ป�นวตัถดุิบในกระบวนการกลั�นนํ�ามนั
ปาล์มเพื�อใหด้้ผลิตภัณฑ์ต่อเนื�องอื�นๆ 

ผลิตภัณฑ์ที�ได้จากกระบวนการสกัดผลปาล์มสด
(Fresh Fruit Bunch) เพื�อใหไ้ด้นํ�ามนัปาล์มดิบ

มลัีกษณะขน้ สสีม้ขุน่ ณ อุณหภมูปิกติ
INDUSTRY

ใชเ้ป�นวตัถดุิบในกระบวนการกลั�น
นํ�ามนัเมล็ดในปาล์มเพื�อใหไ้ด้ผลิตภัณฑ์

ต่อเนื�องอื�นๆ 

นํ�ามนัเมล็ดในปาล์ม (KO)
Crude Palm Kernel Oil 

ผลิตภัณฑ์ที�ได้จากการสกัดเมล็ดในปาล์ม
(Kernel) เพื�อใหไ้ด้นํ�ามนัเมล็ดในปาล์ม

 มลัีกษณะกึ�งของเหลว สเีหลืองอมนํ�าตาล
 ณ อุณหภมูปิกติ

INDUSTRY 
 INTERNATIONAL 

นํ�ามนัเมล็ดในปาล์มบรสิทุธิ� (RKO)
RBD Palm Kernel Oil 

ใชเ้ป�นวตัถดุิบในอุตสาหกรรมผลิตสบู ่อุตสาหกรรม
อาหาร เชน่ นมขน้หวาน ไอศกรมี เนยขาว ฯลฯ

INDUSTRY 

ผลิตภัณฑ์ที�ได้จากการกลั�นนํ�ามนัเมล็ดในปาล์ม
(KO) เพื�อใหไ้ด้นํ�ามนัเมล็ดในปาล์มบรสิทุธิ�

 มลัีกษณะกึ�งของเหลว สเีหลืองอ่อน
 ณ อุณหภมูปิกติ

นํ�ามนัปาล์มบรสิทุธิ� (RPO) 
RBD Palm Oil

ใชเ้ป�นวตัถดุิบในอุตสาหกรรมอาหาร เชน่ อุตสาหกรรม
ผลิตบะหมี�กึ�งสาํเรจ็รูป เนยเทียม ไอศกรมี นมขน้หวาน

สบู ่ฯลฯ

ผลิตภัณฑ์ที�ได้จากการกลั�นนํ�ามนัปาล์มดิบ
(CPO) เพื�อใหไ้ด้นํ�ามนัปาล์มบรสิทุธิ�

 มลัีกษณะกึ�งของเหลว สเีหลืองอ่อน
 ณ อุณหภมูปิกติ

INDUSTRY 

นํ�ามนัปาล์มโอเลอิน (ROL) 
RBD Palm Olein

ผลิตภัณฑ์ที�ได้จากการแยกไขปาล์มบรสิทุธิ�ออกจาก
นํ�ามนัปาล์มบรสิทุธิ� (RPO) เพื�อใหไ้ด้นํ�ามนัปาล์มโอเลอิน

 มลัีกษณะใส  สเีหลืองอ่อน ณ อุณหภมูปิกติ
 

INDUSTRY
 CONSUMER 

 INTERNATIONAL 

ไขปาล์มบรสิทุธิ� (RHST) 
RBD Palm Stearin

ผลิตภัณฑ์ที�ได้จากหลังจากการแยกไขปาล์มบรสิทุธิ�
ออกจากนํ�ามนัปาล์มบรสิทุธิ� (RPO) เพื�อใหไ้ด้ไขปาล์ม
บรสิทุธิ� มลัีกษณะเป�นของแขง็ สขีาว ณ อุณหภมูปิกติ

INDUSTRY 
 INTERNATIONAL 

กรดไขมนัปาล์ม (PFAD) 
Palm Fatty Acid Distillate

ผลิตภัณฑ์ที�ได้หลังจากการกลั�นนํ�ามนัปาล์มดิบ
(CPO) เพื�อใหไ้ด้กรดไขมนัปาล์มมลัีกษณะเป�น
ของแขง็ สนีํ�าตาลอ่อน ณ อุณหภมูปิกติ

 

INDUSTRY 
 INTERNATIONAL 

กรดไขมนัเมล็ดในปาล์ม (KFAD) 
Palm Kernel Fatty Acid Distillate

ผลิตภัณฑ์ที�ได้หลังจากการกลั�นนํ�ามนัเมล็ดใน
ปาล์ม (KO) เพื�อใหไ้ด้กรดไขมนัเมล็ดในปาล์ม
มลัีกษณะใส สเีหลืองอ่อน ณ อุณหภมูปิกติ

 

INDUSTRY 

กากเมล็ดในปาล์ม (KM)
Kernel Meal ผลิตภัณฑ์ที�ได้หลังจากการสกัดนํ�ามนัออกจาก

เมล็ดในปาล์ม (Kernel) เพื�อใหไ้ด้กากเมล็ดในปาล์ม
มลัีกษณะเป�นเกล็ดละเอียด สนีํ�าตาลอ่อน

INDUSTRY 

โครงสรา้งและการดําเนินงานของกลุ่มบรษัิท



เมล็ด และ ต้นกล้าปาล์ม “ซพีไีอ ไฮบรดิ” 

เมล็ด และ ต้นกล้าปาล์ม สายพนัธุป์าล์มนํ�ามนัลกูผสม ที�พฒันาเพื�อใหม้คีณุสมบติั ทะลายดก ทนแล้ง ต้นเตี�ย ใหผ้ลผลิต
เรว็ เปอรเ์ซน็นํ�ามนัสงู ใหส้ดัสว่นชอ่ดอกตัวเมยีที�เพิ�มขึ�น

N     (ไนโตรเจน) : สรา้งใบใหเ้ขยีว กระตุ้นการเจรญิเติบโต

P     (ฟอสฟอรสั) : ชว่ยพฒันาการของ รากและต้น ชว่ยเรง่ดอก

K     (โพแทสเซยีม) : ชว่ยการเจรญิเติบโต มสีว่นในกลไกการเป�ด-ป�ดของปากใบ 

Ca  (แคลเซยีม) : ทํางานรว่มกับโบรอน ชว่ยใหเ้ซลล์แขง็แรง ชว่ยการผสมเกสร

Mg (แมกนีเซยีม) : เป�นองค์ประกอบสาํคัญของคลอโรฟ�ลล์ ชว่ยสรา้งแป�ง โปรตีน และไขมนั

S     (กํามะถัน) : ชว่ยสรา้งคลอโรฟ�ลล์ กรดอะมโิน และโปรตีน

B     (โบรอน) : ชว่ยในการติดผล และขยายขนาดผล

Cu  (ทองแดง) : ชว่ยสรา้งคลอโรฟ�ลล์ และกระตุ้นเอนไซมป์�องกันโรค

Zn   (สงักะส)ี : ชว่ยการสงัเคราะหค์ารโ์บไฮเดรดและโปรตีน ชว่ยสรา้งฮอรโ์มนออกซนิ ซึ�งควบคมุการเจรญิเติบโตของปาล์ม

ปุ�ย “ซพีไีอ พลัส” 

 

มทัี�งธาตหุลัก 6 ชนิด ได้แก่ N, P, K, Ca, Mg, S 

และ จุลธาต ุ3 ชนิด ได้แก่ B, Cu, Zn

 

(1) ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบรกิารและการพฒันานวตักรรม
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ทกุคร้ังที�ใสปุ่�ย ต้นพชืจะได้รบัปุ�ยทกุชนิดพรอ้มกันทั�งหมด ทําใหพ้ชืเติบโตต่อเนื�องได้ดีกวา่การใสปุ่�ยทีละชนิด ชว่ยแก้
ป�ญหา ธาตอุาหารพชืไมส่มดลุ และการขาดจุลธาตตุ่างๆ  เชน่ ดอกผสมไมติ่ด ทะลายฝ�อ ใบยน่หงิกงอ ปลายใบแหง้เหลือง
ชว่ยทําใหท้ะลายขยายใหญ่ขึ�น
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นํ�ามนัปาล์ม “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

1 Litre
1,000 ml. * 12 Pouch / Case
ขนาด 438 * 281 *138 mm

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

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

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

นํ�ามนัปาล์มโอเลอินผา่นกรรมวธิบีรรจุ ขวด บี�บ
ถงุ ตรา “ลีลา” ผลิตจากผลปาล์มสดที�คัดสรร
วตัถดุิบที�มคีณุภาพตามมาตรฐาน เพื�อนํามาผลิต
นํ�ามนัสดใหมจ่ากผลปาล์มภายใน 24 ชั�วโมง โดย
ผา่นกระบวนการวเิคราะห ์ตรวจสอบ คณุภาพ
ระดับสากล 

มาตรฐาน GMP และ HACCP จาก TUV SUD

PSB Pte Ltd

มาตรฐาน ISO 9001 : 2015 จาก TUV SUD Asia

Pacific TUV SUD Group

RSPO Supply Chain Certification Systems

จาก TUV NORD Integra

RSPO P&C for Sustainable Palm Oil

production จาก TUV NORD Integra

ใบรบัรองระบบการบรหิารงานคณุภาพมาตรฐาน
ISO 9001 : 2015 จาก TUV Management

Service GmbH, Germany และ สาํนักรบัรอง
ระบบคณุภาพ (สรร.) สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย
สวสิวติามนิ : จากสถาบนัวติามนิ แหง่
สวสิเซอรแ์ลนด์
มาตรฐาน FDA จากสาํนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ
มาตรฐาน HALAL จากสาํนักงานคณะกรรมการ
กลางอิสลามแหง่ประเทศไทย
มาตรฐาน KOSHER จาก 

ผา่นการรบัรองจากสถาบนัชั�นนํา

       Thai Kashrut Services Ltd

โครงสรา้งและการดําเนินงานของกลุ่มบรษัิท



การจาํหน่าย “ไฟฟ�า” 

“บรษัิท ชุมพรอุตสาหกรรมนํ�ามนัปาล์ม จาํกัด (มหาชน)”

ได้มกีารทําสญัญาขายไฟฟ�าโดยใชน้ํ�าเสยีจากกระบวนการสกัดนํ�ามนัปาล์ม (ก๊าซชวีภาพ) เป�นเชื�อเพลิงในการผลิตไฟฟ�าใหกั้บ

การไฟฟ�าสว่นภมูภิาค ในปรมิาณสงูสดุไมเ่กิน 3 เมกะวตัต์ จุดขายไฟฟ�าอยูที่�สาํนักงาน หมูที่� 2 ถนนเพชรเกษม ตําบลสลยุ

อําเภอท่าแซะ จงัหวดัชุมพร อัตราเฉลี�ยราคาขายไฟฟ�าประมาณ 3 บาทต่อเมกะวตัต์ เริ�มขายตั�งแต่เดือนกรกฎาคม 2557 โดย

สญัญามรีะยะเวลา 5 ป� และต่อเนื�องครั�งละ 5 ป� โดยอัตโนมติั และมผีลใชบ้งัคับจนกวา่จะมกีารยุติสญัญาในกรณีตามที�ได้

ตกลงในรายละเอียดของสญัญา

“บรษัิท ซพีพี ีจาํกัด”  

ซึ�งเป�นบรษัิทยอ่ย ได้ทําสญัญาขายไฟฟ�าโดยใชใ้ยผลปาล์ม ใยทะลายปาล์ม และกะลาปาล์ม (ชวีมวล) เป�นเชื�อเพลิงในการผลิต

ไฟฟ�าใหกั้บการไฟฟ�าสว่นภมูภิาค ในปรมิาณสงูสดุไมเ่กิน 4 เมกะวตัต์ จุดขายไฟฟ�าอยูที่�สาํนักงานสาขาที� 1 ตั�งอยูที่� 89/9 หมูที่�

9 ตําบลทรายทอง อําเภอบางสะพานน้อย จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ ์ อัตราเฉลี�ยราคาขายไฟฟ�าประมาณ 4.00-4.54 บาทต่อกิโล

วตัต์ต่อชั�วโมง เริ�มขายตั�งแต่เดือนมนีาคม 2560 โดยสญัญามรีะยะเวลา 5 ป� และต่อเนื�องครั�งละ 5 ป� โดยอัตโนมติั และมผีล

ใชบ้งัคับจนกวา่จะมกีารยุติสญัญาในกรณีตามที�ได้ตกลงในรายละเอียดของสญัญา
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 รายละเอียด บรษัิทฯ บรษัิทฯ บจก.ซพีไีอ
อะโกรเทค บจก.ซพีพีี บจก.ซพีพีี

1. บตัรสง่เสรมิเลขที� 1702(1)2556
2644(1)/

2556

2390(5)/

2554

2548(2)/

2557

59-1178-1-

00-1-0

2. เพื�อสง่เสรมิการลงทนุในกิจการ ผลิตก๊าซ
ชวีภาพ

ผลิตไฟฟ�า
จากก๊าซ
ชวีภาพ

ผลิตเมล็ด
พนัธุป์าล์ม
หรอืต้นกล้า
ปาล์ม

ผลิตนํ�ามนั
ปาล์มดิบและ
นํ�ามนัเมล็ด
ในปาล์มดิบ

ผลิตไฟฟ�าจาก
เชื�อเพลิงชวี

มวล

3. สทิธปิระโยชน์สาํคัญที�ได้รบั      

3.1

ได้รบัยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลสาํหรบักําไร
สทุธทีิ�ได้จากการประกอบกิจการที�ได้รบัการสง่
เสรมิและได้รบัยกเวน้ไมต้่องนําเงินป�นผลจาก
กิจการที�ได้รบัการสง่เสรมิซึ�งได้รบัยกเวน้ภาษี
เงินได้นิติบุคคลไปรวมคํานวณเพื�อเสยีภาษีเงิน

ได้

8 ป� 8 ป� 8 ป� 8 ป� 8 ป�

3.2

ได้รบัลดหยอ่นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาํหรบักําไร
สทุธทีิ�ได้จากการลงทนุในอัตรารอ้ยละหา้สบิของ
อัตราปกติมกํีาหนดเวลาหา้ป� นับจากวนัที�พน้

กําหนดระยะเวลาในขอ้ 3.1

ได้รบั ได้รบั ไมไ่ด้รบั ไมไ่ด้รบั ได้รบั

3.3
ได้รบัยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรบัเครื�องจกัรตามที�

คณะกรรมการพจิารณาอนุมติั ได้รบั ได้รบั ได้รบั ได้รบั ได้รบั

4. วนัที�อนุมติัใหก้ารสง่เสรมิ 19 กมุภาพนัธ์
2556

14 ตลุาคม
2556

20 กันยายน
2554

2 กรกฎาคม
2556

13 กรกฎาคม
2559

5. วนัที�เริ�มมรีายได้จากการประกอบกิจการ
ยงัไมเ่ป�ด
ดําเนินการ

29

กันยายน
2557

1 สงิหาคม
2556

2 มนีาคม
2560

27 เมษายน
2560

การสง่เสรมิการลงทนุ
บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยได้รบัสทิธพิเิศษทางภาษีจากคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ ภายใต้เงื�อนไขที�กําหนดบางประการ สทิธิ
พเิศษดังกล่าวรวมถึงการได้รบัยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลสาํหรบักําไรสทุธทีิ�ได้จากการประกอบกิจการที�ได้รบัการสง่เสรมิเป�น
ระยะเวลา 8 ป� นับแต่วนัที�เริ�มมรีายได้จากการประกอบกิจการนั�น รายละเอียดของบตัรสง่เสรมิการลงทนุมดีังนี� 
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รูปแบบ
เครื�องหมาย
ทางการค้า

ชื�อเจา้ของ
ประเภท
สนิค้า/
บรกิาร

ทะเบยีน
เลขที� คําขอเลขที� วนัที�ได้รบั

อนุญาต
ระยะเวลา
คุ้มครอง

 
บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรม

นํ�ามนัปาล์ม
เครื�องหมาย

บรษัิท บ69945 952577 03/09/2557 10 ป�

 
บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรม

นํ�ามนัปาล์ม นํ�ามนัพชื 161106925 952578 03/09/2557 10 ป�

 
บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรม

นํ�ามนัปาล์ม นํ�ามนัพชื 161111202 973425 11/02/2558 10 ป�

 
บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรม

นํ�ามนัปาล์ม
จาํหน่ายต้น
ปาล์ม 171112336 995921 21/07/2558 10 ป�

 
บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรม

นํ�ามนัปาล์ม

เมล็ดปาล์ม
สด,

 ต้นปาล์ม,

พนัธุป์าล์ม
นํ�ามนั

171112339 955922 21/07/2558 10 ป�

 
บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรม

นํ�ามนัปาล์ม

พนัธุป์าล์ม,

เมล็ด ต้น
กล้าพนัธุ์
ต้นปาล์ม

201117589 170126553 31/07/2560 10 ป�

 
บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรม

นํ�ามนัปาล์ม

พนัธุป์าล์ม,

เมล็ด ต้น
กล้าพนัธุ์
ต้นปาล์ม

201117588 170126552 31/07/2560 10 ป�

 
บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรม

นํ�ามนัปาล์ม

พนัธุป์าล์ม,

เมล็ด ต้น
กล้าพนัธุ์
ต้นปาล์ม

201119755 170126554 31/07/2560 10 ป�

 
บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรม

นํ�ามนัปาล์ม
ปุ�ยเคม,ี 

ปุ�ยอินทรยี์ 201105444 180119141 20/06/2561 10 ป�

เครื�องหมายการค้าสาํคัญของบรษัิทฯ
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(2)  การตลาดและการแขง่ขนั

(ก)  การทําการตลาดของผลิตภัณฑ์และบรกิารที�สาํคัญ

1)  กลยุทธท์างการตลาด 

มุง่เน้นงานวจิยัพนัธุป์าล์ม เพื�อใหไ้ด้มาซึ�งสายพนัธุที์�ดี กล้าปาล์มที�มคีวามเหมาะสมกับสภาพ แวดล้อมในการปลกูปาล์ม
บนพื�นที�ที�มคีวามแตกต่างกัน ตลอดจนการเผยแพรใ่หข้า่วสารความรูต่้างๆ แก่เกษตรกรทั�วไปถึงการดแูลเพาะปลกู
ปาล์มเพื�อใหไ้ด้ผลผลิตที�ดี ซึ�งหากผลปาล์มสดของเกษตรกรมคีณุภาพที�ดี จะสง่ผลใหบ้รษัิทฯ รบัซื�อวตัถดุิบที�ดีที�มี
คณุภาพเขา้สูก่ระบวนการผลิต และเกษตรกรจะได้ราคาขายผลปาล์มสดที�ดีด้วยเชน่กัน 

วางแผนและบรหิารความเสี�ยงในการจดัซื�อวตัถดุิบผลปาล์มสดเพื�อควบคมุต้นทนุและรกัษาผลกําไรใหอ้ยูใ่นระดับที�
เหมาะสม
คัดสรรวตัถดุิบที�มคีณุภาพตามมาตรฐาน 

ผลิตนํ�ามนัสดใหมจ่ากผลปาล์มภายใน 24 ชั�วโมง
ควบคมุขั�นตอนการผลิตทกุขั�นตอนใหเ้ป�นไปตามระดับมาตรฐานสากล พรอ้มทั�งพฒันาคณุภาพผลิตภัณฑ์และการสง่
มอบสนิค้าที�มคีณุภาพ เพื�อตอบสนองความพงึพอใจของลกูค้าและมคีวามปลอดภัยในการบรโิภค
มุง่มั�นพฒันาประสทิธภิาพการผลิต เทคโนโลย ี และเครื�องจกัร เพื�อผลิตสนิค้าที�มคีณุภาพ พรอ้มทั�งควบคมุต้นทนุการ
ผลิตใหอ้ยูใ่นระดับที�สามารถแขง่ขนัและรกัษาผลกําไรใหอ้ยูใ่นระดับที�เหมาะสม
ศึกษาขอ้มูลทางการตลาดและนําเครื�องมอืทางการตลาดมาใชเ้พื�อชว่ยในการวเิคราะหใ์นทกุมติิ สาํหรบัประกอบในการ
วางแผนและการตัดสนิใจ
แบง่กลุ่มธุรกิจออกเป�น 5 กลุ่มหลัก ตามลักษณะของกลุ่มลกูค้า และเพื�อการวางแผนการทําตลาดได้อยา่งเหมาะสม
โดยแบง่ออกเป�น กลุ่มตลาดอุตสาหกรรม กลุ่มตลาดพลังงาน กลุ่มตลาดแบง่บรรจุ กลุ่มตลาดคอนซูเมอร ์ และกลุ่ม
ตลาดสง่ออก ซึ�งสง่ผลใหก้ารบรหิารงานเกิดความสะดวกและมคีวามคล่องตัวมากขึ�นตามความต้องการและพฤติกรรม
ของแต่ละกลุ่มธุรกิจ 

มุง่เน้นการพฒันาศักยภาพของพนักงาน ควบคู่การปลกูฝ�งค่านิยมคณุภาพและการมสีว่นรว่มของพนักงานทกุระดับ
มุง่เน้นการทํางานเป�นทีม การใหบ้รกิารที�ดีและมปีระสทิธภิาพแก่ลกูค้าของ บรษัิทฯ รวมถึงการดําเนินโครงการ CSR

อยา่งต่อเนื�อง เพื�อแสดงความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ�งแวดล้อม อันจะนําไปสูก่ารพฒันาที�ยั �งยนืต่อไป

ตามพนัธกิจ บรษัิทฯ จะดําเนินธุรกิจนํ�ามนัปาล์มจากต้นนํ�าสูป่ลายนํ�าอยา่งครบวงจร โดยคํานึงถึงความปลอดภัย อาชวี-

อนามยัและสิ�งแวดล้อม และแสวงหาโอกาสเติบโตไปยงัธุรกิจที�เกี�ยวเนื�อง ค้นควา้และวจิยัใหไ้ด้มาซึ�งนวตักรรมผลิตภัณฑ์
พฒันาทรพัยากรมนุษย ์ ควบคู่ไปกับการเสรมิสรา้งความผกูพนัต่อองค์กรสรา้งความพงึพอใจที�มคีณุค่าต่อผูม้สีว่นได้สว่น
เสยีอยา่งเป�นธรรมนั�น บรษัิทฯ จงึมแีผนกลยุทธทางการ ตลาด ดังนี� 
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ระดับราคาของผลปาล์มสด นํ�ามนัปาล์มดิบ นํ�ามนัเมล็ดในปาล์ม นํ�ามนัปาล์มบรสิทุธิ�และนํ�ามนัปาล์มโอเลอิน ถกูกําหนด
โดยป�จจยัต่างๆ หลายประการด้วยกัน ได้แก่ นโยบายของรฐัในการกําหนดราคาและควบคมุการนําเขา้การสง่ออก,

นโยบายของรฐัในการเขา้แทรกแซงตลาดเพื�อชว่ยเหลือเกษตรกร, นโยบายของรฐัในการปรบัสดัสว่นการใชน้ํ�ามนัปาล์ม
เพื�อการผลิตนํ�ามนัไบโอดีเซล, จาํนวนโรงสกัดนํ�ามนัปาล์มดิบและจาํนวนโรงกลั�นนํ�ามนัปาล์ม, ระดับราคานํ�ามนัดิบในตลาด
โลก, ระดับราคานํ�ามนัปาล์มและนํ�ามนัถั�วเหลืองในตลาดโลก, ระดับราคานํ�ามนัพชืชนิดอื�นที�สามารถใชท้ดแทนกันได้, ระดับ
ราคาและปรมิาณผลผลิตในประเทศที�ออกสูต่ลาด, การพยายามลักลอบนําเขา้นํ�ามนัปาล์มจากประเทศเพื�อนบา้น, 

ปรมิาณสต็อกวตัถดุิบและสนิค้าที�ผลิตแล้วของแต่ละโรงงาน, ปรมิาณการผลิตการใชแ้ละสต็อกนํ�ามนัปาล์มคงเหลือของ
กรมการค้าภายใน เป�นต้น

จากป�จจยัต่างๆ ดังกล่าวจะเหน็วา่ราคาวตัถดุิบของบรษัิทฯ จะถกูกําหนดจากหลายป�จจยั โดยในสภาพปกติจะถกูกําหนด
จากอุปสงค์และอุปทานในตลาด อยา่งไรก็ตามในกรณีอุปสงค์หรอือุปทานมมีากเกินความต้องการราคาตลาดจะถกู
ควบคมุโดยการแทรกแซงตลาดด้วยการประกาศราคาแนะนําขั�นตํ�าของผลปาล์มสด เพื�อป�องกันไมใ่หร้าคาตกตํ�าเกินไป
และถกูกําหนดราคาจาํหน่ายปลีกสนิค้านํ�ามนัพชืปาล์มไมใ่หเ้กินราคาที�เหมาะสม เพื�อไมใ่หร้าคาสงูจนเกินไป รวมไปถึง
มาตรการควบคมุการนําเขา้ต่างๆ ทั�งนี�เกษตรกรผู้ปลกูปาล์มและผู้บรโิภคจะเป�นผู้ได้รบัประโยชน์จากมาตรการดังกล่าว
 

จากขอ้จาํกัดดังกล่าว ทําใหน้โยบายราคาสนิค้าของบรษัิทฯ เป�นไปตามภาวะและกลไกของตลาด ซึ�งบรษัิทฯ จะปรบันโยบาย
การขายในแต่ละชว่งใหเ้หมาะสมและทันต่อสถานการณ์ เพื�อเป�นการป�องกันและลดความเสี�ยงอันเกิดจากความไมแ่น่นอน
ของปรมิาณการสั�งซื�อจากลกูค้าที�ได้รบัผลกระทบในชว่งของสภาวะราคาผันผวน โดยใหม้ผีลกระทบในเรื�องต้นทนุสนิค้า
น้อยที�สดุ

2)  นโยบายราคา 
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3)  การจาํหน่ายและชอ่งทางการจดัจาํหน่าย 

นํ�ามนัปาล์มดิบและนํ�ามนัเมล็ดในปาล์มจะจาํหน่ายใหกั้บโรงกลั�นนํ�ามนัปาล์มและโรงงานอุตสาหกรรมต่อเนื�องต่างๆ
โดยตรง ณ ราคาซื�อขายหน้าโรงงานของผูซ้ื�อ 

นํ�ามนัปาล์มบรสิทุธิ�และนํ�ามนัปาล์มโอเลอิน จะจาํหน่ายใหแ้ก่โรงงานอุตสาหกรรมและผูค้้าสง่รายใหญ่ โดยแบง่เป�น
นํ�ามนัพชืบรรจุขวด ถงุ และป�� บ สาํหรบัจาํหน่ายใหผู้ค้้าสง่และปลีก รวมถึงผูบ้รโิภคทั�วไป และสง่เป�นรถ Tanker ใหแ้ก่
โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ 

ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได ้ สาํหรบัไขปาล์มบรสิทุธิ�และกรดไขมนัปาล์มจะจาํหน่ายใหแ้ก่กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมผลิตนํ�ามนั
ไบโอดีเซล อุตสาหกรรมโอลีโอเคมคีอล รวมถึงการสง่ออกไปยงัตลาดต่างประเทศ ในสว่นของกากเมล็ดในปาล์ม
บรษัิทฯ ได้จาํหน่ายใหกั้บกลุ่มผูเ้ลี�ยงสตัวร์ายใหญ่ หรอืโรงงานอุตสาหกรรมที�เกี�ยวขอ้งกับอาหารสตัวโ์ดยตรง รวมถึง
การจาํหน่ายใหเ้กษตรกรในพื�นที� เพื�อเป�นการสง่เสรมิการประกอบอาชพีตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพยีง 

ลักษณะการจาํหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบรษัิทฯ สว่นใหญ่เป�นการทําสญัญาซื�อขายในระยะเวลาต่างๆ กัน โดยจะกําหนด
ราคาซื�อขาย ปรมิาณ ระยะเวลาที�กําหนดสง่มอบ และขอ้ตกลงกําหนดมาตรฐานสนิค้าเป�นสาํคัญ ซึ�งแบง่ได้เป�น สญัญา
ระยะยาว (Long-term Contract) ระยะเวลา 3 เดือนขึ�นไป และ สญัญาระยะสั�น (Short-term Contract) ระยะเวลา
ประมาณ 1-2 เดือน

นอกจากการทําสญัญาซื�อขายแล้ว ยงัมกีารซื�อขายบางสว่นที�กระทําขึ�นรายวนั ซึ�งใชร้าคาซื�อขาย ณ ราคาของวนันั�นๆ เป�น
เกณฑ์ (Spot Price) 

สาํหรบัการซื�อขายในสว่นของสนิค้ากลุ่มที�บรรจุขวด ถงุ และป�� บ ซึ�งจดัจาํหน่ายผา่นผูค้้าสง่รายใหญ ่จะใชร้าคาซื�อขาย 

ณ ราคาของวนันั�นๆ (Spot Price) เป�นเกณฑ์เพยีงอยา่งเดียว
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ในป� 2564 บรษัิทฯ มมูีลค่าการสง่ออกเปรยีบเทียบกับมูลค่าการจาํหน่ายทั�งสิ�น โดยประมาณรอ้ยละ 7.5 ซึ�งสง่ออกในรูป
นํ�ามนัเมล็ดในปาล์ม (KO), กรดไขมนัปาล์ม (PFAD), สนิค้าประเภทนํ�ามนัปาล์มโอเลอิน (ROL) บรรจุขวดขนาด 1 ลิตร และ
นํ�ามนัปาล์มดิบ (CPO) โดยสง่ออกไปยงัประเทศเพื�อนบา้น

4)  การสง่ออก

5)  ลักษณะของลกูค้า 
บรษัิทฯ เริ�มดําเนินกิจการมาตั�งแต่ป� 2522 จงึมคีวามสมัพนัธกั์บลกูค้าและบุคคลในแวดวงธุรกิจที�เกี�ยวขอ้งเป�นระยะเวลา
นาน อนึ�งสถานภาพของบุคคลในอุตสาหกรรมนี�สว่นมากจะเป�นบุคคลที�มคีวาม สมัพนัธกั์นเป�นอยา่งดี แมว้า่จะมสีภาพการ
แขง่ขนัรุนแรงโดยเฉพาะในด้านราคา อยา่งไรก็ดี ลกูค้าสว่นใหญ่ของบรษัิทฯ เป�นองค์กรที�มขีนาดใหญ ่และมคีวามน่าเชื�อ
ถือในวงการ จงึทําใหค้วามเสี�ยงของหนี�เสยีของบรษัิทฯ มอียูใ่นระดับที�ตํ�า การขายจงึอยูใ่นลักษณะกระจาย ไมไ่ด้เน้นที�ราย
ใดรายหนึ�งโดยเฉพาะ มเีพยีงลกูค้ากลุ่มพลังงานเพยีงหนึ�งรายเท่านั�น ที�มสีดัสว่นมูลค่าการขายเกินรอ้ยละ 10 ของมูลค่า
การขายรวมในระยะเวลาที�ผา่นมา

สาํหรบัผลสาํรวจความพงึพอใจของลกูค้าประจาํป� 2564 อยูที่�ระดับรอ้ยละ 87 ซึ�งเพิ�มขึ�นจากป�ก่อนรอ้ยละ 3 ทั�งนี�เป�นผล
มาจากลกูค้ามคีวามพงึพอใจในด้านการบรกิารและด้านคณุภาพการขนสง่ที�เพิ�มมากขึ�น

6)  การกําหนดเครดิตวงเงิน ระยะเวลาการชาํระเงิน

ลกูค้ากลุ่มนํ�ามนัปาล์มดิบ จะพจิารณาเปรยีบเทียบในอุตสาหกรรมเดียวกัน แต่ทั�งนี�โดยเฉลี�ยไมเ่กิน 15 วนั 

ลกูค้ากลุ่มนํ�ามนับรสิทุธิ� จะพจิารณาเปรยีบเทียบในอุตสาหกรรมเดียวกัน แต่ทั�งนี�โดยเฉลี�ยไมเ่กิน 30 วนั
ลกูค้ากลุ่มตลาดสง่ออก กําหนดการซื�อขายเป�นเงินสด และต้องโอนเงินค่าสนิค้าล่วงหน้าก่อนสง่มอบสนิค้า 

บรษัิทฯ ใชเ้กณฑ์การพจิารณาใหเ้ครดิตเทอมตามกลุ่มลกูค้าตามแต่ละชอ่งทางการขาย โดย แบง่ตามกลุ่มลกูค้าแต่ละ
ประเภท ได้แก่
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2)  แนวโน้มสภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแขง่ขนัในอนาคต
สภาพตลาดในอนาคตยงัมกีารเติบโตของตลาดในกลุ่มพลังงานอยา่งต่อเนื�อง ถึงแมว้า่สถานการณ์ในป�ที�ผา่นมาปรมิาณ
การใชล้ดน้อยลง เนื�องจากผลปาล์มที�ลดน้อยลง และราคาผลปาล์มที�ปรบัสงูขึ�น สง่ผลใหภ้าครฐัปรบัสดัสว่นการใช้
พลังงานทดแทนไบโอดีเซล จากนํ�ามนัดีเซลหมุนเรว็ธรรมดา (B10) เป�น นํ�ามนัดีเซลหมุนเรว็  (B7) แต่เมื�อสถานการณ์ผล
ปาล์มเขา้สูส่ภาวะปกติ ทางภาครฐัยงัใหก้ารสนับสนุนการใชพ้ลังงานทดแทนไบโอดีเซลอยา่งต่อเนื�องและยงัมแีนวโน้มวา่
รฐับาลมกีารสนับสนุนในอุตสาหกรรมโอลีโอเคมมีากขึ�น ซึ�งสง่ผลต่อสดัสว่นการใชน้ํ�ามนัปาล์มที�เพิ�มขึ�น สว่นตลาดในกลุ่ม
ลกูค้าอุตสาหกรรม มแีนวโน้มเติบโตขึ�นเล็กน้อย หลังจากการปรบัตัวของผูบ้รโิภคจากสถานการณ์โควดิและการสนับสนุน
นโยบายต่างๆ จากภาครฐั ทําใหผู้บ้รโิภคมแีรงซื�อเพิ�มมากขึ�น อยา่งไรก็ดี ในทางกลับกัน ผลผลิตที�ยงัคงมรีาคาค่อนขา้ง
สงู อาจสง่ผลใหผู้บ้รโิภคหนัไปบรโิภคนํ�ามนัพชือื�นทดแทน เชน่ นํ�ามนัถั�วเหลือง ในบางชว่งเวลา แต่หากสถานการณ์กลับสู่
สภาวะปกติ คาดวา่การบรโิภคจะกลับมาเพิ�มมากขึ�นจนเขา้สูภ่าวะปกติ

3)  จาํนวนคู่แขง่โดยประมาณ 

คู่แขง่หลักๆ ในกลุ่มอุตสาหกรรม คอนซูเมอรต์ลาดภาคใต้มคีู่แขง่ทั�งแบรนด์หลักและแบรนด์รอง โดยประมาณ 3-4 ราย 

4)  ขนาดของบรษัิทฯ เมื�อเทียบกับคู่แขง่ขนั
เปรยีบเทียบจากบรษัิทหลักทรพัยที์�ดําเนินธุรกิจเกี�ยวกับนํ�ามนัปาล์มจะมปีระมาณ 3-4 บรษัิท ซึ�งเมื�อเทียบกับขนาดแล้วจะ
อยูใ่นระดับที�ใกล้เคียงกัน 

5)  สถานภาพและศักยภาพในการแขง่ขนั
หากกล่าวถึงนํ�ามนับรโิภค บรษัิทฯ ผลิตนํ�ามนัปาล์มภายใต้ชื�อแบรนด ์“ลีลา” และด้วยโรงงานและฐานการผลิตนํ�ามนัปาล์ม
ของบรษัิทฯ ตั�งอยูที่�จงัหวดัชุมพร จงึทําใหบ้รษัิทฯ ทําการตลาดทางภาคใต้เป�นสว่นใหญ่ ทําใหก้ลุ่มลกูค้าคอนซูเมอรโ์ดย
เฉพาะเขตภาคใต้ยงัมศัีกยภาพในการเติบโตได้อีกมาก แต่หากกล่าวถึงกลุ่มลกูค้าพลังงานศักยภาพในการแขง่ขนัจะขึ�นอยู่
กับการเสนอราคา ซึ�งราคาสว่นใหญ่จะใกล้เคียงกัน แต่ด้วยบรษัิทฯ ตั�งอยูภ่าคใต้จะเสยีเปรยีบในเรื�องด้านราคาค่าขนสง่
หากต้องทําการขนสง่ไปยงัภาคอื�นที�ไกลจากฐานการผลิต

(3)  การจดัหาผลิตภัณฑ์หรอืบรกิาร

1)  ความต้องการผลิตภัณฑ์ 

บรษัิทฯ มโีรงงานสกัดนํ�ามนัปาล์มอยูส่องแหง่ซึ�งมคีวามต้องการผลปาล์มสด (FFB) ประมาณ 756,000 ตันต่อป�, โรงกลั�น
นํ�ามนัปาล์มบรสิทุธิ�ที�มคีวามต้องการนํ�ามนัปาล์มดิบประมาณ 180,000 ตันต่อป� และโรงงานสกัดนํ�ามนัเมล็ดในปาล์มดิบที�
ต้องการเมล็ดในปาล์มประมาณ 36,000 ตันต่อป� บรษัิทฯ จงึมกีารดําเนินการจดัหาผลิตภัณฑ์ที�เป�นวตัถดุิบแต่ละประเภท
เพื�อป�อนเขา้สูก่ระบวนการผลิตในแต่ละสว่น 
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(ข)  สภาพการแขง่ขนั

1)  สภาพการแขง่ขนัภายในอุตสาหกรรมในป�ที�ผา่นมา
จากภาวะสถานการณ์โควดิ-19 เกิดการ Lockdown ในประเทศอีกครั�ง ทําใหเ้กิดผลกระทบโดยในสว่นของกลุ่มลกูค้าต่างๆ
กําลังซื�อลดลงจากสภาพเศรษฐกิจ ที�สง่ผลกระทบอยา่งต่อเนื�องมาตั�งแต่ป� 2563 ทําใหย้อดขายในกลุ่มอุตสาหกรรม
ทรงตัวไมเ่ติบโตขึ�นดังคาด ขณะที�กลุ่มพลังงานมยีอดขายเพิ�มมากขึ�น เนื�องจากได้รบันโยบายสนับสนุนจากทางภาครฐัใน
การใชพ้ลังงานไบโอดีเซลเพิ�มมากขึ�น ในทางกลับกัน สว่นของกลุ่มคอนซูเมอร ์แมว้า่ภาครฐัจะเขา้มาชว่ยเหลือในด้านการก
ระตุ้นด้วยมาตรการอัดฉีดต่างๆ แต่เนื�องด้วยราคานํ�ามนัปาล์มที�พุง่สงูขึ�นเป�นประวติัการณ์ ผูบ้รโิภคกําลังซื�อลดลง  และ
ราคาตลาดไมส่มัพนัธกั์บราคาวตัถดุิบ ผูบ้รโิภคบางสว่นจงึหนัมาบรโิภคนํ�ามนัชนิดอื�นซึ�งราคาตํ�ากวา่นํ�ามนัปาล์มทดแทน
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ในกระบวนการจดัหาผลปาล์มสดเพื�อนํามาสกัดเป�นนํ�ามนัปาล์มดิบนั�น  โดยบรษัิทฯดําเนินการรบัซื�อผลปาล์มสดจาก
เกษตรกรผูป้ลกูปาล์มนํ�ามนับรเิวณรอบโรงงานสกัดของบรษัิทฯ ซึ�งมทีี�ตั�งอยูใ่นพื�นที� อําเภอท่าแซะ จงัหวดัชุมพรสว่น
หนึ�ง และได้จากสวนปาล์มที�บรษัิทฯ ทําการปลกูเองโดยตรงบนพื�นที�ประมาณ 20,000 ไร ่ ทั�งนี�ปรมิาณผลปาล์มทะลาย
สดจาํนวน 100 กิโลกรมัจะสามารถสกัดเป�นนํ�ามนัปาล์มดิบได้โดยเฉลี�ยประมาณ 17-19 กิโลกรมั

สาํหรบัเกษตรกรผูป้ลกูปาล์มนั�น สามารถนําผลผลิตมาจาํหน่ายใหแ้ก่บรษัิทฯ ที�โรงงานสกัดได้โดยตรง นอกจากนี�
บรษัิทฯ ยงัมลีานรบัซื�อทั�งในลักษณะบรษัิทฯ ดําเนินการเองและลานในเครอืขา่ยที�ดําเนินการคัดคณุภาพผลปาล์มภายใต้
มาตรฐานของบรษัิทฯ กระจายอยูบ่รเิวณโดยรอบโรงงาน ซึ�งจะชว่ยใหบ้รษัิทฯ สามารถแขง่ขนัรบัซื�อผลปาล์มได้ดีขึ�นใน
ชว่งผลผลิตของปาล์มสดออกสูต่ลาดน้อยหรอืปรมิาณผลปาล์มสดไมเ่พยีงพอต่อความต้องการวตัถดุิบของโรงงาน
หรอืในสภาวะที�มกีารแขง่ขนัแยง่วตัถดุิบสงู โดยในป�จจุบนับรษัิทฯ มจุีดรบัซื�อทั�งสิ�น 22 จุดรบัซื�อ ครอบคลมุพื�นที�จงัหวดั
ชุมพร จงัหวดัระนอง และจงัหวดัประจวบคีรขีนัธ ์ ในรศัม ี 110 กิโลเมตรรอบโรงงาน จงึทําใหเ้กษตรกรได้รบัความสะดวก
ในนําสง่ผลผลิตมาจาํหน่ายใหกั้บบรษัิทฯ และบรษัิทฯ สามารถมผีลปาล์มสดป�อนสูก่ระบวนการผลิตได้อยา่งต่อเนื�อง
ตลอดทั�งป�

อยา่งไรก็ตาม จากที�กล่าวขา้งต้นมาแล้วนั�น บรษัิทฯ เองก็มกีารปลกูปาล์มนํ�ามนัประมาณ 20,000 ไร ่ โดยอายุปาล์มที�
ปลกูบางสว่นมอีายุมากวา่ 30 ป� ซึ�งเป�นต้นปาล์มที�มอีายุมาก ลําต้นสงู การเก็บเกี�ยวยาก และเริ�มใหผ้ลผลิตลดลง
บรษัิทฯ จงึได้ทําการทยอยโค่นต้นปาล์มที�มอีายุมากเพื�อทําการปลกูใหมท่ดแทนในระหวา่งป� 2552-2566 ซึ�งต้นปาล์มที�
ปลกูใหมด่ังกล่าวนั�นได้เริ�มทยอยใหผ้ลผลิตตั�งแต่ป� 2559 เป�นต้นมา และได้เริ�มทยอยใหผ้ลผลิตมากขึ�นเรื�อยๆ ตามอายุ
ของต้นปาล์มที�เติบโตขึ�น 

ทั�งนี� จากการจดัหาผลปาล์มสดในป� 2564 นั�น บรษัิทฯ มกีารรบัซื�อผลปาล์มสดจากเกษตรกรและจากลานรบัซื�อผลปาล์ม
สดรวมกันทั�งสิ�นประมาณรอ้ยละ 87 และจากสวนปาล์มของบรษัิทฯ อีกประมาณรอ้ยละ 13 โดยปรมิาณผลปาล์มสดที�
จดัหาได้ทั�งหมดและนําเขา้ผลิตในโรงงานสกัดคิดเป�นอัตราการใชกํ้าลังการผลิตที�รอ้ยละ 61 ของกําลังการผลิตตลอดทั�ง
ป� 

จากการนําผลปาล์มทะลายมาสกัดเป�นนํ�ามนัปาล์มดิบนั�นจะทําใหไ้ด้ผลพลอยได้ต่างๆ จากกระบวนการผลิตด้วย ได้แก่
เมล็ดในปาล์มซึ�งจะได้ปรมิาณรอ้ยละ 4-6 จากปรมิาณผลปาล์มทะลายสด 100 กิโลกรมั ซึ�งจะนําไปผลิตเป�นนํ�ามนัเมล็ดใน
ปาล์มต่อไป นอกจากนั�นยงัได้ทะลายปาล์มเปล่า ใยปาล์ม และกะลาปาล์ม ซึ�งบรษัิทฯ นํามาใชเ้ป�นเชื�อเพลิงเพื�อผลิตกระแส
ไฟฟ�าใหแ้ก่โรงงานของบรษัิทฯ ซึ�งชว่ยประหยดัค่าใชจ้า่ยด้านพลังงานของบรษัิทฯ และสามารถจาํหน่ายกระแสไฟฟ�าใหแ้ก่
การไฟฟ�าสว่นภมูภิาค เพื�อเป�นรายได้ของบรษัิทฯ อีกทางหนึ�งเชน่กัน

ทั�งนี� การรบัซื�อผลปาล์มสดทั�งจากเกษตรกรและจากลานปาล์มในระยะ 3 ป�ที�ผา่นมา ไมม่กีารรบัซื�อจากเกษตรกรหรอืลาน
ปาล์มรายใดที�มมูีลค่าเกินกวา่รอ้ยละ 30 ของมูลค่าการซื�อผลปาล์มสดทั�งหมด และเป�นการรบัซื�อจากผูข้ายในประเทศทั�ง
สิ�น ไมม่กีารนําเขา้ผลปาล์มสดจากต่างประเทศแต่อยา่งใด

2)  กระบวนการจดัหาผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท

2.1)  การจดัหาผลปาล์มสด
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2.2)  การจดัหานํ�ามนัปาล์มดิบ
ในป� 2564 กําลังการผลิตของโรงสกัดนํ�ามนัปาล์มดิบของบรษัิทฯ รองรบัความต้องการนํ�ามนัปาล์มดิบเพื�อผลิตเป�น
นํ�ามนัปาล์มบรสิทุธิ�ของโรงงานกลั�นนํ�ามนัปาล์มเพื�อจาํหน่ายใหกั้บลกูค้าของบรษัิทฯ ได้ไมเ่พยีงพอ ทําใหบ้รษัิทฯ ต้อง
จดัซื�อจดัหานํ�ามนัปาล์มดิบจากโรงงานสกัดนํ�ามนัปาล์มอื�นๆ เพิ�มเติม ซึ�งสว่นใหญ่ตั�งอยูใ่นเขตพื�นที�ภาคใต้โดยเฉพาะใน
จงัหวดัชุมพร จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี และจงัหวดักระบี� ทั�งนี� อัตราการใชกํ้าลังการผลิตสาํหรบัโรงกลั�นคิดเป�นรอ้ยละ 59

ของกําลังการผลิตตลอดทั�งป� 

การจดัหานํ�ามนัปาล์มดิบจากโรงงานสกัดนํ�ามนัปาล์มอื�นในป�ที�ผา่นมา มกีารรบัซื�อจากผูข้ายหลายรายแบบกระจาย และ
เป�นการรบัซื�อจากผูข้ายในประเทศทั�งสิ�น ไมม่กีารนําเขา้นํ�ามนัปาล์มดิบจากต่างประเทศแต่อยา่งใด
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2.3)  การจดัหาเมล็ดในปาล์ม
เนื�องจากบรษัิทฯ มโีรงงานสกัด 2 แหง่ ซึ�งแหง่ที� 2 เริ�มดําเนินการตั�งแต่ป� 2560 บรษัิทฯ จดัหาผลปาล์มสดป�อนเขา้โรง
สกัดเพิ�มขึ�น ซึ�งทําใหไ้ด้เมล็ดในปาล์มอันเป�นผลพลอยได้ตามมาด้วย โดยในป� 2564 มอัีตราการใชกํ้าลังการผลิตรอ้ยละ
55  และไมม่กีารจดัหาเมล็ดในปาล์มจากผูข้ายแต่อยา่งใด

3) สถานการณ์และแนวโน้มของวตัถดุิบในอนาคต
ป� 2564 นับวา่เป�นป�ที�มคีวามผนัผวนอยา่งมากสาํหรบัอุตสาหกรรมนํ�ามนัปาล์มในประเทศไทยอีกป�หนึ�ง จากสถานการณ์
โควดิ ที�กลับมาระบาดอีกครั�งทําใหต้้องมกีาร Lockdown กันอีกครั�งในชว่งเดือนเมษายน-ตลุาคม ทําใหแ้รงงานต่างชาติไม่
สามารถเขา้มาทํางานได ้ ขาดแคลนแรงงานตัดปาล์ม ผลปาล์มสดที�ป�อนเขา้โรงงานอุตสาหกรรมจงึน้อยลง สง่ผลต่อราคา
วตัถดุิบสงูขึ�นอยา่งต่อเนื�องจน ราคาปาล์มทะลายแตะระดับ 8.90 บาทต่อกิโลกรมั ขณะที�ราคานํ�ามนัปาล์มดิบแตะระดับ
49.25 บาทต่อกิโลกรมั ถือเป�นราคาสงูสดุในรอบ 10 ป�ที�ผา่นมา โดยราคาปาล์มทะลายในชว่งต้นป�อยูเ่ริ�มต้นที� 6.91 บาทต่อ
กิโลกรมั ราคานํ�ามนัปาล์มดิบเริ�มต้นที� 39.13 บาทต่อกิโลกรมั ณ ต้นป� มรีะดับสต็อกนํ�ามนัปาล์มดิบคงเหลือยกมาประมาณ
209,000 ตัน ซึ�งถือเป�นระดับสต็อกนํ�ามนัปาล์มดิบที�ตํ�าสดุในรอบ 5 ป�ที�ผา่นมา ในชว่งไตรมาสแรกผลผลิตยงัคงออกมา
น้อย สง่ผลใหร้ะดับสต็อกนํ�ามนัปาล์มดิบ ลดลงกวา่เท่าตัวจนเหลือ 103,000 ตัน กระทั�งไตรมาสสอง ผลผลิตเริ�มออกมาก
ขึ�นตามฤดกูาล และสงูสดุในรอบป�ทําใหร้าคานํ�ามนัปาล์มดิบลดลงมาแตะระดับ 30.50 บาทต่อกิโลกรมั ณ ต้นเดือนเมษายน 

อยา่งไรก็ดี ในชว่งไตรมาสสองราคามาเลเซยีสงูกวา่ในประเทศไทย ทําใหม้กีารสง่ออกนํ�ามนัปาล์มดิบเพิ�มขึ�นในชว่งดังกล่าว
ต่อมาชว่งเดือนมถินุายน ราคานํ�ามนัปาล์มดิบลดลงมาแตะระดับตํ�าสดุในรอบป�ที� 28.00 บาทต่อกิโลกรมั จากนั�นเริ�มปรบั
ตัวขึ�นอยา่งต่อเนื�องตามผลผลิตที�เริ�มลดน้อยลง จนถึงปลายป� ราคานํ�ามนัปาล์มดิบสงูขึ�นมาแตะระดับ 49.00 บาทต่อ
กิโลกรมั

สาํหรบัแนวโน้มในป� 2565 คาดวา่ผลผลิตจะเริ�มออกในชว่งปลายไตรมาสแรก ทําใหช้ว่งต้นป�สต็อกคงเหลือในประเทศอาจ
แตะระดับตํ�ากวา่ 100,000 ตัน ซึ�งมปี�จจยัที�มผีลกระทบจากสถานการณ์โควคิ สายพนัธุโ์อไมครอนเริ�มกลับมาอีกระลอก อาจ
มกีาร Lockdown และอาจสง่ผลใหเ้กิดการขาดแคลนแรงงานตัดปาล์มอีกครั�ง การพบเชื�อรากาโนเดอรม์าในสวนปาล์ม
ราคาปุ�ยปรบัตัวสงูขึ�น ต้นกล้าพนัธุป์าล์มขาดตลาด ป�จจยัเหล่านี�คาดวา่จะทําใหร้าคานํ�ามนัปาล์มดิบอาจคงอยูที่�ระดับที�สงู
อยา่งต่อเนื�องในชว่งไตรมาสแรก หรอืในทางกลับกัน หากรฐับาลมกีารปรบัเปลี�ยนนโยบายสว่นผสมการผลิตนํ�ามนัไบโอ
ดีเซล ก็อาจสง่ผลต่อระดับปรมิาณสต็อกในประเทศ และราคาตลาดในประเทศที�จะแตกต่างไปจากนี�ได้เชน่กัน
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4) กระบวนการผลิตหรอืการกําจดัวตัถดุิบเหลือใชที้�มผีลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม
บรษัิทฯ จดัการด้านการดแูลสวนปาล์มเป�นไปตามหลักวชิาการ โดยในชว่งแรกๆ มกีารใสปุ่�ยเคมแีละการใชส้ารเคมใีนการ
กําจดัวชัพชืและศัตรูพชื มมูีลค่าหลายล้านบาทต่อป� ต่อมาบรษัิทฯ ตระหนักและคํานึงถึงสิ�งแวดล้อม จงึได้พยายามดําเนิน
ธุรกิจโดยการนําสิ�งที�เหลือใชจ้ากโรงงานกลับมาใชกั้บสวนปาล์มเพื�อก่อใหเ้กิดประโยชน์สงูสดุ อาทิเชน่ ทะลายปาล์ม กาก
ตะกอนจากบอ่บาํบดันํ�า ขี�เถ้า ขี�แป�ง และกากดีแคนเตอร ์มาใชใ้นสวนปาล์มของบรษัิทฯ เพื�อทดแทนปุ�ยเคม ีสว่นงานด้าน
การปราบวชัพชื จากที�เคยใชส้ารเคมก็ีเปลี�ยนมาเป�นการปลกูพชืคลมุดินแทน และเลือกกําจดัวชัพชืบางประเภท ซึ�งสามารถ
ลดค่าใชจ้า่ยด้านสารเคมลีงได้มาก ทั�งนี�บรษัิทฯ ได้นําวธิกีารทางธรรมชาติ โดยสรา้งรงันกแสกเพื�อใชน้กแสกในการควบคมุ
และกําจดัประชากรหนูเขา้มาใชแ้ทนการกําจดัด้วยสารเคม ี โดยมวีตัถปุระสงค์เพื�อลดความเสยีหายของผลปาล์มสดและลด
การทําลายระบบนิเวศวทิยา ด้วยการควบคมุประชากรหนูโดยไมใ่ชส้ารเคม ีซึ�งจากการดําเนินการดังกล่าวสามารถที�จะลดค่า
ใชจ้า่ยในการซื�อสารเคมไีด้ป�ละนับล้านบาท

อีกทั�งบรษัิทฯ มรีะบบบาํบดันํ�าเสยี โดยนําไปผลิตเป�นก๊าซมเีทนเพื�อเป�นเชื�อเพลิงสาํหรบัการผลิตกระแสไฟฟ�าใชใ้นโรงงาน
และจาํหน่ายใหกั้บการไฟฟ�าสว่นภมูภิาค เศษซากวตัถทีุ�เหลือจากกระบวนการผลิตได้นําไปใชเ้ป�นเชื�อเพลิงในกระบวนการ
ผลิต โดยในรอบป�ที�ผา่นมาไมม่ขีอ้พพิาทหรอืถกูฟ�องรอ้งเกี�ยวกับประเด็นเรื�องสิ�งแวดล้อม

โครงสรา้งและการดําเนินงานของกลุ่มบรษัิท



(4) ทรพัยส์นิที�ใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

1)  ลักษณะสาํคัญของทรพัยส์นิถาวรที�บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

                                                                                        

ประเภท/ลักษณะของทรพัยส์นิ                                          

1.1  ที�ดิน, ที�ดินโรงงาน, สาํนักงาน, บา้นพกั                         

1.2 สว่นปรบัปรุงที�ดิน                                                      

1.3 อาคารสาํนักงาน, อาคารโรงงาน,                                    

     สาํนักงานสวน, บา้นพกัพนักงาน  

1.4 เครื�องจกัรและอุปกรณ ์                                                

1.5 เครื�องมอืและเครื�องใชโ้รงงาน                                          

1.6 ยานพาหนะ                                                                
1.7 เครื�องตกแต่งและเครื�องใชส้าํนักงาน                               

1.8 สนิทรพัยร์ะหวา่งติดตั�งและก่อสรา้ง                             

                                             รวม                      

1.9 พชืเพื�อการใหผ้ลิตผล
     ต้นปาล์ม
     - ที�พรอ้มเก็บเกี�ยว                                                        

     - ที�ยงัไมพ่รอ้มเก็บเกี�ยว                                                      

     ต้นมะพรา้ว
     - ที�ยงัไมพ่รอ้มเก็บเกี�ยว                                                   

                                             รวม                                       

1.10 สนิทรพัยไ์มม่ตัีวตน ซอฟต์แวรค์อมพวิเตอร ์                         
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มูลค่า
(ล้านบาท) 

908.23

214.67

306.90

     

984.70

17.35

42.47

25.41

33.51

2,533.24

 

  

347.74

6.85

 

0.54 

355.13

2.04

ภาระผกูพนั
(จาํนอง)

ไมม่ี
ไมม่ี
ไมม่ี
     

ไมม่ี
ไมม่ี
ไมม่ี
ไมม่ี
ไมม่ี

 

 

 

ไมม่ี
ไมม่ี

 

ไมม่ี
 

ไมม่ี

2)  การเป�ดเผยราคาประเมนิทรพัยส์นิ 

ในป� 2561 บรษัิทฯ จดัใหม้กีารประเมนิราคาที�ดินที�ได้มาในป� 2561 โดยผูป้ระเมนิราคาอิสระ โดยใชว้ธิเีปรยีบเทียบ
ราคาตลาด (Market Approach) ซึ�งผลของการประเมนิราคาใหมแ่สดงมูลค่าที�ดินเพิ�มขึ�นจากมูลค่าตามบญัชขีอง
การประเมนิครั�งก่อนจาํนวน 202 ล้านบาท 

ในป� 2562-2564 บรษัิทฯ ไมม่กีารได้มาของที�ดิน จงึไมไ่ด้ดําเนินการประเมนิราคาที�ดินที�ได้มา 

บรษัิทฯ ทําการประเมนิทรพัยส์นิทกุๆ 5 ป� โดยมรีายละเอียดการประเมนิทรพัยส์นิดังนี� 

3)  นโยบายการลงทนุในบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม 

บรษัิทฯ มนีโยบายที�จะลงทนุเพิ�มเติมในอุตสาหกรรมนํ�ามนัพชืและอุตสาหกรรมต่อเนื�อง เชน่ อุตสาหกรรมไบโอดีเซล
และโรงไฟฟ�าชวีมวล เป�นต้น และรวมถึงกิจการที�ดําเนินธุรกิจที�เอื�อประโยชน์มคีวามเกี�ยวเนื�องกับธุรกิจหลักของบรษัิทฯ
และมแีนวโน้มการเติบโตที�ดี สาํหรบัสดัสว่นเงินลงทนุและนโยบายการบรหิารงานในบรษัิทยอ่ยหรอืบรษัิทรว่มนั�น ขึ�นอยู่
กับความเชี�ยวชาญในธุรกิจ ความสามารถในการลงทนุ และอํานาจในการบรหิารงาน 

(5) งานที�ยงัไมไ่ด้สง่มอบ 

      - ไมม่-ี

โครงสรา้งและการดําเนินงานของกลุ่มบรษัิท



1.3  โครงสรา้งการถือหุ้นของกลุ่มบรษัิท 

1.3.1  โครงสรา้งการถือหุ้น

บรษัิท ซพีไีอ อะโกรเทค จาํกัด, บรษัิท ซพีพี ีจาํกัด, บรษัิท ซพีไีอ เพาเวอร ์จาํกัด และ บรษัิท ซ ีเค เทรดดิ�ง (1965) จาํกัด ไมม่กีารถือหุน้และรว่มลงทนุใน
บรษัิทอื�น
บรษัิท ซพีไีอ เพาเวอร ์จาํกัด จดทะเบยีนจดัตั�งบรษัิทเพื�อรองรบัแผนงานธุรกิจในอนาคตที�คาดวา่จะดําเนินการ

หมายเหต ุ 

1.

2.
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจกลุ่มบรษัิทยอ่ย / นิติบุคคลที�บรษัิทถือหุ้นตั�งแต่รอ้ยละ 10 ขึ�นไป
1)  บรษัิท ซพีไีอ อะโกรเทค จาํกัด

ที�ตั�งสาํนักงานใหญ ่:                 เลขที� 1168/91 อาคารลมุพนิีทาวเวอร ์ชั�น 30 ถนนพระราม 4

                                              แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

                                              โทรศัพท์ (662) 679 9166 - 72 โทรสาร (662) 285 6369

สาํนักงานสาขาที� 1 :                   เลขที� 16 หมูที่� 16 ตําบลท่าแซะ อําเภอท่าแซะ จงัหวดัชุมพร 86140

                                              โทรศัพท์ (077) 599 680 โทรสาร (077) 599 943

Website :                                www.cpiagrotech.com 

เลขทะเบยีนบรษัิท :                   0105554104605

ประเภทธุรกิจ :                         ผลิตเมล็ดพนัธุป์าล์มและต้นกล้าปาล์ม เพื�อจาํหน่ายแก่
                                              เกษตรกรและผูส้นใจทั�วไป
ทนุจดทะเบยีน :                        15,000,000 บาท 

จาํนวนหุน้สามญั :                     1,500,000 หุน้ 

มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ :                 10 บาท
เรยีกชาํระค่าหุน้ :                      10 บาท (เต็มมูลค่า)
สดัสว่นการถือหุน้ :                   บรษัิท ชุมพรอุตสาหกรรมนํ�ามนัปาล์ม จาํกัด (มหาชน) ถือหุน้ คิดเป�นรอ้ยละ 99.99

ขอ้มูลการจดทะเบยีนและการดําเนินกิจการ : 

จดัตั�งเป�นบรษัิทตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์เมื�อวนัที� 8 สงิหาคม 2554 มทีนุจดทะเบยีนเริ�มแรก
5,000,000 บาท แบง่เป�นหุน้สามญัจาํนวน 500,000 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

จดทะเบยีนเพิ�มทนุอีก 10,000,000 บาท รวมเป�นทนุจดทะเบยีนทั�งสิ�น 15,000,000 บาท แบง่เป�นหุน้สามญั
จาํนวน 1,500,000 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

เริ�มดําเนินประกอบธุรกิจ
ได้รบัใบอนุญาต ผลิต (ปลกู) ยาเสพติดใหโ้ทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง

ป� 2554 

ป� 2555

ป� 2555

ป� 2564

โครงสรา้งและการดําเนินงานของกลุ่มบรษัิท



ขอ้มูลการจดทะเบยีนและการดําเนินกิจการ : 

ป� 2555

2) บรษัิท ซพีพี ีจาํกัด 

ที�ตั�งสาํนักงานใหญ ่:                  เลขที� 1168/91 อาคารลมุพนิีทาวเวอร ์ชั�น 30 ถนนพระราม 4

                                               แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

                                               โทรศัพท์ (662) 679 9166 - 72 โทรสาร (662) 285 6369

สาํนักงานสาขาที� 1 :                    เลขที� 89/1 หมูที่� 7 ตําบลทรายทอง อําเภอบางสะพานน้อย 

                                               จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ ์77170

เลขทะเบยีนบรษัิท :                    0105555182855

ประเภทธุรกิจ :                          ประกอบกิจการโรงงานสกัดนํ�ามนัปาล์ม พรอ้มทั�งผลิตและจาํหน่ายไฟฟ�า
ทนุจดทะเบยีน :                         191,000,000 บาท 

จาํนวนหุน้สามญั :                     19,100,000 หุน้ 

มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ :                  10 บาท
เรยีกชาํระค่าหุน้ :                       10 บาท (เต็มมูลค่า) 
สดัสว่นการถือหุน้ :                    บรษัิท ชุมพรอุตสาหกรรมนํ�ามนัปาล์ม จาํกัด (มหาชน) ถือหุน้ คิดเป�นรอ้ยละ 99.99 

จดัตั�งเป�นบรษัิทตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์เมื�อวนัที� 14 ธนัวาคม 2555 มทีนุจดทะเบยีนเริ�มแรก
500,000 บาท แบง่เป�นหุน้สามญัจาํนวน 50,000 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

จดทะเบยีนเปลี�ยนชื�อบรษัิทจากบรษัิท ซพีไีอ พาวเวอร ์แพล้นท์ จาํกัด เป�น บรษัิท ซพีพี ีจาํกัด และจดทะเบยีน
เพิ�มทนุอีก 124,500,000 บาท เรยีกชาํระค่าหุน้เพิ�มทนุครั�งแรกจาํนวน 25% รวมเป�นทนุจดทะเบยีนทั�งสิ�น
125,000,000 บาท แบง่เป�นหุน้สามญัจาํนวน 12,500,000 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

ป� 2557

เรยีกชาํระค่าหุน้เพิ�มทนุอีก 75% รวมเรยีกชาํระค่าหุน้เต็มมูลค่า ป� 2558

จดทะเบยีนเพิ�มทนุอีก 60,000,000 บาท เรยีกชาํระค่าหุน้เพิ�มทนุเต็มมูลค่า รวมเป�นทนุจดทะเบยีนทั�งสิ�น
185,000,000 บาท แบง่เป�นหุน้สามญัจาํนวน 18,500,000 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

ป� 2559

ทําสญัญาขายไฟฟ�าโดยใชใ้ยผลปาล์ม ใยทะลายปาล์ม และกะลาปาล์ม (ชวีมวล) เป�นเชื�อเพลิงในการผลิตไฟฟ�า
ใหกั้บการไฟฟ�าสว่นภมูภิาค ในปรมิาณสงูสดุไมเ่กิน 4 เมกะวตัต์ จุดขายไฟฟ�าอยูที่�สาํนักงานสาขาที� 1 ตั�งอยูที่�
89/9 หมูที่� 9 ตําบลทรายทอง อําเภอบางสะพานน้อย จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ ์ อัตราเฉลี�ยราคาขายไฟฟ�า
ประมาณ 4.00-4.54 บาทต่อกิโลวตัต์ต่อชั�วโมง เริ�มขายตั�งแต่เดือนมนีาคม 2560 โดยสญัญามรีะยะเวลา 5 ป�
และต่อเนื�องครั�งละ 5 ป� โดยอัตโนมติั และมผีลใชบ้งัคับจนกวา่จะมกีารยุติสญัญาในกรณีตามที�ได้ตกลงในราย
ละเอียดของสญัญา

ป� 2559

ป� 2560 เริ�มดําเนินประกอบธุรกิจ
ทําสญัญาเขา้รว่มโครงการสรา้งศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยแีละต้นแบบระบบผลิตก๊าซไบโอมเีทนอัด (CBG) เพื�อ
ดําเนินการจดัสรา้งสถานีผลิตและจาํหน่ายก๊าซไบโอมเีทนอัดในเชงิพาณิชย ์ นอกแนวท่อสง่ก๊าซธรรมชาติที�มี
กําลังการผลิตไมน่้อยกวา่ 6 ตันต่อวนั กับมหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่เริ�มตั�งแต่เดือนสงิหาคม 2560 และมกํีาหนด
ระยะเวลา 7 ป� จนถึงเดือนสงิหาคม 2567 โดยมหาลัยเชยีงใหมจ่ะรบัซื�อก๊าซชวีภาพ (Biogas) จากบรษัิทเพื�อใช้
ในระบบผลิตก๊าซไบโอมเีทนอัด ในอัตราเฉลี�ยราคาประมาณ 2.00-2.70 บาทต่อ Nm3

ป� 2560
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ผลิตภัณฑ์ของบรษัิท ซพีไีอ อะโกรเทค จาํกัด

จดทะเบยีนเพิ�มทนุอีก 6,000,000 บาท เรยีกชาํระค่าหุน้เพิ�มทนุเต็มมูลค่า รวมเป�นทนุจดทะเบยีนทั�งสิ�น
191,000,000 บาท แบง่เป�นหุน้สามญัจาํนวน 19,100,000 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

ป� 2561

โครงสรา้งและการดําเนินงานของกลุ่มบรษัิท



3) บรษัิท ซพีไีอ เพาเวอร ์จาํกัด 

(จดทะเบยีนจดัตั�งบรษัิทเพื�อรองรบัแผนธุรกิจที�คาดวา่จะดําเนินการในอนาคต)

ที�ตั�งสาํนักงานใหญ ่:             เลขที� 1168/91 อาคารลมุพนิีทาวเวอร ์ชั�น 30 ถนนพระราม 4

                                          แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

                                          โทรศัพท์ (662) 679 9166 - 72  โทรสาร (662) 285 6369

สาํนักงานสาขาที� 1 :               เลขที� 296 หมูที่� 2 ถนนเพชรเกษม ตําบลสลยุ อําเภอท่าแซะ 
                                          จงัหวดัชุมพร 86140

เลขทะเบยีนบรษัิท :               0105563131067

ประเภทธุรกิจ :                     ประกอบกิจการผลิตและจาํหน่ายพลังงานไฟฟ�าและพลังงานทกุประเภท
ทนุจดทะเบยีน :                    20,000,000 บาท 

จาํนวนหุน้สามญั :                2,000,000 หุน้ 

มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ :             10 บาท
เรยีกชาํระค่าหุน้ :                  2.50 บาท 

สดัสว่นการถือหุน้ :               บรษัิท ชุมพรอุตสาหกรรมนํ�ามนัปาล์ม จาํกัด (มหาชน) ถือหุน้ คิดเป�นรอ้ยละ 99.99 

ขอ้มูลการจดทะเบยีนและการดําเนินกิจการ :

จดัตั�งเป�นบรษัิทตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ เมื�อวนัที� 8 กันยายน 2563 มทีนุจดทะเบยีนเริ�มแรก
20,000,000 บาท แบง่เป�นหุน้สามญัจาํนวน 2,000,000 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

ป� 2563

4) บรษัิท ซ ีเค เทรดดิ�ง (1965) จาํกัด 

ที�ตั�งสาํนักงานใหญ ่:             เลขที� 1168/91 อาคารลมุพนิีทาวเวอร ์ชั�น 30 ถนนพระราม 4

                                          แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

                                          โทรศัพท์ (662) 679 9166 - 72 โทรสาร (662) 285 6369

เลขทะเบยีนบรษัิท :               0105562150530

ประเภทธุรกิจ :                     ประกอบกิจการใหบ้รกิารเป�นตัวแทน นายหน้า ในการซื�อขาย
                                          สนิค้า อุปโภค บรโิภค ทกุประเภท ใหบ้รกิารด้านการตลาด โฆษณา 
                                          ประชาสมัพนัธ ์เพื�อสง่เสรมิการขายสนิค้าอุปโภค บรโิภค ทกุประเภท
ทนุจดทะเบยีน :                    10,000,000 บาท 

จาํนวนหุน้สามญั :                 100,000 หุน้ 

มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ :             100 บาท
เรยีกชาํระค่าหุน้ :                  100 บาท (เต็มมูลค่า) 
สดัสว่นการถือหุน้ :               บรษัิท ชุมพรอุตสาหกรรมนํ�ามนัปาล์ม จาํกัด (มหาชน) ถือหุน้คิดเป�นรอ้ยละ 49

                                          บรษัิท นํ�าตาลครบุร ีจาํกัด (มหาชน) ถือหุน้คิดเป�นรอ้ยละ 49
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ป� 2562

ขอ้มูลการจดทะเบยีนและการดําเนินกิจการ :

จดัตั�งเป�นบรษัิทตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ เมื�อวนัที� 2 กันยายน 2562 มทีนุจดทะเบยีนเริ�มแรก
1,000,000 บาท แบง่เป�นหุน้สามญัจาํนวน 10,000 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท เรยีกชาํระค่าหุน้การจดั
ตั�งบรษัิทฯ เต็มมูลค่า 
จดทะเบยีนเพิ�มทนุอีก 9,000,000 บาท เรยีกชาํระค่าหุน้เพิ�มทนุเต็มมูลค่า รวมเป�นทนุจดทะเบยีนทั�งสิ�น
10,000,000 บาท แบง่เป�นหุน้สามญัจาํนวน 100,000 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

เริ�มดําเนินประกอบธุรกิจ

ป� 2563

ป� 2563

5) บรษัิทที�ลงทนุหรอืประกอบธุรกิจในต่างประเทศ                            ไมม่ ี

โครงสรา้งและการดําเนินงานของกลุ่มบรษัิท



 รายชื�อ จาํนวนหุ้น สดัสว่น (รอ้ยละ)

1. บรษัิท ชุมพรโฮลดิ�ง จาํกัด 214,669,400 33.926

2. กลุ่มนายกิตติ ฉัตรเลขวนิช
นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช 

นายเมธ ีฉัตรเลขวนิช
นายสทุธ ีฉัตรเลขวนิช
นางจงจนิต์ ฉัตรเลขวนิช 

นางสาวสกัุญญา ฉัตรเลขวนิช
นางสาววราภรณ์ ฉัตรเลขวนิช
นางลักขณา จงึสมาน

37,287,301
14,341,523

7,106,020

6,345,418

3,809,516

2,842,408

2,842,408

8

5.893
2.267

1.123

1.003

0.602

0.449

0.449

0.000

3. กลุ่มนายถกล ถวลิเติมทรพัย์
นายถกล ถวลิเติมทรพัย ์

นายรงัสรรค์ ถวลิเติมทรพัย์
นายรชฎ ถวลิเติมทรพัย ์

นางจงกลรตัน์ ถวลิเติมทรพัย์

35,669,101
7,945,358

18,721,720

5,962,166

3,039,857

5.637
1.256

2.959

0.942

0.480

4. บมจ. กรุงเทพประกันภัย 32,042,681 5.064

5. กลุ่มนายชูศักดิ� ปรชัญางค์ปรชีา
นายชูศักดิ� ปรชัญางค์ปรชีา
นายโกวทิย ์ปรชัญางค์ปรชีา
นางอัจฉรา ปรชัญางค์ปรชีา
นายปราโมทย ์ปรชัญางค์ปรชีา
นางพชัร ีปรชัญางค์ปรชีา
นายสรุยินั ปรชัญางค์ปรชีา
นายชาคร ปรชัญางค์ปรชีา
นางสาวสลิลภรณ์ ปรชัญางค์ปรชีา
นางสาวเสาวภา กิจหรารกัษ์
นางวมิล แซจู่

30,414,961
13,253,181

7,700,974

2,808,336

1,470,136

1,334,720

1,321,202

156,150

154,626

1,334,720

880,916

4.807
2.095

1.217

0.444

0.232

0.211

0.209

0.025

0.024

0.211

0.139

6. บรษัิท ไทยเอ็นวดีีอาร ์จาํกัด 25,131,222 3.972

7. นายอนันต์ ระวแีสงสรูย์ 10,900,000 1.723

1.3.4  ผู้ถือหุ้นใหญ ่

(1)  รายชื�อผู้ถือหุ้นใหญ่

(ก)  ผูถื้อหุน้สงูสดุ 10 รายแรก ณ วนัที� 30 ธนัวาคม 2564
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1.3.2  บุคคลที�อาจมคีวามขดัแยง้ถือหุ้นในบรษัิทยอ่ยหรอืบรษัิทรว่มรวมกันเกินกวา่รอ้ยละ 10 ของจาํนวนหุ้นที�มี
          สทิธอิอกเสยีงของบรษัิทดังกล่าว

ไมม่บุีคคลที�อาจมคีวามขดัแยง้ถือหุน้ในบรษัิทยอ่ยหรอืบรษัิทรว่มรวมกันเกินกวา่รอ้ยละ 10 ของจาํนวนหุน้ที�มสีทิธิ
ออกเสยีง

1.3.3  ความสมัพนัธกั์บกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ ่

บรษัิทฯ หรอื บรษัิทยอ่ย หรอืบรษัิทรว่มไมม่กีารดําเนินธุรกิจหลักที�มคีวามสมัพนัธ ์พึ�งพงิ หรอืแขง่กับธุรกิจอื�นใน
กลุ่มของผูถื้อหุน้ใหญ่อยา่งมนีัยสาํคัญ

รายชื�อ

โครงสรา้งและการดําเนินงานของกลุ่มบรษัิท



 รายชื�อ จาํนวนหุ้น สดัสว่น (รอ้ยละ)

8. กลุ่มนายทรงฤทธิ� นิวติัศัยวงศ์
นายทรงฤทธิ� นิวติัศัยวงศ์
นางเบญจพรรณ นิวติัศัยวงศ์
นายศุภชยั นิวติัศัยวงศ์
นายมศัีกดิ� นิวติัยวงศ์

8,697,074
2,831,260

134,946

2,898,802

2,832,066

1.374
0.447

0.021

0.458

0.448

9. นายโกศล นันทิลีพงศ์ 7,532,895 1.190

10. บรษัิท ไท้เล้ง (ประเทศไทย) จาํกัด 7,000,000 1.106

 ผูถื้อหุน้รายยอ่ยอื�นๆ 223,408,015 35.307

  632,752,650 100

 กลุ่มนายถกล ถวลิเติมทรพัย ์จาํนวนหุน้ 1,845,000 หุน้ คิดเป�นรอ้ยละ 21.96

หมายเหต ุ บรษัิท ชุมพรโฮลดิ�ง จาํกัด ประกอบด้วยผูถื้อหุน้ดังนี�
1.

        - นายถกล ถวลิเติมทรพัย ์ดํารงตําแหน่งกรรมการบรษัิท และถือหุน้จาํนวน 250,000 หุน้ คิดเป�นรอ้ยละ 2.98

        - นายรชฎ ถวลิเติมทรพัย ์ดํารงตําแหน่งกรรมการบรษัิท และถือหุน้จาํนวน 225,000 หุน้ คิดเป�นรอ้ยละ 2.68

        - นายรงัสรรค์ ถวลิเติมทรพัย ์ดํารงตําแหน่งกรรมการบรษัิท และถือจาํนวนหุน้ 230,000 หุน้ คิดเป�นรอ้ยละ 2.74

        - นางรมัภา ถวลิเติมทรพัย ์ถือจาํนวนหุน้ 1,140,000 หุน้ คิดเป�นรอ้ยละ 13.57

    2. กลุ่มนายชูศักดิ� ปรชัญางค์ปรชีา จาํนวนหุน้ 782,000 หุน้ คิดเป�นรอ้ยละ 9.31 

�       - นายชูศักดิ� ปรชัญางค์ปรชีา ดํารงตําแหน่งกรรมการบรษัิท และถือหุน้จาํนวน 325,000 หุน้ คิดเป�นรอ้ยละ 3.87 

�       - นายโกวทิย ์ปรชัญางค์ปรชีา ถือหุน้จาํนวน 150,000 หุน้ คิดเป�นรอ้ยละ 1.79

�       - นายปราโมทย ์ปรชัญางค์ปรชีา ถือหุน้จาํนวน 137,000 หุน้ คิดเป�นรอ้ยละ 1.63 

�       - นายสรุยินั ปรชัญางค์ปรชีา ถือหุน้จาํนวน 150,000 หุน้ คิดเป�นรอ้ยละ 1.79

�       - นายชาคร ปรชัญางค์ปรชีา ถือหุน้จาํนวน 20,000 หุน้ คิดเป�นรอ้ยละ 0.24 

    3. กลุ่มนายกิตติ ฉัตรเลขวนิช จาํนวนหุน้ 840,000 หุน้ คิดเป�นรอ้ยละ 10.00

�       - นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช ดํารงตําแหน่งกรรมการบรษัิท และถือหุน้จาํนวน 193,200 หุน้ คิดเป�นรอ้ยละ 2.30

�       - นางจงจนิต์ ฉัตรเลขวนิช ถือหุน้จาํนวน 126,000 หุน้ คิดเป�นรอ้ยละ 1.50

�       - นายเมธ ีฉัตรเลขวนิช ถือหุน้จาํนวน 168,000 หุน้ คิดเป�นรอ้ยละ 2.00

�       - นายสทุธ ีฉัตรเลขวนิช ถือหุน้จาํนวน 151,200 หุน้ คิดเป�นรอ้ยละ 1.80

        - นางสาววราภรณ์ ฉัตรเลขวนิช ถือหุน้จาํนวน 67,200 หุน้ คิดเป�นรอ้ยละ 0.80

        - นางสาวสกัุญญา ฉัตรเลขวนิช ถือหุน้จาํนวน 67,200 หุน้ คิดเป�นรอ้ยละ 0.80

        - นางลักขณา จงึสมาน ถือหุน้จาํนวน 67,200 หุน้ คิดเป�นรอ้ยละ 0.80

    4. กลุ่มนายทรงฤทธิ� นิวติัศัยวงศ์ จาํนวนหุน้ 620,000 หุน้ คิดเป�นรอ้ยละ 7.38

        - นายทรงฤทธิ� นิวติัศัยวงศ์ ดํารงตําแหน่งกรรมการบรษัิท และถือหุน้จาํนวน 205,000 หุน้ คิดเป�นรอ้ยละ 2.44 

        - นายมศัีกดิ� นิวติัศัยวงศ์ ถือหุน้จาํนวน 205,000 หุน้ คิดเป�นรอ้ยละ 2.44 

        - นายศุภชยั นิวติัศัยวงศ์ ถือหุน้จาํนวน 205,000 หุน้ คิดเป�นรอ้ยละ 2.44  

        - นางเบญจพรรณ นิวติัศัยวงศ์ ถือหุน้จาํนวน 5,000 หุน้ คิดเป�นรอ้ยละ 0.06

    5. กลุ่มนายสมมาตร ไพศาลศิรริตัน์ จาํนวนหุน้ 609,000 หุน้ คิดเป�นรอ้ยละ 7.25 

        - นายสมมาตร ไพศาลศิรริตัน์ ดํารงตําแหน่งกรรมการบรษัิท และถือหุน้จาํนวน 100,000 หุน้ คิดเป�นรอ้ยละ 1.19
        - นายสมบูรณ์ ไพศาลศิรริตัน์ ถือหุน้จาํนวน 169,000 หุน้ คิดเป�นรอ้ยละ 2.01

        - นางสาวศิรพิร ไพศาลศิรริตัน์ ถือหุน้จาํนวน 40,000 หุน้ คิดเป�นรอ้ยละ 0.48

        - นายหริญั ไพศาลศิรริตัน์ ถือหุน้จาํนวน 100,000 หุน้ คิดเป�นรอ้ยละ 1.19
        - นางบกัซมิ ไพศาลศิรริตัน์ ถือหุน้จาํนวน 100,000 หุน้ คิดเป�นรอ้ยละ 1.19
        - นางกลุยา ไพศาลศิรริตัน์ ถือหุน้จาํนวน 100,000 หุน้ คิดเป�นรอ้ยละ 1.19
     6. นายเอกชยั โรจน์วณิชย ์ดํารงตําแหน่งกรรมการบรษัิท และถือหุน้จาํนวน 639,000 หุน้ คิดเป�นรอ้ยละ 7.61 

     7. นางวรีวรรณ เซกิสมุ ิถือหุน้จาํนวน 50,000 หุน้ คิดเป�นรอ้ยละ 0.60

     8. นางศิรริตัน์ ทรงพฒันะโยธนิ ถือหุน้จาํนวน 100,000 หุน้ คิดเป�นรอ้ยละ 1.19
     9. บรษัิท กรนีเนอจ ีจาํกัด ถือหุน้จาํนวน 2,110,000 หุน้ คิดเป�นรอ้ยละ 25.12 

         (ไมไ่ด้ประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกันกับ บรษัิท ชุมพรอุตสาหกรรมนํ�ามนัปาล์ม จาํกัด (มหาชน) )

    10. บรษัิท แกรนด์ บาราย จาํกัด ถือหุน้จาํนวน 805,000 หุน้ คิดเป�นรอ้ยละ 9.58 

         (ไมไ่ด้ประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกันกับ บรษัิท ชุมพรอุตสาหกรรมนํ�ามนัปาล์ม จาํกัด (มหาชน) )
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รายชื�อ

รวมทั�งสิ�น

โครงสรา้งและการดําเนินงานของกลุ่มบรษัิท



ประเภท จาํนวนราย จาํนวนหุ้นรวม คิดเป�นรอ้ยละ

ผูถื้อหุน้สญัชาติไทย 5,378 620,990,110 98.14

ผูถื้อหุน้สญัชาติต่างด้าว 10 11,762,540 1.86

รวมทั�งสิ�น 5,388 632,752,650 100

การกระจายการถือหุน้ตามสญัชาติ ณ วนัที� 30 ธนัวาคม 2564

(ข) กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ที�โดยพฤติการณ์มอิีทธพิลต่อการกําหนดนโยบายการจดัการหรอืการดําเนินงานของบรษัิทฯ 

     อยา่งมนีัยสาํคัญ
1)  กลุ่มนายชูศักดิ� ปรชัญางค์ปรชีา โดย นายชูศักดิ� ปรชัญางค์ปรชีา ดํารงตําแหน่งกรรมการบรษัิทฯ และมอํีานาจผกูพนั
    ลงลายมอืชื�อแทนบรษัิทฯ
2) กลุ่มนายถกล ถวลิเติมทรพัย ์โดย
     - นายถกล ถวลิเติมทรพัย ์ดํารงตําแหน่งกรรมการบรษัิทฯ และมอํีานาจผกูพนัลงลายมอืชื�อแทนบรษัิทฯ 

     - นายรชฎ ถวลิเติมทรพัย ์ดํารงตําแหน่งกรรมการบรษัิทฯ และมอํีานาจผกูพนัลงลายมอืชื�อแทนบรษัิทฯ 

        และดํารงตําแหน่งรองประธานเจา้หน้าที�บรหิาร
3)  กลุ่มนายกิตติ ฉัตรเลขวณิช โดย นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช ดํารงตําแหน่งกรรมการบรษัิทฯ และมอํีานาจผกูพนั
     ลงลายมอืชื�อแทนบรษัิทฯ
4)  กลุ่มนายทรงฤทธิ� นิวติัศัยวงศ์ โดย นายทรงฤทธิ� นิวติัศัยวงศ์ ดํารงตําแหน่งกรรมการบรษัิทฯ และมอํีานาจ
     ผกูพนัลงลายมอืชื�อแทนบรษัิทฯ

(2) การประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบรษัิทอื�น (Holding Company)

บรษัิทฯ หรอื บรษัิทยอ่ยไมม่กีารประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบรษัิทอื�น (Holding Company)

(3) ขอ้ตกลงระหวา่งผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders’ Agreement)

บรษัิทฯ ไมม่ขีอ้ตกลงระหวา่งกันในกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ในเรื�องที�มผีลกระทบต่อการบรหิารงานของบรษัิทฯ
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1.4  จาํนวนทนุจดทะเบยีนและทนุชาํระแล้ว 

1.4.1 จาํนวนทนุจดทะเบยีน ทนุชาํระแล้ว และจาํนวนหุ้น
บรษัิทฯ มทีนุจดทะเบยีน 775,424,053 บาท แบง่เป�นหุน้สามญัจาํนวน 775,424,053 หุน้ โดยมทีนุชาํระแล้วจาํนวน
632,752,650 บาท มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยบรษัิท ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์ (ประเทศไทย) จาํกัด เป�นนายทะเบยีน
หลักทรพัยข์องบรษัิทฯ 

ออกหุน้สามญัจาํนวน 186,856,013 หุน้ เพื�อรองรบัการใชส้ทิธติามใบสาํคัญแสดงสทิธทีิ�จะซื�อหุน้สามญัของบรษัิทฯ ครั�งที� 1 (CPI-W1) ซึ�งได้
กําหนดการใชส้ทิธแิปลงสภาพครั�งสดุท้ายเมื�อวนัที� 30 มถินุายน 2558 

ออกหุน้สามญัจาํนวน 28,000,000 หุน้ เพื�อรองรบัการใชส้ทิธติามใบสาํคัญแสดงสทิธทีิ�จะซื�อหุน้สามญัสาํหรบักรรมการและพนักงานของบรษัิทฯ
ครั�งที� 1 (ESOP#1) โดยกําหนดการใชส้ทิธแิปลงสภาพครั�งสดุท้ายเมื�อวนัที� 29 มถินุายน 2561

หมายเหต ุ

1.4.2 หุ้นประเภทอื�นที�มสีทิธหิรอืเงื�อนไขแตกต่างจากหุ้นสามญั
บรษัิทฯ ไมม่กีารออกหุน้ประเภทอื�นที�มสีทิธหิรอืเงื�อนไขแตกต่างจากหุน้สามญั 

1.4.3 หุ้นหรอืหลักทรพัยแ์ปลงสภาพของบรษัิทฯ เป�นหลักทรพัยอ้์างอิงในการออกหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพื�อ       

         ผู้ลงทนุซึ�งเป�นคนต่างด้าว (Thai Trust Fund) และ ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ที�เกิดจากหลักทรพัยอ้์างอิงไทย 

         (NVDR)
บรษัิทฯ ไมม่หีุน้หรอืหลักทรพัยแ์ปลงสภาพ

โครงสรา้งและการดําเนินงานของกลุ่มบรษัิท



รายการ ป� 2563 ป� 2562 ป� 2561

กําไร/(ขาดทนุ) สทุธติามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท) 114.22 49.45 (62.98)

กําไร/(ขาดทนุ) สทุธ ิตามงบการเงินรวม (ล้านบาท) 159.05 90.14 (139.42)

จาํนวนหุน้ (ล้านหุน้) 632.75 632.75 632.75

กําไรสะสมที�ยงัไมไ่ด้จดัสรรเฉพาะกิจการ (ล้านบาท) 146.71 89.13 41.89

เงินป�นผลประจาํป� (บาท/หุน้) 0.11 0.071 งดจา่ย

เงินป�นผลจา่ยทั�งสิ�น (ล้านบาท) 69.60 44.93 0.00

อัตราเงินป�นผลจา่ย (รอ้ยละ) 44 50 N/A

1.6  นโยบายการจา่ยเงินป�นผล 

บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยมนีโยบายการจา่ยเงินป�นผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป�นจาํนวนไมน่้อยกวา่รอ้ยละ 40  ของกําไรสทุธหิลัง
หกัสาํรองตามกฎหมายและชาํระภาษีแล้วในแต่ละป�ตามงบการเงินรวม ทั�งนี�การจา่ยเงินป�นผลดังกล่าวจะต้องพจิารณา
ถึงผลการดําเนินงานและกําไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการด้วยวา่มคีวามสามารถที�จะจา่ยได้โดยไมผ่ดิกฎหมาย
และคํานึงถึงสภาพคล่องของบรษัิทฯ ที�จะสามารถจา่ยเงินป�นผลได้โดยไมม่ผีล กระทบต่อกิจการอยา่งมนีัยสาํคัญ

ขอ้มูลการจา่ยเงินป�นผลของบรษัิทฯ

หมายเหต ุ 

1)  ป� 2561 นโยบายการจา่ยเงินป�นผลพจิารณาจา่ยเงินป�นผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 

2) ป� 2562 นโยบายการจา่ยเงินป�นผลพจิารณาจา่ยเงินป�นผลจากงบการเงินรวม (ตามมติที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครั�งที� 1/2562 ประชุมเมื�อวนัที� 25 

    เมษายน 2562 มมีติอนุมติัเปลี�ยนแปลงนโยบายการจา่ยเงินป�นผล โดยมผีลตั�งแต่รอบบญัชปี� 2562)
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1.5  การออกหลักทรพัยอื์�น 

1.5.1  หลักทรพัยแ์ปลงสภาพ ใบสาํคัญแสดงสทิธทีิ�จะซื�อหุ้นสามญัออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงาน
         ของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ครั�งที� 1 (ESOP#1)

วนัใชส้ทิธคิรั�งแรก        :   วนัที� 30 ธนัวาคม 2556

วนัใชส้ทิธคิรั�งสดุท้าย    :   วนัที� 29 มถินุายน 2561

บรษัิทฯ ไมม่กีารออกหลักทรพัยแ์ปลงสภาพใบสาํคัญแสดงสทิธทีิ�จะซื�อหุน้เพิ�มเติมในป� 2562-2564

1.5.2 หลักทรพัยที์�เป�นตราสารหนี�
บรษัิทฯ ไมม่กีารออกหลักทรพัยที์�เป�นตราสารหนี�

โครงสรา้งและการดําเนินงานของกลุ่มบรษัิท



การบรหิารจดัการความเสี�ยง
2.1   นโยบายและแผนการบรหิารความเสี�ยง

คณะกรรมการและผูบ้รหิารตระหนักถึงความสาํคัญของการบรหิารความเสี�ยง และหน้าที�ความรบัผดิชอบในการปฏิบติั
ตามกระบวนการบรหิารความเสี�ยง จงึได้นําหลักเกณฑ์ The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread

way Commission-Enterprise Risk Management (COSO-ERM) ใชเ้ป�นแนวทางบรหิารจดัการความเสี�ยงที�อาจจะเกิด
ขึ�นภายใต้ความไมแ่น่นอนในสภาวะต่างๆ ของบรษัิทฯ พรอ้มทั�งกําหนดนโยบายบรหิารความเสี�ยงทั�วทั�งองค์กร ดังนี� 
1)  กําหนดใหก้ารบรหิารความเสี�ยงเป�นความรบัผดิชอบของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทกุคน ที�จะบรหิารจดัการ
    ความเสี�ยงใหอ้ยูใ่นระดับที�ยอมรบัได้ โดยใหก้ารดําเนินการบรหิารความเสี�ยงเป�นสว่นหนึ�งของการปฏิบติังานปกติ
2) กําหนดใหม้คีู่มอืการจดัทําระบบการบรหิารความเสี�ยง เพื�อใชเ้ป�นแนวทางปฏิบติัใหเ้ป�นมาตรฐานเดียวกันทั�งองค์กร
3) กําหนดใหม้กีารบรหิารความเสี�ยงทั�วทั�งองค์กรแบบบูรณาการ โดยมกีารจดัการดําเนินการอยา่งเป�นระบบและ
    ต่อเนื�อง สอดคล้องกับการบรรลวุตัถปุระสงค์ตามเป�าหมายขององค์กร
4) กําหนดใหม้กีารติดตาม ประเมนิ และรายงานผลการบรหิารความเสี�ยง รวมทั�งมกีารทบทวนและปรบัปรุงแนวทางการ
    ปฏิบติัอยา่งสมํ�าเสมอ
5) สง่เสรมิและพฒันาการนําระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที�ทันสมยัมาใชใ้นกระบวนการบรหิารความเสี�ยงของบรษัิทฯ

2.2  ป�จจยัความเสี�ยงต่อการดําเนินธุรกิจของบรษัิทฯ
บรษัิทฯ ทําการวิเคราะห์ความเสี�ยงโดยแบ่งเป�นสองระดับ คือ ระดับอุตสาหกรรมและระดับองค์กร โครงสรา้งและ
ข้อบังคับที�เกี�ยวข้องในระดับอุตสาหกรรมมักส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบรษัิทฯ อย่างหลีกเลี�ยงไม่ได้ ซึ�ง
ก็ถือว่าเป�นข้อจาํกัดถาวรที�ไม่สามารถเปลี�ยนแปลงได้ง่ายหรอืกําจัดให้หมดไป ดังนั�น สาํหรบัป�จจัยความเสี�ยงที�
เกี�ยวข้องในระดับอุตสาหกรรมจะวิเคราะห์โดยการศึกษาโครงสรา้งการผลิตและการบรโิภคของอุตสาหกรรม ใน
ขณะที�ความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องในระดับองค์กรจะถูกวิเคราะห์โดยใช้กรอบที�แนะนําและวางไว้โดยตลาดหลักทรพัย์
(1)   ความเสี�ยงในระดับอุตสาหกรรม

ความเสี�ยงเหล่านี�เป�นความเสี�ยงที�ผูป้ระกอบการทกุภาคสว่นต้องเผชญิเพราะเป�นความเสี�ยงเชงิโครง สรา้งที�เกิดจาก
นโยบายและมาตรการที�รฐัหรอืหน่วยงานของรฐัเสนอกําหนด เราจะเริ�มต้นด้วยโครงสรา้งทั�วไปของอุตสาหกรรมเพื�อ
ใหน้ักลงทนุสามารถเหน็และเขา้ใจมุมมองทั�วไปของอุตสาหกรรมปาล์มนํ�ามนัซึ�งเป�นพื�นฐานที�จาํเป�นเพื�อใหเ้ขา้ใจถึงแง่
มุมอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง

ภาพที� 1 Basic Structure of Thai Palm Industries

หน้า 30

จากภาพ หว่งโซอุ่ปทานประกอบด้วย สวนปาล์มส่งวัตถุดิบผลปาล์มสด (FFB) ใหโ้รงสกัดนํ�ามันปาล์ม จากนั�นโรง
สกัดนํ�ามันปาล์มสกัดผลปาล์มสดเป�นนํ�ามันปาล์มดิบ (CPO) ส่งใหโ้รงกลั�นนํ�ามันปาล์ม เพื�อผลิตเป�นนํ�ามันปาล์ม
บรสิุทธิ� (RPO) และนํ�ามันปาล์มโอเลอิน (ROL) โดยจะได้ไขปาล์มบรสิุทธิ� (RHST) และกรดไขมันปาล์ม (PFAD)

เป�นผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ ซึ�ง นํ�ามันปาล์มบรสิุทธิ� (RPO) นั�น จะนําไปใช้เป�นนํ�ามันทอดในอุตสาหกรรมอาหาร
เช่น บะหมี�กึ�งสาํเรจ็รูป ขนมขบเคี�ยว หรอืแปรรูปเป�นส่วนผสมในอุตสาหกรรม อาหารอื�นๆ เช่น นมข้นหวาน เนย
เทียม สบู่ ฯลฯ นอกจากนี� นํ�ามันปาล์มบรสิุทธิ� (RPO) ยังถูกใช้เป�นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล (B100) โดยผู้ซื�อ
คือโรงงานผลิตไบโอดีเซลที�ไม่มีหอกลั�น อย่างไรก็ตามโรงงานผลิตไบโอดีเซลบางส่วนหรอืรายใหญ่จะมีหอกลั�น
เหมือนโรงกลั�นนํ�ามันปาล์ม ทําใหส้ามารถซื�อ CPO ได้โดยตรงจากโรงสกัดเพื�อนํามาผลิตเป�น RPO แล้วนําไป
ผลิตเป�น Palm Methyl Ester หรอื B100 ต่อไป



ภาพที� 2 ความไมส่มดลุของ Supply Chain of Thai Palm Oil

ภาพที� 2 เป�นภาพที�อธบิายต่อเนื�องจากภาพที� 1 เพื�อชี�ใหเ้หน็ถึงความไมส่มดลุกันใน 2 ด้านหลักคือ ด้านอุปสงค์-

อุปทานต่อผลปาล์มสด และด้านนโยบายการนําเขา้-สง่ออก

ด้านอุปทาน กําลังการผลิตของโรงงานสกัดนํ�ามนัปาล์มสามารถรองรบัปรมิาณผลปาล์มสด (FFB) ได้ประมาณ 30

ล้านตันต่อป� (กําลังการเดินเครื�อง 330 วนัต่อป�) ในขณะที�ผลปาล์มสด (FFB) ที�ได้จากพื�นที�ปลกูทั�งประเทศในป�จจุบนั
เฉลี�ยประมาณ 16.53 ล้านตันต่อป� ซึ�งมปีรมิาณเพยีงครึ�งหนึ�งของความต้องการผลปาล์มสดที�โรงงานสกัดนํ�ามนั
ปาล์มต้องการ

ด้านอุปสงค์ จากปรมิาณผลปาล์มสด (FFB) ประมาณ 16.53 ล้านตัน จะผลิตเป�นนํ�ามนัปาล์มดิบ (CPO) ได้ประมาณ
2.95 ล้านตัน ประกอบไปด้วยอุปสงค์เพื�อใชบ้รโิภคเป�นอาหารและอุตสาหกรรมอาหารประมาณ 1.26 ล้านตัน สว่น
อุปสงค์เพื�อใชเ้ป�นพลังงานทดแทนใชส้ดัสว่นการผสมในนํ�ามนัดีเซล บ ี7, บ ี10 และบ ี20 ประมาณ 1.14 ล้านตัน และมี
การสง่ออกไปตลาดต่างประเทศประมาณ 0.61 ล้านตัน ซึ�งเมื�อรวมแล้วจะเป�นการบรโิภค ผลิตไบโอดีเซล และสง่ออก
ไปทั�งสิ�นประมาณ 3.00 ล้านตัน ขณะที�ปรมิาณสต็อกยกมาเมื�อต้นป� 2564 มจีาํนวนประมาณ 0.21 ล้านตัน

หน้า 31

ทั�งนี� ปรมิาณนํ�ามนัปาล์มดิบที�ใชใ้นการบรโิภคเป�นอาหารและที�นํามาใชผ้ลิตเป�นนํ�ามนัไบโอดีเซลนั�น คิดเป�นสดัสว่น
ประมาณรอ้ยละ 51 ของกําลังการผลิตทั�งหมดของโรงงานกลั�นนํ�ามนัปาล์มและโรงงาน ผลิตไบโอดีเซลเท่านั�น

สภาวะการแขง่ขนัภายในอุตสาหกรรม ผูผ้ลิตที�อยูก่ลางนํ�าและปลายนํ�าจะมกํีาลังผลิตเกินกวา่ปรมิาณวตัถดุิบ (ผล
ปาล์มสด) ที�ผลิตได้ตลอดป� นอกจากนี�นํ�ามนัปาล์มยงัเป�นสนิค้าที�มเีงื�อนไขในการนําเขา้ ดังนั�นจงึทําใหผู้ผ้ลิตต้อง
แขง่ขนัอยา่งมากเพื�อใหไ้ด้ผลปาล์มสดซึ�งเป�นวตัถดุิบมาป�อนสูก่ระบวนการผลิต ทําใหเ้กษตรกรผูป้ลกูได้รบัประโยชน์
จากสภาวะการแขง่ขนัการแยง่วตัถดุิบนี� 

ขณะเดียวกัน ปรมิาณนํ�ามนัปาล์มที�ผลิตได้ถกูใชเ้พื�อการบรโิภคภายในประเทศเกือบทั�งหมด ทั�งการบรโิภคเป�นอาหาร
และพลังงานทดแทน ซึ�งทําใหป้รมิาณอุปสงค์และอุปทานมขีนาดใกล้เคียงกัน แต่เนื�องจากผูผ้ลิตมกํีาลังการผลิต
สว่นเกิน ทําใหต้้องแยง่กันจาํหน่ายเพื�อแยง่สว่นแบง่ตลาดใหไ้ด้มากที�สดุ จงึสง่ผลทําใหอั้ตรากําไรของผูป้ระกอบการ
ในอุตสาหกรรมกลางนํ�าและปลายนํ�าอยูใ่นเกณฑ์ไมส่งูมากนัก 

จะเหน็ได้ว่า การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมค่อนข้างรุนแรง กระนั�นการเข้ามาของผู้แข่งขันรายใหม่ก็มีข้อจาํกัด
ค่อนข้างน้อย ผู้แข่งขันรายใหม่สามารถลงทุนเพื�อเข้าสู่อุตสาหกรรมได้ไม่ยาก หรอืแม้แต่ผู้ประกอบการที�อยู่ใน
อุตสาหกรรมจะขยายโรงงานหรอืขยายกําลังการผลิตเพิ�มขึ�นก็ไม่ยุ่งยากมากนัก แต่เนื�องจากสภาวะการแข่งขัน
ภายในตลาดป�จจุบันไม่จูงใจใหม้ีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาแข่งขันในอุตสาหกรรมเพิ�มมากนัก

การบรหิารจดัการความเสี�ยง



(2)  ความเสี�ยงเฉพาะในการประกอบธุรกิจขององค์กรฯ
บรษัิทฯ ได้แบง่ความเสี�ยงเฉพาะในการประกอบธุรกิจของบรษัิทฯ ตามวตัถปุระสงค์ด้านกลยุทธ,์ ด้านการปฏิบติังาน,

ด้านการเงินและการรายงาน และด้านการปฏิบติัตามกฎหมายขอ้บงัคับ ดังนี�
1)  ด้านกลยุทธ ์(Strategic)

•  ความเสี�ยงด้านอุปสงค์ (Demand) การตลาด การขาย และการบรกิาร
ป�จจยัเสี�ยงที�มนีัยสาํคัญ ได้แก่ นโยบายและกฎระเบยีบของภาครฐั เชน่ การกําหนดเพดานราคาและการประกัน
ราคาผลปาล์มสด อาจสง่ผลกระทบในด้านต้นทนุการผลิตและภาวะขาดทนุจากการขาย, นโยบายการนําเขา้และ
สง่ออกนํ�ามนัปาล์มดิบที�ไมส่มดลุ ประกอบกับสว่นต่างของราคานํ�ามนัปาล์มดิบเมื�อเทียบกับต่างประเทศ อาจสง่
ผลใหม้กีารลักลอบนําเขา้นํ�ามนัจากต่างประเทศ และกระทบต่อระบบการแขง่ขนัภายในประเทศเป�นอยา่งมาก ซึ�ง
บรษัิทฯ ได้ใหค้วามรว่มมอืเป�นอยา่งดีและเขา้ประชุมรว่มกับหน่วยงานราชการเพื�อใหท้ราบความเคลื�อนไหวอยา่ง
ใกล้ชดิ และบรหิารจดัการความเสี�ยงเหล่านี�โดยการวเิคราะหน์โยบายของภาครฐั, บรหิารสนิค้าคงคลังใหเ้หมาะ
สมกับสภาวะการณ์ป�จจุบนั ตลอดจนควบคมุต้นทนุวตัถดุิบของสวนและการขยายพื�นที�เพาะปลกูในระยะยาว

ป�จจยัเสี�ยงจากการพึ�งพงิลกูค้ารายใหญ่น้อยราย อาจสง่ผลกระทบต่อรายได้ของบรษัิทฯ เมื�อไมม่กีารซื�อ-ขาย
กับลกูค้ารายใหญ่น้อยรายเหล่านี� อยา่งไรก็ตาม บรษัิทฯ ยงัคงมกีารรกัษาความ สมัพนัธกั์บลกูค้ากลุ่มนี�อยา่ง
ต่อเนื�อง และกําหนดยอดขายเพิ�มขึ�นในกลุ่มลกูค้าขนาดกลางรายเดิมทั�งในเขตภาคกลางและภาคใต้ รวมถึง
สรรหาลกูค้าใหมใ่นทกุๆ หน่วยธุรกิจของบรษัิทฯ

•  ความเสี�ยงด้านอุปทาน (Supply) การจดัซื�อและจดัสง่
ป�จจัยเสี�ยงที�มีนัยสาํคัญ ได้แก่ ภาวะการแข่งขันที�สูงในการจัดหาวัตถุดิบหรอืผลปาล์มสดเป�นป�จจัยที�ทาง
บรษัิทฯ ให้ความสาํคัญเป�นอันดับต้นๆ เนื�องจากการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตมีผลกระทบโดยตรงต่อ
กระบวนการผลิต  ของบรษัิทฯ อย่างไรก็ตาม บรษัิทฯ ดําเนินการลดความเสี�ยงโดยการกระจายแหล่งซื�อ
วัตถุดิบในเขตจังหวัดชุมพรและพื�นที�ใกล้เคียง และสรา้งความ สัมพันธ์อันดีกับเกษตรกรทั�งในด้านบรกิาร
และราคารบัซื�อที�เป�นธรรม

ป�จจยัเสี�ยงจากความผันผวนของราคาวตัถดุิบและผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ อาจสง่ผลกระทบต่อต้นทนุและผล
การดําเนินงาน บรษัิทฯ จงึใชป้ระโยชน์จากตลาดซื�อขายล่วงหน้าโดยการทํา Hedging และใชก้ารบรหิารจดัการ
สนิค้าคงคลังและต้นทนุจดัเก็บในชว่งที�ราคาตํ�าลง และขายผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ใหม้ากที�สดุโดยไมเ่ก็บไวใ้น
คลัง เพื�อลดความผันผวนของราคา
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นอกจากนี� ยงัมผีลิตภัณฑ์นํ�ามนัทดแทนประเภทอื�น อาทิเชน่ นํ�ามนัถั�วเหลือง นํ�ามนัมะพรา้ว นํ�ามนัทานตะวนั นํ�ามนัราํ
ขา้ว และอื�นๆ ที�สามารถใชท้ดแทนนํ�ามนัปาล์มได้ จงึทําใหน้ํ�ามนัปาล์มต้องแขง่ขนักับตลาดสนิค้าทดแทนอื�นอีกด้วย 

ด้านการสง่ออก จะเหน็ได้วา่ประเทศไทยสามารถสง่ออกนํ�ามนัปาล์มดิบได้เป�นสดัสว่นที�น้อย เนื�องด้วยจะต้องทําการ
แขง่ขนัทางด้านราคากับผูผ้ลิตนํ�ามนัปาล์มดิบ ประเทศอินโดนีเซยี และ ประเทศมาเลยเซยี ซึ�งเป�นผูผ้ลิตที�มสีดัสว่น
การผลิตนํ�ามนัปาล์มดิบเป�นอันดับหนึ�งและสองของโลก มขีนาดพื�นที�ในการเพาะปลกูผลปาล์มสดมากกวา่ ทําใหม้ผีล
ปาล์มสดเขา้กระบวนการผลิตมต้ีนทนุที�ตํ�ากวา่ จงึทําใหม้แีค่บางชว่งจงัหวะระยะเวลาสั�นๆ เท่านั�น ที�จะสามารถแขง่ขนั
ราคาการสง่ออกกับสองประเทศนี�ได ้ เชน่ในป� 2564 ที�ราคานํ�ามนัปาล์มดิบตลาดโลกพุง่สงูขึ�นมาก จนทําให้
ประเทศไทยมจีงัหวะและโอกาสในการสง่ออกไปยงัต่างประเทศได้มากเป�นพเิศษ

ภาพที� Production Share of Palm Oil by Country – ป� 2022

มาเลเซยีและอินโดนีเซยีผลิตนํ�ามนัปาล์มรวมกันคิดเป�น 84% ของ
ปรมิาณที�ผลิตได้ทั�งโลก
Source: U.S. Department of Agriculture
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• ความเสี�ยงด้านการผลิตและซอ่มบาํรุง
ความพรอ้มของเครื�องจักรเป�นสิ�งสาํคัญต่อกระบวนการผลิตและความต่อเนื�องในการดําเนินธุรกิจของ
บรษัิทฯ ดังนั�นเพื�อลดความเสี�ยงที�อาจจะเกิดขึ�น จึงกําหนดใหห้น่วยงานที�เกี�ยวข้องมีการเตรยีมความพรอ้ม
ของเครื�องจักรและสาํรองอะไหล่ที�สาํคัญเตรยีมไว้ล่วงหน้า เพื�อใหทั้นต่อการแก้ไขเมื�อมีป�ญหาเกิดขึ�น มีการ
วางแผนซอ่มบาํรุงแบบ Preventive Maintenance ใหค้รอบคลุมทั�งระบบ ตลอดจนการวางแผนตรวจเช็ค
การรายงาน และการติดตามการแก้ไข

การบรหิารโครงการต่างๆ ของบรษัิทฯ เพื�อเพิ�มประสทิธภิาพในการดําเนินธุรกิจ ซึ�งป�จจยัเสี�ยงต่างๆ ที�อาจมี
ผลกระทบใหง้านโครงการไมไ่ด้คณุภาพและแล้วเสรจ็ภายในระยะเวลาที�กําหนด บรษัิทฯ ได้ดําเนินการ โดย
กําหนดขั�นตอนปฏิบติังานที�ชดัเจนตั�งแต่กระบวนการวางแผนงานโครงการ, การทวนสอบความครบถ้วนของ
รายละเอียดงานโครงการ, กระบวนการสรรหาผูร้บัเหมา, กระบวนการติดตามการปฏิบติังาน, การตรวจสอบและ
รบัมอบงานโครงการ เพื�อใหม้ั �นใจได้วา่การบรหิารโครงการต่างๆ ของบรษัิทฯ มคีณุภาพและเป�นไปตามระยะ
เวลาที�กําหนดไว้

• ความเสี�ยงด้านการบรหิารโครงการ

• ความเสี�ยงด้านภัยธรรมชาติ
ในชว่งระยะเวลาไม่กี�ป�ที�ผ่านมา ประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั�วโลกประสบกับภัยธรรมชาติที�รุนแรงมากขึ�น
โดยเฉพาะในป� 2532 จังหวัดชุมพรได้รบัผลกระทบอย่างรุนแรงจากวิกฤตการณ์พายุไต้ฝุ�นเกย์ ซึ�งบรษัิทฯ
ได้ตระหนักถึงความเสี�ยงด้านภัยธรรมชาติที�อาจมีขึ�นและรุนแรงขึ�น โดยได้มีการทํากรมธรรม์ประกันภัยที�
ครอบคลุมทรพัย์สินของบรษัิทฯ ทั�งต่ออาคาร เครื�องจักร อุปกรณ์ และสินค้าคงคลัง พรอ้มทั�งจัดใหม้ีการ
ประกันรายได้หากธุรกิจต้องหยุดชะงักจากอุบัติเหตุต่างๆ

ป�จจยัเสี�ยงจากภัยธรรมชาติอีกด้านคือ สภาพอากาศภัยแล้ง ที�สง่ผลกระทบโดยตรงต่อปรมิาณวตัถดุิบที�ใชใ้น
กระบวนการผลิตของบรษัิทฯ เพื�อลดผลกระทบดังกล่าวที�อาจจะเกิดขึ�น บรษัิทฯ มกีารติดตามขอ้มูลสภาพ
อากาศอยา่งสมํ�าเสมอ เพื�อใชใ้นการวางแผนและบรหิารจดัการสวน โดยมกีระบวนการกักเก็บนํ�าไวใ้ชใ้นยาม
วกิฤต

2)  ด้านการปฏิบติังาน (Operations) ได้แก่

• ความเสี�ยงด้านคณุภาพวตัถดุิบและสนิค้าและการจดัเก็บ
บรษัิทฯ ใหค้วามสาํคัญกับคณุภาพวตัถดุิบและสนิค้าที�ผลิต โดยมวีธิจีดัการป�จจยัเสี�ยงต่างๆ ที�จะทําใหว้ตัถดุิบ
และสนิค้าไมม่คีณุภาพ โดยกําหนดขั�นตอนปฏิบติังานที�มปีระสทิธภิาพตั�งแต่กระบวนการรบัวตัถดุิบ, การผลิต,

การตรวจคณุภาพ ตลอดจนถึงกระบวนการจดัเก็บในถังเก็บที�ได้มาตรฐาน นอกจากนี� บรษัิทฯ ยงัมุง่เน้นในด้าน
การอบรมใหแ้ก่พนักงานเพื�อเพิ�มประสทิธภิาพในการทํางานอยา่งสมํ�าเสมอ
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• ความเสี�ยงด้านบุคลากร
ป�จจยัเสี�ยงจากการขาดแคลนบุคลากรเป�นป�จจยัเสี�ยงที�มคีวามสาํคัญในระดับต้นๆ ของบรษัิทฯ อยา่งไรก็ตาม
บรษัิทฯ มวีธิจีดัการความเสี�ยงทั�งในด้านการสรรหาบุคลากรโดยเพิ�มชอ่งทางการสรรหาในด้านต่างๆ ตามความ
เหมาะสมของแต่ละตําแหน่งงาน, จดัทําแผนสบืทอดตําแหน่งงาน (Succession Plan), สรา้งความผกูพนักับ
พนักงานเพื�อลดอัตราการลาออก และมกีารฝ�กอบรมและพฒันาบุคลากรตามสายวชิาชพี

• ความเสี�ยงด้านระบบสารสนเทศ
บรษัิทฯ ใหค้วามสาํคัญในด้านระบบสารสนเทศและการสื�อสารขอ้มูล เพื�อใหก้ารรวบรวมขอ้มูลและประมวลผล
ขอ้มูลเป�นไปอยา่งรวดเรว็ ถกูต้อง ทันเวลา พนักงานสามารถรบัรูข้อ้มูลขา่วสารอยา่งถกูต้องชดัเจน รวมถึงมี
ระบบชว่ยในการตัดสนิใจของผูบ้รหิารเพื�อใหส้ามารถตัดสนิใจได้อยา่งถกูต้องรวดเรว็ 

เพื�อลดป�จจยัเสี�ยงต่างๆ ที�อาจสง่ผลกระทบต่อระบบสารสนเทศ และความปลอดภัยของขอ้มูล จงึได้กําหนดให้
มวีธิจีดัการความเสี�ยงโดยการกําหนดรูปแบบมาตรฐานในการปฏิบติังานที�ชดัเจน ซึ�งครอบคลมุทั�งภายใน
องค์กร และป�องกันการคกุคามจากภายนอกองค์กร รวมถึงมกีารจดัทําแผนสาํรองฉกุเฉินในการรบัมอืภัย
พบิติัและแผนบรหิารความต่อเนื�องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan)

การบรหิารจดัการความเสี�ยง



3)  ด้านการเงินและการรายงาน (Reporting) 

บรษัิทฯ มเีงินกู้ยมืจากธนาคารในประเทศเพื�อใชใ้นการดําเนินธุรกิจ โดยมอัีตราดอกเบี�ยแบบลอยตัว จงึทําใหม้ี
ความเสี�ยงในภาวะการณ์ของตลาดโลกที�มแีนวโน้มอัตราดอกเบี�ยในชว่งขาขึ�น อยา่งไรก็ดี บรษัิทฯ ได้ทําการ
ป�องกันความเสี�ยงในเรื�องของอัตราดอกเบี�ยลอยตัว โดยทําป�องกันความเสี�ยงโดยใหม้กีารทําอัตราดอกเบี�ย
คงที� (Interest Rate Swap)

บรษัิทฯ มรีายได้จากการขายกับต่างประเทศประมาณรอ้ยละ 7-8 ต่อป� ทําใหต้้องถือครองเงินตราต่างประเทศ
สกลุดอลลารส์หรฐัอยูบ่า้ง จงึอาจมคีวามเสี�ยงในแง่ที�ทําใหไ้ด้รบัรูร้ายได้ในรูปสกลุเงินบาทน้อยลงหากเกิดการ
แขง็ค่าขึ�นของเงินบาท ซึ�งบรษัิทฯ บรหิารจดัการความเสี�ยงด้านนี�โดยการติดตามแนวโน้มค่าเงินบาทจากบท
วเิคราะหต่์างๆ และทําสญัญา Forward contract กับธนาคารต่างๆ โดยมกีารเปรยีบเทียบ Premium และ
Discount อยา่งสมํ�าเสมอ

• ความเสี�ยงด้านการเงินและอัตราแลกเปลี�ยน

4)  ด้านการปฏิบติัตามกฎหมายขอ้บงัคับ (Compliance)

บรษัิทฯ ได้กําหนดนโยบายความปลอดภัย อาชวีอนามยั และสิ�งแวดล้อมในการทํางานขึ�นเพื�อใหเ้กิดความชดัเจน
ในการนําไปปฏิบติัและใชเ้ป�นแนวทางในการดําเนินงานเพื�อลดความเสี�ยงที�อาจจะเกิดขึ�น เชน่ คณุภาพของนํ�า
ทิ�ง, ฝุ�นละอองจากปล่องควนัหมอ้ไอนํ�า เป�นต้น ในสว่นของนํ�าทิ�งหรอืนํ�าเสยีที�เกิดจากการผลิต บรษัิทฯ ได้
ลงทนุในระบบผลิตก๊าซชวีภาพจากนํ�าเสยี หลังจากนั�นนํ�าที�ผา่นการบาํบดัแล้วซึ�งมคีณุสมบติัเป�นปุ�ยได้สง่ผา่น
ระบบท่อลําเลียงใหกั้บเกษตรกรและศูนยพ์ฒันาอาหารสตัวที์�อยูใ่กล้เคียงกับโรงงาน สว่นผุน่ละอองจากหมอ้ไอ
นํ�าก็มกีารปฏิบติัและควบคมุค่าตัวแปรต่างๆ ใหเ้ป�นไปตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที�
เกี�ยวขอ้งกับสิ�งแวดล้อมอยา่งสมํ�าเสมอ

• ความเสี�ยงด้านความปลอดภัย อาชวีอนามยั และสิ�งแวดล้อม
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• ความเสี�ยงด้านปฏิบติัตามกฎระเบยีบและกฎหมาย
บรษัิทฯ ใหค้วามสาํคัญกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายที�เกี�ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบรษัิทฯ
ในทกุๆ ด้าน เชน่ กฎหมายลิขสิทธิ�, กฎหมายภาษีอากร, ภาษีโรงเรอืนและที�ดิน, กฎระเบียบของกระทรวงต่างๆ
จากหน่วยงานรฐั บรษัิทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี�ยงที�อาจจะเกิดขึ�นโดยมกีารกําหนดเป�นนโยบายที�ชดัเจน,

ประชาสัมพันธใ์หพ้นักงานทกุคนทราบ, ใหค้วามรูแ้ก่พนักงานและควบคมุการใชง้านที�เสี�ยงต่อการละเมดิ
ลิขสิทธิ� โดยกําหนดใหม้กีารตรวจทานอยา่งสมํ�าเสมอ เป�นต้น

• ความเสี�ยงด้านการทจุรติคอรร์ปัชั�น
บรษัิทฯ ใหค้วามสาํคัญกับการต่อต้านทจุรติคอรร์ปัชั�น โดยมกีารประเมนิความเสี�ยงและกําหนดการควบคมุ
ภายในกิจกรรมต่างๆ เพื�อป�องกันโอกาสที�จะเกิดการทจุรติคอรร์ปัชั�นขึ�นทั�งภายในบรษัิทฯ และกับหน่วยงานภาค
รฐั นอกจากนี�บรษัิทฯ ได้รว่มลงนามแสดงเจตนารมณ์เป�นแนวรว่มปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทจุรติทกุรูปแบบ และสื�อสารใหพ้นักงานของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย หน่วยงานภายนอก และคู่ค้าของ บรษัิทฯ
ได้รบัทราบถึงนโยบายต่างๆ ของบรษัิทฯ ที�เกี�ยวขอ้งกับการต่อต้านการทจุรติคอรร์ปัชั�น โดยมสีาํนักตรวจสอบ
ภายในเป�นผูป้ระเมนิและติดตามการกํากับดแูลที�ดี การปฏิบติัตามจรรยาบรรณและนโยบายต่อต้านคอรร์ปัชั�
นทกุครั�งเมื�อมกีารตรวจสอบประจาํงวด  
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กิจกรรมในห่วงโซค่ณุค่า กิจกรรมที�เกี�ยวขอ้ง ผู้มสีว่นได้เสยี

1.  การบรหิารจดัการป�จจยัผลิต เป�น
กิจกรรมที�มุง่เน้นและสนับสนุนด้าน
ป�จจยัการผลิต รวมถึงลักษณะความ
สมัพนัธข์องคู่ค้าหรอืผูส้ง่มอบ
วตัถดุิบ หรอืสิ�งที�ใชเ้ป�นป�จจยัในการ
ผลิตสนิค้า 

การจดัหาและจดัซื�อวตัถดุิบที�
มคีณุภาพ อยา่งมี
ประสทิธภิาพ
การพจิารณารบัซื�อวตัถดุิบ
จากผูป้ลกูปาล์มรายยอ่ย หรอื
เกษตกรรายยอ่ย
การกําหนดราคารบัซื�อผล
ปาล์มสดที�ราคาเป�นกลาง
กระบวนการจดัซื�อและคัด
เลือกคู่ค้าที�เป�นธรรม ไม่
กีดกันทางการค้า ไมเ่ลือก
ปฏิบติั

เกษตรกรผูป้ลกูผลปาล์มราย
ยอ่ย และ ผูบ้รกิารจดัหาผล
ปาล์มสด
หน่วยงานภาครฐั / หน่วย
งานกํากับที�ควบคมุมาตรฐาน
ด้านวตัถดุิบและสนิค้า
พนักงานที�ทําหน้าที�จดัซื�อ
จดัหาวตัถดุิบ 

 

2. การปฏิบติัการ
เป�นกิจกรรมเกี�ยวกับการแปลง
สภาพวตัถดุิบ หรอืป�จจยัที�นําไปสู่
กระบวนการผลิตสนิค้าที�พรอ้ม
จาํหน่าย

ผลิตและแปรรูปวตัถดุิบอยา่ง
มปีระสทิธภิาพ 

คํานึงถึงความปลอดภัยของ
กระบวนการผลิต และลดของ
เสยีที�มผีลกระทบต่อสิ�ง
แวดล้อม
ตรวจสอบและควบคมุ
คณุภาพของสนิค้าใหเ้ป�นไป
ตามมาตรฐานที�กําหนด
ใชบ้รรจุภัณฑ์ที�เหมาะสมเพื�อ
รกัษาคณุภาพของสนิค้า 
การผลิตสนิค้าตามความ
ต้องการของลกูค้า 
การคิดค้น วจิยั และพฒันา
สนิค้าที�ตอบโจทยแ์ละตาม
ความต้องการของลกูค้า

คู่ค้าที�รบัซื�อผลิตภัณฑ์
โดยตรงกับบรษัิทฯ เพื�อไป
จดัจาํหน่าย
คู่สญัญา / คู่ค้า (กรณีวา่จา้ง
บรษัิทฯ ผลิตสนิค้าแบรนด์
ตนเอง) 

พนักงานที�ทําหน้าที�ผลิต
สนิค้า
หน่วยงานภาครฐั / หน่วย
งานกํากับที�ควบคมุมาตรฐาน
การผลิต
ผูผ้ลิตบรรจุภัณฑ์

การขบัเคลื�อนธุรกิจเพื�อความยั�งยนื
3.1  การจดัการผลกระทบต่อผู้มสีว่นได้เสยีในห่วงโซค่ณุค่าของธุรกิจ

3.1.1   ห่วงโซค่ณุค่าของธุรกิจ 

การแสดงถึงความสมัพนัธข์องกิจกรรมที�เกี�ยวขอ้งกับการดําเนินธุรกิจ เพื�อสะท้อนใหเ้หน็วา่บรษัิทฯ มคีวามมุง่มั�นที�จะ
เพิ�มมูลค่าใหแ้ก่สนิค้าและบรกิาร โดยสะท้อนใหเ้หน็ถึงคณุค่าที�บรษัิทฯ สง่มอบใหผู้ม้สีว่นได้เสยีที�เกี�ยวขอ้งในแต่ละ
กิจกรรม ซึ�งประกอบด้วยกิจกรรมตลอดหว่งโซคณุค่าของ 2 ประเภท ดังนี�
 

กิจกรรมหลัก คือ   การเชื�อมโยงกันอยา่งต่อเนื�องของ 5 กิจกรรมหลักตามบรบิทของธุรกิจพาณิชย ์ดังนี�
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กิจกรรมในห่วงโซค่ณุค่า กิจกรรมที�เกี�ยวขอ้ง ผู้มสีว่นได้เสยี

3.  การกระจายสนิค้าและบรกิาร
เป�นกิจกรรมและชอ่งทางการเคลื�อน
ยา้ยหรอืการสง่มอบสนิค้า เพื�อให้
ลกูค้าหรอืผูบ้รโิภคสามารถเขา้ถึง
สนิค้าและบรกิาร

คลัง / ศูนยก์ระจายสนิค้า อยู่
ในที�ตั�งที�เหมาะสม สะดวกต่อ
การขนสง่ และมรีะบบการ
จดัการโดยรวมที�เป�นมติรต่อ
สิ�งแวดล้อม
คลัง / ศูนยก์ระจายสนิค้า ที�มี
การนําเทคโนโลยทีี�ทันสมยัเขา้
มาใชใ้นการบรหิารจดัการคํา
สั�งซื�อ 

คลัง / ศูนยก์ระจายสนิค้า มี
ความพรอ้มในการจดัเก็บ
สนิค้าอยา่งมปีระสทิธภิาพ
รกัษาคณุภาพของสนิค้าได้
เป�นอยา่งดี
คัดเลือกผูใ้หบ้รกิารด้านการ
ขนสง่ที�ได้มาตรฐาน และมี
กระบวนการจดัจา้งที�เป�น
ธรรม 

ขนสง่และสง่มอบสนิค้าด้วย
บรกิารที�มคีณุภาพและตรง
เวลา

ผูใ้หเ้ชา่คลังสนิค้า 
ผูร้บัจา้งขนสง่
พนักงานประจาํคลังสนิค้า
ผูบ้รโิภค 

ลกูค้า / ผูก้ระจายสนิค้า
(ผา่นชอ่งทางอื�นๆ ที�ไมใ่ช่
ของบรษัิท)

ชุมชน สงัคมรอบขา้งคลัง
สนิค้า

4.  การตลาดและการขาย
เป�นกิจกรรมเพื�อใหล้กูค้าได้รบัขอ้มูล
ของสนิค้า การเขา้ถึงสนิค้า เพื�อใชใ้น
การตัดสนิใจในการสั�งซื�อสนิค้าได้
อยา่งสะดวกมากยิ�งขึ�น

การหาชอ่งทางการจดั
จาํหน่าย ที�ใหผู้บ้รโิภคเขา้ถึง
ได้ง่าย เชน่ รา้นค้าโชหว่ย รา้น
ค้าออฟไลน ์/ ออนไลน ์

การกําหนดราคาของสนิค้า
และจดักิจกรรมสง่เสรมิการ
ตลาดอยา่งเหมาะสม
ใหบ้รกิารขอ้มูลของสนิค้าแก่
ผูบ้รโิภคอยา่งถกูต้องครบ
ถ้วนทกุชอ่งทางการสื�อสาร

ลกูค้า
ตัวแทนจาํหน่าย
ตัวแทนนายหน้าที�รบัไป
จาํหน่าย
พนักงานขาย / พนักงานผูใ้ห้
ขอ้มูล
ผูก้ระจายสนิค้า (ผา่นชอ่ง 

 ทางอื�นๆ ที�ไมใ่ชข่องบรษัิทฯ)

5.  การบรกิารหลังการขาย 

เป�นกิจกรรมเกี�ยวกับการใหบ้รกิาร
แก่ลกูค้า พรอ้มที�จะพฒันาใหเ้กิด
ความพงึพอใจอยา่งสงูสดุ

มกีารรบัประกันสนิค้าและ
ความพงึพอใจ
มรีะบบการบรหิารความ
สมัพนัธกั์บลกูค้า เพื�อรบัฟ�ง
ความคิดเหน็และขอ้เสนอแนะ

ลกูค้า 
ผูก้ระจายสนิค้า 
ตัวแทนนายหน้าที�รบัไป
จาํหน่าย
พนักงานขายแต่ละกลุ่ม
สนิค้า
พนักงานผูร้บัขอ้มูล/

พนักงานบรกิารหลังการขาย
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3.1.2  การวเิคราะห์ผู้มสีว่นได้เสยีในห่วงโซค่ณุค่าของธุรกิจ
ผูม้สีว่นได้เสยี คือ บุคคลหรอืหน่วยงานที�มคีวามเกี�ยวขอ้งกับการดําเนินธุรกิจของบรษัิทฯ ทั�งทางตรงและทางอ้อม โดย
แบง่เป�น 

1)   ผูม้สีว่นได้เสยีภายในองค์กร เชน่ ผูถื้อหุน้ พนักงาน 

2)  ผูม้สีว่นได้เสยีภายนอกองค์กร เชน่ ลกูค้า คู่ค้า หรอื ชุมชน เป�นต้น
 

โดยบรษัิทฯ ได้ทําการประเมนิความคาดหวงัของผูม้สีว่นได้เสยี โดยผา่นกระบวนการรบัฟ�ง การสมัภาษณ ์ รวบรวม
รายงาน การสาํรวจความพงึพอใจ การประชุมกลุ่มยอ่ย การประชุมเชงิปฏิบติัการ หรอืชอ่งทางการรบัเรื�องรอ้งเรยีน
เป�นต้น เพื�อใหท้ราบถึงผลกระทบและประเด็นที�เกี�ยวโยงกับบรษัิทฯ และผูม้สีว่นได้เสยีทกุสว่นทั�งด้านบวกและด้านลบ

เมื�อทราบความคาดหวงัของผูม้สีว่นได้เสยีแล้ว บรษัิทฯ จงึได้สรุปแนวทางการตอบสนองความคาดหวงันั�น เพื�อสะท้อน
ใหเ้หน็ถึงความรว่มมอืและการสรา้งคณุค่ารว่มกันระหวา่งบรษัิทฯ และผูม้สีว่นได้เสยีทกุสว่น ลดความเสี�ยงด้านต่างๆ ใน
การดําเนินงาน และยงัถือเป�นการสรา้งมูลค่าเพิ�มใหแ้ก่ธุรกิจอีกด้วย

ผูม้สีว่นได้เสยี :               ผูถื้อหุน้และนักลงทนุ
ชอ่งทางการมสีว่นรว่ม     • ประชุมสามญัประจาํป� ประชุมวสิามญั การชี�แจงผลการดําเนินงานรายไตรมาส
                                       รายงานประจาํป� ชอ่งทางการสื�อสาร ต่างๆ เชน่ เวบ็ไซต์ อีเมล์ โทรศัพท์ ไลน ์เฟสบุค๊
                                       ชอ่งทางการรอ้งเรยีน (Whistle Blowing)

ขอ้เสนอแนะ / ความคาดหวงั / ความสนใจของผูม้สีว่นได้เสยี
                                     • ผลประกอบการที�ดี เป�นรูปธรรม เติบโตอยา่งต่อเนื�องและมั�นคง
                                     • การจา่ยป�นผลสมํ�าเสมอ
                                     • ราคาหลักทรพัยส์งูขึ�นอยา่งต่อเนื�อง
                                     • การกํากับดแูลกิจการที�ดีโปรง่ใส ตรวจสอบได้
                                     • การเป�ดเผยขอ้มูลอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
                                     • ธุรกิจต่อยอดและมผีลตอบแทนในอนาคตแบบยั�งยนื
การตอบสนองต่อความคาดหวงัของผูม้สีว่นได้เสยี
                                     • บรหิารงานใหเ้กิดความเติบโตอยา่งมั�นคงและสมดลุย ์ ในทกุมติิทั�งด้านเศรษฐกิจ
                                       สงัคม และสิ�งแวดล้อม
                                     • การศึกษา ค้นควา้ ธุรกิจใหม่ๆ  เพื�อต่อยอดผลประกอบการ
                                     • การทบทวนต้นทนุและกระบวน การผลิตเป�นประจาํ
                                     • การปรบัปรุงเทคโนโลย ีเครื�องจกัร เพื�อใหเ้กิดการใชง้านอยา่งมปีระสทิธภิาพมากที�สดุ                                

                                     • ปฏิบติัหน้าที�ด้วยความซื�อสตัยต์ลอดจนดําเนินการใดๆ ด้วยหลักการกํากับกิจการ
                                       และจรรยาบรรณที�ไมแ่สวงหาผลประโยชน์ใหต้นเองและผูอื้�นโดยใชข้อ้มูลใดๆ ของ
                                       บรษัิทฯ ที�ยงัไมเ่ป�ดเผยต่อสาธารณชน และไมด่ําเนินการใดๆ ที�อาจก่อใหเ้กิดความ 

                                       ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษัิทฯ
                                     • สง่เสรมิใหเ้กิดการต่อต้านทจุรติคอรร์ปัชั�นในทกุรูปแบบ
                                     • ดําเนินธุรกิจอยา่งโปรง่ใส โดยคํานึงถึงการเจรญิเติบโตของมูลค่าบรษัิทฯ ในระยะยาว

หน้า 37

กิจกรรมสนับสนุน คือ  กิจกรรมที�สนับสนุนใหกิ้จกรรมหลักบรรลเุป�าหมาย ซึ�งมคีวามสาํคัญไมน่้อยไปกวา่กิจกรรมหลัก
                                 โดยบรษัิทฯ ได้มกีารดําเนินการอยา่งรอบคอบและปฏิบติัตาม เกณฑ์การบรหิารจดัการอยา่ง
                                 เหมาะสม ทั�งการบรหิารทรพัยากรบุคคล การพฒันาเทคโนโลยเีพื�อสนิค้าและบรกิาร
                                 การบรหิารจดัการองค์กร การขนสง่  และการจดัทําระบบบญัชแีละการเงิน เป�นต้น
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ผูม้สีว่นได้เสยี :               พนักงาน
ชอ่งทางการมสีว่นรว่ม     • กิจกรรม Town Hall Meeting จดัใหฝ้�ายบรหิารสงูสดุพบพนักงานทกุไตรมาส
                                     • กิจกรรม HR พบปะพนักงาน
                                     • กิจกรรมรบัขอ้เสนอแนะในการลดต้นทนุ
                                     • การสื�อสารภายในผา่น อีเมล์ เพื�อการประชาสมัพนัธ์
                                     • การประชุมคณะกรรมการ สวสัดิการพนักงาน
                                     • การประเมนิผลการปฏิบติังานของพนักงานเป�นประจาํทกุ 6 เดือน
                                     • ชอ่งทางการรอ้งเรยีน (Whistle Blowing)

ขอ้เสนอแนะ / ความคาดหวงั / ความสนใจของผูม้สีว่นได้เสยี
                                     • ค่าจา้ง ผลตอบแทนที�เหมาะสม และเป�นธรรม
                                     • การจดัสวสัดิการที�สงูกวา่กฏหมายกําหนด
                                     • การจดัอบรมพฒันาความรูแ้ละศักยภาพการทํางาน
                                     • เป�ดโอกาสใหเ้กิดความก้าวหน้าในอาชพี เพื�อในเกิดความมั�นคงในชวีติ
                                     • การจดัการสภาพแวดล้อมที�ดี ปลอดภัย ตรงตามหลักอาชวีอนามยั
                                     • การเป�ดเผยและสื�อสารขอ้มูลทิศทางการบรหิารงานของบรษัิทฯ
                                     • การปฏิบติัต่อพนักงานด้วยความเป�นธรรม ตามหลักสทิธมินุษยชน ไมกี่ดกัน ไมเ่ลือกปฏิบติั
การตอบสนองต่อความคาดหวงัของผูม้สีว่นได้เสยี
                                     • บรหิารจดัการค่าตอบแทนที�สอดคล้องกับผลดําเนินงานของบรษัิทฯ และผลประเมนิการ
                                       ทํางานของพนักงาน
                                     • จดัสวสัดิการใหแ้ก่พนักงานอยา่งเหมาะสม เชน่ กองทนุสาํรองเลี�ยงชพี กองทนุประกัน
                                       สงัคม รา่งกายประจาํป� ดฟอรม์การ สวสัดิการรกัษาพยาบาล การตรวจรา่งกายประจาํป�
                                       ชุดฟอรม์การทํางาน เป�นต้น

                                     • สง่เสรมิและพฒันาศักยภาพของพนักงาน เพื�อใหเ้กิดความก้าวหน้าอยา่งยุติธรรม
                                     • สนับสนุนพฒันาความสามารถในการทํางาน โดยนําระบบ การพฒันาบุคลากรบนพื�นฐาน
                                       ของความสามารถมาใช้
                                     • เน้นการทํางานอยา่งปลอดภัยบรหิารจดัการพื�นที�ภายในสาํนักงานที�ถกูต้องตามหลัก
                                       อาชวีอนามยัเชน่ พื�นที�สเีขยีว  พื�นที�สบูบุหรี� หอ้งอาหารพนักงาน มุมสนัทนาการต่างๆ
                                     • ปฏิบติัต่อพนักงานทกุคนอยา่งเท่าเทียมกัน เป�นธรรม
                                     • สรรหาและวา่จา้งพนักงานตามแนวทางด้านสทิธมินุษยชน โดยเน้นหลักความเท่าเทียม
                                       ความหลากหลาย ไมกี่ดกัน ไมเ่ลือกปฏิบติัในด้านเชื�อชาติ ศาสนา สผีวิ หรอืเพศ มุง่ที�
                                       ความสามารถที�สอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจ
                                     • เป�ดชอ่งทางใหม้กีารสื�อสารระหวา่งกัน

หน้า 38

ผูม้สีว่นได้เสยี :               ผูบ้รโิภคและลกูค้า
ชอ่งทางการมสีว่นรว่ม     • เป�ดโอกาสใหเ้ขา้ดตูรวจสอบกระบวนการผลิต ชอ่งทาง การสื�อสารต่างๆ เชน่เวบ็ไซต์
                                       อีเมล์ โทรศัพท์ ไลน ์เฟสบุค๊ ชอ่งทางการรอ้งเรยีน (Whistle Blowing)

ขอ้เสนอแนะ / ความคาดหวงั /ความสนใจของผูม้สีว่นได้เสยี
                                     • ได้รบัสนิค้าที�มคีณุภาพถกูต้องและตรงตามเวลา
                                     • ตรวจสอบสถานะการสั�งซื�อและจดัสง่ได้อยา่งโปรง่ใสทันเวลา
                                     • การใหบ้รกิารหลังการขายที�ดีมกีารรบัประกันสนิค้าและความพงึพอใจ
                                     • มกีารสง่เปลี�ยนสนิค้าอยา่งรวดเรว็ เมื�อมขีองเสยีหายไมต่รงตามความต้องการ
                                     • สนิค้าและกระบวนการผลิตเป�นมติรต่อสิ�งแวดล้อมและเป�นไปตามขอ้กําหนด
                                     • มสีนิค้าที�ตรงความต้องการของลกูค้า
                                     • เขา้ถึงขอ้มูลสนิค้าได้ง่าย
                                     • มผีูใ้หข้อ้มูลสนิค้าได้อยา่งถกูต้องและทันเวลา 
                                     • สนิค้ามคีวามปลอดภัย ตามมาตรฐานควบคมุ การกําหนดราคาของสนิค้าและจดักิจกรรม
                                       สง่เสรมิการตลาดอยา่งเหมาสม                                
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 การตอบสนองต่อความคาดหวงัของผูม้สีว่นได้เสยี
                                     • มุง่มั�นที�จะพฒันาและรกัษาระดับคณุภาพผลิตภัณฑ์เพื�อตอบสนองความพงึพอใจของ
                                       ลกูค้าและผูบ้รโิภค
                                     • ผลิตสนิค้าที�ได้มาตรฐานและปลอดภัย
                                     • สง่มอบขอ้มูล สนิค้า และบรกิารที�มคีณุภาพ ถกูต้องตรงเวลาตามมาตรฐานที�กําหนด
                                     • จดัใหม้เีจา้หน้าที�บรกิารด้านขอ้มูล ทั�งก่อนและหลังการขาย
                                     • กําหนดมาตรการจดัสง่สนิค้าและการตรวจสอบคณุภาพสนิค้า
                                     • ขยายชอ่งทางการจาํหน่ายสนิค้าอยา่งมปีระสทิธภิาพ
                                     • จดัทําแบบประเมนิความพงึพอใจของลกูค้า
                                     • มมีาตรการในการรกัษาขอ้มูลสว่นบุคคลของลกูค้า
                                     • สง่เสรมินวตักรรมการผลิตที�ตอบสนองความต้องการของลกูค้าและเป�นมติรกับ
                                       กับสิ�งแวดล้อม
                                     • เป�ดชอ่งทางใหม้กีารสื�อสารระหวา่งกัน

ผูม้สีว่นได้เสยี :               ค้า คู่สญัญา / ผูร้บัจา้งผลิต
ชอ่งทางการมสีว่นรว่ม     • เป�ดโอกาสใหเ้ขา้ดตูรวจสอบ กระบวนการผลิต ชอ่งทางการสื�อสารต่างๆ เชน่ อีเมล์ 

                                       โทรศัพท์ ไลน ์ชอ่งทางการรอ้งเรยีน (Whistle Blowing)

ขอ้เสนอแนะ / ความคาดหวงั / ความสนใจของผูม้สีว่นได้เสยี
                                     • การจดัซื�อจดัจา้งโปรง่ใสเป�นธรรม ไมผ่กูขาดหรอืกีดกันทางการค้า
                                     • การใหผ้ลตอบแทนที�จูงใจเหมาะสม เป�นธรรม
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การตอบสนองต่อความคาดหวงัของผูม้สีว่นได้เสยี
                                     • ปฏิบติัต่อคู่ค้าด้วยความเป�นธรรม โปรง่ใส ตรวจสอบได ้ไมม่มีาตรการผกูขาดหรอื
                                       กีดกันทางการค้าใดๆ
                                     • กําหนดรูปแบบสญัญาและผลตอบแทนการจดัซื�อจดัจา้งด้วยความเป�นธรรม
                                     • ปฏิบติัตามเงื�อนไขทางการค้าและปฏิบติัตามสญัญาอยา่งเครง่ครดั
                                     • รกัษาความลับซึ�งกันและกัน
                                     • สง่เสรมิความรว่มมอื เพื�อพฒันาความรูแ้ละรกัษาความสมัพนัธที์�ดีกับคู่ค้า
                                     • ชาํระเงินตรงตามเวลาด้วยเงื�อนไขที�กําหนดไว้
                                     • มจุีดมุง่หมายเดียวกันคือการผลิตสนิค้าที�มคีณุภาพและปลอดภัยเพื�อสง่มอบแก่ลกูค้า
                                     • มกีระบวนการดําเนินงานตามหลักอาชวีอนามยัและความปลอดภัย

ผูม้สีว่นได้เสยี :               หน่วยงานภาครฐั / หน่วยงานกํากับ
ชอ่งทางการมสีว่นรว่ม     • การมสีว่นรว่มในกิจกรรมการมสีว่นรว่มในกิจกรรมต่อเนื�อง การจดัทํารายงาน
                                       หรอืการเป�ดเผยขอ้มูลต่างๆ
ขอ้เสนอแนะ / ความคาดหวงั / ความสนใจของผูม้สีว่นได้เสยี
                                     • การปฏิบติัตามขอ้กําหนดกฎเกณฑ์ กฎหมาย ครบทกุมติิ
                                     • การใหข้อ้มูลหรอืดําเนินการด้านต่างๆ ด้วยความถกูต้องเหมาะสม ทันเวลา
การตอบสนองต่อความคาดหวงัของผูม้สีว่นได้เสยี
                                     • ปฏิบติัตามที�กฎหมาย กฎเกณฑ์กําหนด
                                     • ใหข้อ้มูลและความรว่มมอืที�ดีเมื�อถกูรอ้งขอจากหน่วยงานกํากับ            

                                     • การสรา้งคณุค่ารว่มกันในการดําเนินธุรกิจระยะยาวและยั�งยนื
                                     • การป�องกันด้านความปลอดภัยตรงตามหลักอาชวีอนามยั
                                     • การรกัษาคํามั�นสญัญาในการดําเนินธุรกิจ
                                     • การทําสญัญาด้วยความเป�นธรรมกับทกุฝ�าย
                                     • การชาํระหนี�สนิถกูต้อง ตรงเวลา                               
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 การตอบสนองต่อความคาดหวงัของผูม้สีว่นได้เสยี
                                     • ควบคมุผลกระทบด้านการปล่อยของเสยีใหอ้ยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน
                                     • สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนโดยรอบสถานประกอบกิจการและกิจกรรมของท้องถิ�น
                                       ที�สถานประกอบกิจการตั�งอยู่
                                     • จดัอบรมใหกั้บพนักงานทกุระดับใหต้ระหนักถึงความปลอดภัยอาชวีอนามยั
                                       และสิ�งแวดล้อมเป�นประจาํอยา่งต่อเนื�อง
                                     • สนับสนุนใหพ้นักงานดําเนินกิจกรรมเพื�อบาํบดัและอนุรกัษ์สิ�งแวดล้อม
                                     • สรา้งคณุค่าและพฒันาชุมชนด้วยหลักการพฒันาอยา่งยั�งยนื
                                     • รบัฟ�งขอ้เสนอแนะจากชุมชนรอบพื�นที� เพื�อหาแนวทางแก้ไขขอ้รอ้งเรยีนต่างๆ รว่มกัน

ผูม้สีว่นได้เสยี :               คู่แขง่ทางการค้า
ชอ่งทางการมสีว่นรว่ม     • ชอ่งทางการรอ้งเรยีน (Whistle Blowing)

ขอ้เสนอแนะ / ความคาดหวงั / ความสนใจของผูม้สีว่นได้เสยี
                                     • การปฏิบติัตามขอ้กําหนดกฎเกณฑ์ กฎหมาย
                                     • ปฏิบติัธุรกิจอยา่งเป�นธรรม
 การตอบสนองต่อความคาดหวงัของผูม้สีว่นได้เสยี
                                     • ปฏิบติัตามกรอบกติกาของการแขง่ขนัที�ดี ไมทํ่าลายชื�อเสยีงของคู่แขง่ทางการค้า
                                       โดยปราศจากหลักฐานและขอ้เท็จจรงิ
                                     • ไมก่ล่าวหาในทางรา้ยหรอืมุง่รา้ยทําลายชื�อเสยีงแก่คู่แขง่ทางการค้า
 

หน้า 40

ผูม้สีว่นได้เสยี :               ชุมชนและสงัคม
ชอ่งทางการมสีว่นรว่ม     • การสาํรวจและลงพื�นที�เพื�อประชุมรว่มกับผูน้ําชุมชนอยา่งสมํ�าเสมอ
                                     • การมสีว่นรว่มในกิจกรรมและโครงการต่างๆ อยา่งต่อเนื�อง
                                     • ชอ่งทางการสื�อสารต่างๆ เชน่ เวบ็ไซต์ อีเมล์ โทรศัพท์ ไลน ์เฟสบุค๊
                                     • ชอ่งทางการรอ้งเรยีน (Whistle Blowing)                      

 ขอ้เสนอแนะ / ความคาดหวงั / ความสนใจของผูม้สีว่นได้เสยี
                                     • การสรา้งความผกูพนัธค์วามเชื�อใจของชุมชนและสงัคม
                                     • มกีารป�องกันผลกระทบด้านสิ�งแวดล้อมอยา่งถกูต้องตามเกณฑ์การควบคมุต่างๆ
                                     • การรว่มเป�นสว่นหนึ�งของชุมชนและสงัคม
                                     • การใชท้รพัยากรรว่มกันอยา่งมปีระสทิธภิาพ

3.2   การจดัการด้านความยั�งยนืในมติิสิ�งแวดล้อม

3.2.1   นโยบายและแนวปฏิบติัด้านสิ�งแวดล้อม
บรษัิทฯ ได้ดําเนินงานโครงการ CSR (Corporate Social Responsibility) มาอยา่งต่อเนื�อง ภายใต้การพฒันาธุรกิจ 

 ใหเ้ติบโตอยา่งยั�งยนืควบคู่การดแูลเอาใจใสต่่อสิ�งแวดล้อมและความปลอดภัยของชุมชน พรอ้มทั�งใหค้วามชว่ยเหลือ
สงัคมด้วยความจรงิใจ รวมทั�งสามารถดําเนินกิจการรว่มกับชุมชนและได้รบัการยอมรบัอยา่งยั�งยนื การดําเนินงาน   

 ของบรษัิทฯ ครอบคลมุทั�งการดําเนินงานทั�งในกระบวนการทางธุรกิจ และนอกเหนือกระบวนการดําเนินงานทางธุรกิจ
เพื�อสรา้งดลุยภาพระหวา่งเศรษฐกิจ สิ�งแวดล้อม และสงัคม โดยเริ�มต้นจากภายในองค์กรขยายออกสูชุ่มชนใกล้เคียง
ซึ�งพนักงานในบรษัิทฯ ต่างได้มสีว่นชว่ยเหลือ รว่มมอืรว่มใจชว่ยกันสง่เสรมิและจดัทํากิจกรรมต่างๆ ใหโ้ครงการดัง
กล่าวขบัเคลื�อนไปได ้

ทั�งนี� บรษัิทฯ เขา้รว่มโครงการเสรมิสรา้งศักยภาพโรงงานอุตสาหกรรม มุง่สูก่ารพฒันาด้านสิ�งแวดล้อมและรบั ผดิชอบ
ต่อสงัคมอยา่งยั�งยนื จดัขึ�นโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้จดัทํามาตรฐานวา่ด้วยการแสดงความรบัผดิ ชอบต่อ
สงัคม (Corporate Responsibility, Department of Industrial Works : CSR-DIW) ที�ประกอบด้วยมาตรฐานหวัขอ้
หลัก 7 หวัขอ้
1)   การกํากับดแูลองค์กร (Corporate Governance) 

2)  สทิธมินุษยชน (Human Rights)

3)  การปฏิบติัด้านแรงงาน (Labor Practice)

4)  สิ�งแวดล้อม (Environment)

5)  การปฏิบติัที�เป�นธรรม (Fair Operating Practice)

6)  ผูบ้รโิภค (Consumers Issue)

7)  การมสีว่นรว่มต่อสงัคมและชุมชน (Community involvement and Development)

การขบัเคลื�อนธุรกิจเพื�อความยั�งยนื



3.2.2  ผลการดําเนินงานด้านสิ�งแวดล้อม 

1)  การจดัการนํ�า 
บรษัิทฯ ตระหนักถึงความสาํคัญในการใชป้ระโยชน์จากนํ�าใหเ้กิดความคุ้มค่ามากที�สดุ จงึได้จดัทํามาตรการประหยดันํ�าและ
กระบวนการดแูลระบบนํ�าขึ�นจาํนวน 4 มาตรการ ดังนี� 
มาตรการที� 1     มาตรการซอ่มบาํรุงท่อสง่นํ�าและระบบการจา่ยนํ�าภายในกระบวนการผลิตเพื�อลดการรั�วไหล 

มาตรการที� 2    มาตรการแยกประเภทนํ�าภายในโรงงาน และ จดัประเภทนํ�าใหเ้หมาะสมกับการใชง้านเพื�อใชง้านนํ�า 
                       อยา่งคุ้มค่ามากที�สดุ
มาตรการที� 3    มาตรการนํานํ�าทิ�งจากกระบวนการผลิต (Reject RO) กลับมาใชง้านเป�นนํ�าประปา (ประปาเกรด B) 

                       เพื�อเป�นการลดปรมิาณนํ�าดิบลงที�เขา้ผลิต 

มาตรการที� 4    มาตรการการติดตามการใชน้ํ�า หน่วยงานผูด้แูลระบบนํ�า มกีารทํารายงานสรุปปรมิาณการใชน้ํ�า
                       เปรยีบเทียบกับปรมิาณการผลิตสนิค้า เพื�อแจง้ใหห้น่วยงานผูใ้ชน้ํ�าทราบถึงอัตราสว่นการใชน้ํ�า
                       ของแต่ละหน่วยงานทกุเดือน 
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ขอ้มูล หน่วย ป� 2564 ป� 2563

การใชน้ํ�าดิบ ลกูบาศ์กเมตรต่อป� 537,746 518,022

สถิตการใชน้ํ�าดิบในกระบวนการผลิตและการใชง้านในสว่นงานต่างๆ 

หมายเหต ุจากกระบวนการผลิตโรงกลั�นที�เพิ�มขึ�น สง่ผลใหก้ารใชน้ํ�าดิบในป� 2564 เพิ�มขึ�นจากป�ก่อน 

2)  การจดัการนํ�าเสยี

2.1)  โครงการเทคโนโลยผีลิตก๊าซชวีภาพจดัการนํ�าเสยี เพื�ออนุรกัษ์พลังงานและสิ�งแวดล้อม  

บรษัิทฯ ได้ดําเนินการธุรกิจโรงสกัดนํ�ามันปาล์มดิบและโรงกลั�นนํ�ามันบรสิุทธิ� เป�นโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรที�ครบ
วงจรโดยดําเนินธุรกิจมากว่า 39 ป� ป�ญหาที�สาํคัญในการดําเนินธุรกิจคือการจัดการนํ�าเสียที�เกิดจากกระบวนการผลิต
โดยอาจก่อใหเ้กิดป�ญหาด้านสิ�งแวดล้อม มลภาวะด้านสุขอนามัย กลิ�นและแมลงรบกวน ซึ�งมีผลกระทบโดยตรงต่อ
ชุมชนและการผลิตของบรษัิทฯ รวมทั�งป�ญหาภาวะโลกรอ้นจากการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 

บรษัิทฯ ไดม้คีวามตระหนกัถึงสิ�งแวดล้อมและการใชท้รพัยากรธรรมชาติใหเ้ป�นประโยชนส์งูสดุ โดยมุง่อนรุกัษ์สิ�งแวดล้อมให้
คงอยูใ่นสภาพดตีลอดไป และเพื�อใหส้อดคล้องกับแนวนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม จงึจดัตั�งโครงการ Biogas หรอื
กระบวนการผลิตก๊าซชวีภาพ เป�นการกําจดันํ�าเสยีโดยใชร้ะบบป�ด (Anaerobic) เพื�ออนรุกัษ์พลังงาน และสิ�งแวดล้อม โดยนํา
ก๊าซชวีภาพที�ไดจ้ากกระบวนการบาํบดันํ�าเสยีของโรงงานกลับมาใชใ้หมเ่ป�นพลังงานทดแทนในกระบวนการผลิตของโรงงาน
ซึ�งดําเนนิการก่อสรา้งระบบเมื�อป� พ.ศ. 2549 และขยายระบบการผลิต Biogas ระยะที� 2 แล้วเสรจ็เมื�อป� 2557 เพื�อรองรบั
การจดัการนํ�าเสยี และของเสยีที�เกิดขึ�นจากกระบวนการผลิตในป�จจุบนัใหม้ปีระสทิธผิลสงูสดุ

วตัถปุระสงค์และเป�าหมายของโครงการเพื�อประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยก๊ีาซชวีภาพถังหมกัแบบ A+CSTRth

(Appropriate+Completely Stirred Tank Reactor, Thailand) และระบบอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งในการจดัการนํ�าเสยีจาก
กระบวนการผลิตนํ�ามนัปาล์ม เพื�อผลิตก๊าซชวีภาพเป�นพลังงานทดแทน ตลอดจนการลดมลภาวะที�เกิดจากนํ�าเสยี และ
บาํบดันํ�าเสยีของโรงงาน โดยมเีป�าหมายงานโครงการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยก๊ีาซชวีภาพจดัการนํ�าเสยีเพื�ออนุรกัษ์
พลังงานและสิ�งแวดล้อมดังนี�
1)   สรา้งระบบก๊าซชวีภาพ ถังหมกัแบบ A+CSTRth, A+HCSRth และระบบอื�นๆ ทีเกี�ยวขอ้ง รองรบันํ�าเสยีจากกระบวน
     การผลิตผลปาล์มสดสงูสดุที� 2,160 ตัน/วนั
2)  ผลิตและใชป้ระโยชน์จากก๊าซชวีภาพที�ผลิตได้ จาํนวนประมาณ 40,000 ลบ.ม./วนั ค่ามเีทน 60% เป�นพลังงาน    

     ทดแทนเชื�อเพลิงชวีมวล
3)  ผลิตพลังงานไฟฟ�าเพื�อจาํหน่ายประมาณ 3.36 Mkh.

4)  ผลิตสารปรบัปรุงดิน ประมาณ 35 ตัน/วนั มคีวามชื�น 70%-80%rh เพื�อนํากลับไปใชเ้ป�นแหล่งธาตอุาหารและ
     ปรบัปรุงดินในสวนปาล์มของบรษัิทฯ

การขบัเคลื�อนธุรกิจเพื�อความยั�งยนื
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5)  ผลิตปุ�ยนํ�าที�ผา่นการบาํบดัแล้วประมาณ 600-700 ลบ.ม./วนั เพื�อนํากลับไปใชป้ระโยชน์เป�นปุ�ยนํ�าเพื�อการเกษตร
6)  สง่นํ�าที�ผา่นกระบวนการบาํบดัแล้ว ไปยงัสถานีพฒันาอาหารสตัวเ์พื�อใชป้ระโยชน์ต่อไป
7)  ลดป�ญหามลภาวะเรื�องกลิ�น แมลงรบกวน และการอนุรกัษ์สิ�งแวดล้อม

เทคโนโลยทีี�ใชใ้นการผลิตก๊าซชวีภาพ ที�นํามาประยุกต์ใชใ้นการจดัการนํ�าเสยีโรงงานผลิตนํ�ามนัปาล์ม ใชเ้ทคโนโลยถัีง
หมกัก๊าซชวีภาพแบบ A+CSTRth (Appropriate + Completely Stirred Tank Reactor, Thailand) และ A+UASBth

(Upflow Anaerobic Sludge Blanket,Thailand), A+HCSRth (Appropriate +High Concentration Sludge

Reactor, Thailand) ซึ�งเป�นเทคโนโลยบีาํบดันํ�าเสบีแบบไมใ่ชอ้ากาศ เป�นองค์ประกอบหลักเพื�อใชใ้นการหมกัยอ่ยสลาย
สารอินทรยีที์�ปนเป�� อนอยูใ่นนํ�าเสยี ซึ�งมคีวามเขม้ขน้ของสารแขวนลอย และ COD สงู โดยกลุ่มแบคทีเรยีที�ไมใ่ชอ้ากาศ
จะยอ่ยสารอินทรยีใ์หส้ลายและเปลี�ยนรูปกลายเป�นก๊าซชวีภาพ ซึ�งก๊าซชภีาพที�ผลิตได้จะถกูรวบรวมและนําไปใชป้ระโยชน์
เป�นพลังงานทดแทนเพื�อใชใ้นโรงงานต่อไป 

นํ�าเสยีที�ผา่นการหมกัยอ่ยสลายจากถังหมกั A+CSTRth, A+UASBth และ A+HCSRth สามารถลดค่าความสกปรกในรูป
COD ประมาณรอ้ยละ 90 และสว่นของกากตะกอนที�ออกจากถังหมกั จะถกูสง่เขา้ระบบแยกของแขง็ในลานกรอง
ของแขง็กากอินทรยี ์ และสามารถนําไปใชเ้ป�นสารปรบัปรุงดิน สว่นของนํ�าที�ผา่นลานกรองของแขง็จะถกูสง่ไปบาํบดัใน
ระบบบาํบดัขั�นหลัง ซึ�งเป�นระบบบอ่เป�ด เพื�อใหไ้ด้นํ�าที�มคีณุภาพเหมาะสมที�จะสามารถนําไปใชป้ระโยชน์เป�นปุ�ยนํ�าเพื�อการ
เพาะปลกูต่อไป

ประโยชน์ต่อโรงงาน ลดต้นทนุการผลิตจากการใชก๊้าซชวีภาพทดแทนนํ�ามนัเตาและเชื�อเพลิงชวีมวล, ลดต้นทนุการใชปุ้�ย
เคมจีากการใชปุ้�ยนํ�าและสารปรบัปรุงดินทดแทน, พนักงานมคีณุภาพชวีติและมสีขุภาพอนามยัดีขึ�น, ลดป�ญหามลภาวะ
เรื�องกลิ�นและแมลงรบกวนที�อาจเป�นพาหะนําโรค ฯลฯ

ประโยชน์ต่อชุมชนใกล้เคียง ลดป�ญหาเรื�องกลิ�นและแมลงรบกวนระหวา่งชุมชนกับโรงงาน, คณุภาพชวีติและสขุภาพจติ
ของชุมชนดีขึ�น, ลดป�ญหาการปนเป�� อนสูแ่หล่งนํ�าธรรมชาติ ฯลฯ

ประโยชน์ต่อสิ�งแวดล้อม รกัษาคณุภาพสิ�งแวดล้อมจากการลดมลพษิทางอากาศทางดิน ทางนํ�า และลดป�ญหาการปน
เป�� อนสูแ่หล่งนํ�าธรรมชาติ, ลดการปล่อยก๊าซมเีทนสูบ่รรยากาศ ซึ�งเป�นต้นเหตขุองการเกิดภาวะโลกรอ้นโดยนํามาใชเ้ป�น
พลังงานทดแทน ฯลฯ

หมายเหต ุ ปรมิาณนํ�าเสยีที�ออกจากกระบวนการผลิตในป� 2564 ลดลงจากป�ก่อน เนื�องด้วยปรมิาณผลปาล์มสดที�เขา้กระบวนการผลิตในป� 2564 

                น้อยกวา่ป� 2563 สง่ผลกระทบใหป้รมิาณการผลิต Biogas ลดลง และเป�นสาเหตทํุาใหป้รมิาณการผลิตเพื�อเป�นพลังงานไฟฟ�าลดลง
                เชน่กัน

ขอ้มูล หน่วย ป� 2564 ป� 2563

ปรมิาณนํ�าเสยีที�ออกจากกระบวนการผลิต ลกูบาศ์กเมตร 241,424 273,194

ผลิตเพื�อเป�นพลังงานไฟฟ�า Mkh. 10,225 12,008

ผลิตปุ�ยนํ�าที�ผา่นการบาํบดั Mkh. 85,559 47,034

สถิติการจดัการนํ�าเสยี

การขบัเคลื�อนธุรกิจเพื�อความยั�งยนื



การดําเนินงานโครงการนี� เป�นความรว่มมอืระหวา่ง 3 หน่วยงาน คือ บรษัิท ชุมพรอุตสาหกรรมนํ�ามนัปาล์ม จาํกัด
(มหาชน), สถานีพฒันาอาหารสตัวจ์งัหวดัชุมพร และ เกษตรกรสวนรอบบรเิวณสถานประกอบการ เพื�อทําการสง่นํ�าที�ได้
ผา่นกระบวนการบาํบดัขั�นสดุท้ายซึ�งมแีรธ่าตอุาหารสงูไปใชส้าํหรบัรดหญ้าเนเป�ยรใ์นสถานีพฒันาอาหารสตัวชุ์มพรสาํหรบั
เป�นอาหารสตัวแ์ละเป�นพชืพลังงานทดแทน และเพื�อสง่นํ�าที�ได้ผา่นกระบวนการบาํบดัขั�นสดุท้ายไปยงัสวนปาล์มของ
เกษตรกรที�อยูร่อบบรเิวณสถานประกอบการซึ�งจะสามารถลดต้นทนุจากการใชปุ้�ยเคมแีละป�ญหาปาล์มขาดแคลนนํ�าได้

เสน้ทางการวางท่อนํ�าที�ผา่นกระบวนการบาํบดัแล้ว ดําเนินการโดยการวางท่อนํ�าที�ผา่นกระบวน การบาํบดัแล้วจากบอ่
สดุท้ายหลังผา่นระบบการผลิตก๊าซชวีภาพไปยงัสถานีพฒันาอาหารสตัว ์ มรีะยะทาง 2.8 กม. มจุีดปล่อยนํ�าดังกล่าวเขา้
สวนปาล์มของเกษตรกรรอบขา้ง เพื�อใหเ้กษตรกรนําไปรดต้นปาล์มทดแทนปุ�ย และไปสิ�นสดุที�สถานีพฒันาอาหารสตัว์
โดยจดัเก็บในถังขนาดบรรจุ 25 ลบ.ม. จาํนวน 2 ถัง ซึ�งทางสถานีพฒันาอาหารสตัว ์ ใชน้ํ�าดังกล่าวสาํหรบัรดต้นหญ้าเน
เป�ยรซ์ึ�งเป�นพชือาหารสตัวที์�มศัีกยภาพสงูทั�งในแง่การใหผ้ลผลิตและมคีณุค่าทางอาหารที�ดีตามที�สตัวต้์องการ อีกทั�ง
หญ้าเนเป�ยรส์ามารถนํามาผลิตเป�นพลังงานได้ ซึ�งถือวา่เป�นชวีมวลประเภทหนึ�ง เนื�องจากเป�นหญ้าที�มเียื�อใยและมี
ความชื�นสงู สามารถนํามาผลิตเป�นพลังงานได้ทั�งการนําไปเผาตรงหลังจากผา่นกระบวนการลดความชื�นแล้ว และการนํา
ไปหมกัเป�นก๊าซชวีภาพหรอืมเีทน

นอกจากนี� ยงันํานํ�าที�ผา่นกระบวนการบาํบดัแล้วไปปล่อยลงในแปลงปลกูหญ้าแพงโกล่า ในสถานีพฒันาอาหารสตัว ์ ซึ�ง
หญ้าแพงโกล่านี� คืออาหารหลักสาํหรบัโค กระบอื ซึ�งป�จจุบนัค่อนขา้งหายากและราคาค่อนขา้งสงู เนื�องจากยงัไมม่กีารสง่
เสรมิใหเ้กษตรกรปลกูอยา่งต่อเนื�อง

ป�จจุบนั ยงัคงมกีารสง่นํ�าที�ผา่นกระบวนการบาํบดัแล้วไปยงัสถานีพฒันาอาหารสตัวแ์ละมจุีดกระจายนํ�าเขา้สวนปาล์มของ
เกษตรกรบา้นคันธทรพัย ์หมูที่� 2 ตําบลสลยุ อําเภอท่าแซะ และเกษตรกรรอบขา้งอยา่งต่อเนื�อง ได้รบัการตอบรบัที�ดีจาก
ชุมชนในด้านการบรหิารจดัการนํ�าที�ผา่นกระบวนการบาํบดัแล้วใหเ้กิดประโยชน์โดยไมส่ง่ผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมที�
เป�นผลต่อการดํารงชวีติประจาํวนัของชุมชน

บรษัิทฯ ยงัคงมคีวามมุง่มั�นที�จะดําเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการใหค้วามสาํคัญต่อสิ�งแวดล้อม รบัผดิชอบต่อสงัคมเพื�อการ
อยูร่ว่มกันอยา่งเอื�ออาทรและอยา่งยั�งยนืตลอดไป

ขอ้มูล หน่วย ป� 2564 ป� 2563

ปรมิาณนํ�าเสยีที�ผา่นการบาํบดั ลกูบาศ์กเมตร 241,424 273,194

ปรมิาณนํ�าที�ผา่นการบาํบดัสง่ออกเพื�อการเพาะปลกู ลกูบาศ์กเมตร 207,261 188,218

ค่าใชจ้า่ยในการจดัการ กรณีที�ไมด่ําเนินการ
โครงการ ล้านบาท 31 28

2.2)  โครงการเดินท่อนํ�าที�ผ่านกระบวนการบาํบดัแล้วไปสถานีพฒันาอาหารสตัวแ์ละเกษตรกรที�อยูร่อบบรเิวณสถาน
        ประกอบการ 

สถิติการจดัการนํ�าที�ผา่นการบาํบดั

หมายเหต ุ ปรมิาณนํ�าเสยีที�ออกจากกระบวนการผลิตในป� 2564 ลดลงจากป�ก่อน เนื�องด้วยปรมิาณผลปาล์มสดที�เขา้กระบวนการผลิตในป�
2564 น้อยกวา่ป� 2563 ทําใหน้ํ�าเสยีที�ผา่นกระบวนการบาํบดัลดลง
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การขบัเคลื�อนธุรกิจเพื�อความยั�งยนื



ขอ้มูล หน่วย ป� 2564 ป� 2563

ปรมิาณการใชไ้ฟฟ�าจากภายนอก Mwh 874 494

ปรมิาณการใชไ้ฟฟ�าที�ผลิตเอง Mwh 26,452 29,255

ปรมิาณไฟฟ�าผลิตขายใหก้ารไฟฟ�า Mwh 6,790 8,202

ขอ้มูล หน่วย ป� 2564 ป� 2563

ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ตันคารบ์อนไดออกไซด์ต่อป� 2,462.50 2,836.50

บรษัิทฯ ดําเนินการสนับสนุนและสง่เสรมิการอนุรกัษ์พลังงาน เพื�อใหเ้กิดการใชพ้ลังงานอยา่งคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สงูสดุ
กับองค์กร รองรบัมาตรฐานตามที�กฎหมายกําหนด พรอ้มทั�งปลกูจติสาํนึกใหพ้นักงานเขา้ใจและมสีว่นรว่มกับการจดัการ
พลังงานด้านพลังงานขององค์กรอยา่งยั�งยนื 

3)  การจดัการพลังงานไฟฟ�า

หมายเหต ุ   ปรมิาณการใชไ้ฟฟ�าจากภายนอกเพิ�มขึ�นเนื�องจากปรมิาณผลปาล์มสดที�เขา้กระบวนการผลิตในป� 2564 ลดลงจากป�ก่อน ทําให้
                  ปรมิาณนํ�าเสยี และ Biogas ที�จะผลิตเป�นไฟฟ�าใชเ้องลดลง จงึต้องใชไ้ฟฟ�าจากภายนอกเพิ�มขึ�น

สถิติการใชพ้ลังงานไฟฟ�า

4) การจดัการเพื�อลดป�ญหาก๊าซเรอืนกระจก 

บรษัิทฯ ใหค้วามสาํคัญกับการจดัการเพื�อลดป�ญหาก๊าซเรอืนกระจก ที�เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงงาน โดยมกีาร
บรหิารจดัการเพื�อลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ดังนี�
1)   การนํานํ�าเสยีจากกระบวนการผลิตในโรงงานมาผลิตไบโอแก๊ส (Biogas) เพื�อใชเ้ป�นเชื�อเพลิงชวีภาพใชใ้นโรงกลั�นนํ�ามนั
     และผลิตไฟฟ�าใชภ้ายในโรงสกัดนํ�ามนัปาล์มสว่นที�เหลือใชจ้าํหน่ายใหกั้บการไฟฟ�าสว่นภมูภิาค
2)  มกีารนําไอเสยีที�ปล่อยทิ�งเกิดจากเครื�องกําเนิดไฟฟ�านํากลับมาเป�นพลังงานความรอ้นสาํหรบัหมอ้ไอนํ�าขนาด 10 บาร ์

     เพื�อใชใ้นกระบวนการผลิตนํ�ามนัเมล็ดในปาล์ม
3)  มกีารใชว้สัดเุหลือที�ไมใ่ชแ้ล้วเพื�อเป�นสารปรบัปรุงบาํรุงดินในสวนปาล์ม เพื�อลดการใชปุ้�ยเคมี
4)  มกีารจดัการด้านพลังงาน เชน่ เมื�อมกีารเปลี�ยนหลอดไฟแสงสวา่ง ก็ปรบัเปลี�ยนเป�นหลอดไฟชนิดที�มปีระสทิธภิาพมาก
     ขึ�นและประหยดัไฟฟ�าอีกด้วย มกีารทําความสะอาดเครื�องปรบั อากาศประจาํป� เพื�อใหเ้ครื�องปรบัอากาศทํางานอยา่งเต็ม
     ประสทิธภิาพมกีารหยุดเดินเครื�องเพื�อประหยดัพลังอยา่งน้อยป�ละ 4 ครั�ง หรอืจะเป�นการหยุดเดินเครื�องเพื�อสะสม
     วตัถดุิบเพื�อจะได้เดินเครื�องจกัรอยา่งเต็มประสทิธภิาพ เป�นต้น 

ความสามารถในการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
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RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) เป�นมาตรฐานการผลิตนํ�ามนัปาล์มอยา่งยั�งยนืโดยเป�นมติรต่อสิ�ง
แวดล้อมและรบัผดิชอบต่อชุมชน สบืเนื�องจากทั�วโลกมคีวามต้องการบรโิภคนํ�ามนัปาล์มและการใชไ้บโอดีเซลเพิ�มมากขึ�น
สง่ผลใหม้กีารขยายพื�นที�ปลกูปาล์มอยา่งต่อเนื�อง จงึมผีลกระทบต่อสงัคม สิ�งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ�น จากแรงกดดัน
ของผูบ้รโิภคทําใหอุ้ตสาหกรรมนํ�ามนัปาล์มเกิดแนวคิดรเิริ�มในการผลิตปาล์มนํ�ามนัอยา่งยั�งยนืขึ�น เพื�อสนับสนุนการเติบโต
และใชป้ระโยชน์นํ�ามนัปาล์มที�ผลิตจากต้นนํ�าสูป่ลายนํ�าอยา่งยั�งยนื 

5)  การจดัการผลิตนํ�ามนัปาล์มอยา่งยั�งยนื (RSPO) 

การขบัเคลื�อนธุรกิจเพื�อความยั�งยนื



หลักเกณฑ์ที�กําหนดสาํหรบัการปลกูปาล์มตามมาตรฐาน RSPO ม ี7 หลักการ คือ 

1)   มจีรยิธรรมและความโปรง่ใส ขบัเคลื�อนการดําเนินธุรกิจที�มจีรยิธรรม สรา้งความไวว้างใจและความโปรง่ใสกับผูม้สีว่น
     ได้สว่นเสยีเพื�อสรา้งความสมัพนัธที์�ดีและมั�นคง
2)  ดําเนินการอยา่งถกูต้องตามกฎหมายและเคารพสทิธ ิใชข้อ้กําหนดทางกฎหมายเป�นหลักการพื�นฐานของการดําเนิน
     การในการควบคมุ
3)  เพิ�มประสทิธภิาพการผลิต ประสทิธผิล ผลกระทบด้านบวก และมคีวามยดืหยุน่ ดําเนินการตามแผน ขั�นตอนและ
     ระบบเพื�อการปรบัปรุงอยา่งต่อเนื�อง
4)  เคารพชุมชนและสทิธมินุษยชนและสง่มอบผลประโยชน์เคารพสทิธชุิมชน ใหโ้อกาสที�เท่าเทียม เพิ�มผลประโยชน์สงูสดุ
     จากการมสีว่นรว่มและใหม้ั �นใจวา่มกีารชดเชยเยยีวยาเมื�อจาํเป�น
5)  สนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายยอ่ย รวมเกษตรกรรายยอ่ยในหว่งโซอุ่ปทานของ RSPO และปรบัปรุงการ
     ดํารงชวีติของเกษตรกรรายยอ่ยผา่นการเป�นหุน้สว่นที�ยุติธรรมโปรง่ใส
6)  เคารพสทิธแิละเงื�อนไขของคนงาน ปกป�องสทิธขิองคนงานและดแูลใหม้สีภาพการทํางานที�ปลอดภัยและเหมาะสม
7)  ปกป�อง อนุรกัษ์และเสรมิสรา้งระบบนิเวศและสิ�งแวดล้อม ปกป�องสิ�งแวดล้อมอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพและ
     ดแูลจดัการทรพัยากรธรรมชาติอยา่งยั�งยนื 

ซึ�งแต่ละหลักการมกีารกําหนด เกณฑ์ ตัวชี�วดั และแนวปฏิบติั เพื�อยื�นขอการรบัรองการผลิตนํ�ามนัปาล์มอยา่งยั�งยนื
บรษัิทฯ เล็งเหน็ถึงความสาํคัญต่อสงัคม ชุมชนและสิ�งแวดล้อม จงึได้ปฏิบติัปรบัเปลี�ยนวธิกีารในทกุขั�น ตอนตั�งแต่ต้นนํ�า
จนถึงปลายนํ�า เพื�อใหเ้ป�นไปตามขอ้กําหนดและเกณฑ์ปฏิบติัของ RSPO และได้ทําการยื�นขอรบัรองระบบการผลิตนํ�ามนั
ปาล์มอยา่งยั�งยนื (RSPO) จนบรษัิทฯ ได้รบัการรบัรอง version ล่าสดุ ดังนี� 

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  
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การที�จะประสบความสาํเรจ็ในการทําสวนปาล์ม เรื�องการจดัการถือวา่มคีวามสาํคัญ ไมน่้อยไปกวา่การเลือกสายพนัธุที์�ดี
บรษัิทฯ จงึมุง่หวงัใหเ้กษตรกรสามารถจดัการสวนปาล์มใหไ้ด้อยา่งมปีระสทิธภิาพ ในป� 2556 จงึมโีครงการก่อสรา้ง “ศูนย์
การเรยีนรูป้าล์มนํ�ามนัซพีไีอ (CPI Learning Center)” ขึ�น เพื�อเป�นศูนยก์ลางสาํหรบัใหค้วามรูเ้กี�ยวกับปาล์มนํ�ามนัอยา่ง
ครบวงจร โดยรวบรวมองค์ความรูต่้างๆ ทั�งจากเอกสารทางวชิาการ งานวจิยัของบรษัิทฯ และประสบการณ์จากการทําสวน
ปาล์มมากวา่ 40 ป� ในพื�นที�สวนปาล์มกวา่ 20,000 ไร ่ โดยศูนยก์ารเรยีนรูด้ังกล่าวตั�งอยูใ่น อําเภอท่าแซะ จงัหวดัชุมพร
ประกอบด้วยอาคารศูนยก์ารเรยีนรู ้ ทางเดินสาํหรบัการชมปาล์มนํ�ามนัสายพนัธุต่์างๆ และเป�ดใหผู้ส้นใจเขา้ชมได้ฟร ี โดย
เริ�มใหบ้รกิารตั�งแต่ป� 2557 เป�นต้นมา โดยบรษัิทฯ หวงัวา่ผูที้�เขา้เรยีนรูจ้ดัการสวนปาล์มของบรษัิทฯ จะสามารถนําขอ้มูล
ต่างๆ ไปประยุกต์ใชกั้บสวนของตนเองและสรา้งผลผลิตที�มคีณุภาพออกจาํหน่ายสูต่ลาดต่อไป

6)  โครงการศูนยก์ารเรยีนรูป้าล์มนํ�ามนั ซพีไีอ (CPI Learning Center)

7) โครงการศึกษาการใชป้ระโยชน์จากนกแสกเพื�อกําจดัหนูในสวนปาล์ม
บรษัิทฯ ใหค้วามสาํคัญต่อสิ�งแวดล้อม โดยจดัใหม้โีครงการศึกษาการใชป้ระโยชน์จากนกแสกเพื�อกําจดัหนูในสวนปาล์ม โดย
มวีตัถปุระสงค์เพื�อลดความเสยีหายของผลผลิตทะลายปาล์มสด ด้วยการควบคมุประชากรหนูโดยไมใ่ชส้ารเคม ี ซึ�งจะสง่
ผลกระทบต่อระบบนิเวศน ์ ทั�งนี�โครงการดังกล่าวจะชว่ยลดต้นทนุในการใชส้ารเคมแีละนําไปสูโ่ครงการต้นแบบใหเ้กษตรกร
หนัมาใสใ่จและหว่งใยต่อธรรมชาติมากยิ�งขึ�น และเป�ดอบรมใหผู้ส้นใจเขา้รบัฟ�งตั�งแต่ป� 2557 เป�นต้นมา

นกแสก เป�นนกประจาํถิ�นของไทย ซึ�งมอียูทั่�วทกุภาคของประเทศ เป�นนกกลางคืนที�อาศัยอยูใ่กล้ชุมชน ปกติใชโ้พรงไม ้ซอก
อาคาร หรอืชอ่งใต้หลังคาเป�นรงัวางไข ่กินหนูเป�นอาหาร มพีฤติกรรมล่าเหยื�อในที�โล่ง ทุ่งหญ้า ไรน่า และสวนปาล์มนํ�ามนั มี
การผสมพนัธุว์างไข ่ และเลี�ยงลกูในชว่งเดือนกันยายน-กมุภาพนัธ ์ เลี�ยงลกู 2 ครอกติดต่อกัน จาํนวนไขร่งัละ 5-7 ฟอง
เพศเมยีจะฟ�กไขป่ระมาณ 30 วนั ใชเ้วลาฟ�กไข ่10 ชั�วโมง/วนั ระยะแมน่กฟ�กไขแ่ละชว่งที�ลกูยงัเล็ก พอ่นกจะออกล่าเหยื�อนํา
มาป�อนใหแ้มแ่ละลกูนกทกุวนั

จากการศึกษาสว่นประกอบของเศษอาหารที�นกแสกสาํรอกออกมาในบรเิวณรงันก พบวา่นกแสกในสวนปาล์มนํ�ามนักินหนู
ป�ามาเลยเ์ป�นอาหารเกือบ 100% โดยนกแสกกินหนูเฉลี�ยวนัละ 1-2 ตัน หรอืประมาณ 350-700 ตัว/ป� ซึ�งหนูจาํนวนนี�ถ้า
ปล่อยใหกั้ดกินผลปาล์มนํ�ามนัจะทําความเสยีหายต่อผลผลิตป�ละ 1.1-2.5 ตัน/ไร ่ คิดเป�นมูลค่าความสญูเสยีประมาณ
5,500-12,500 บาท/ไร/่ป� (ราคาทะลายปาล์มสด 4 บาท/กิโลกรมั) ขณะเดียวกันเกษตรกรยงัต้องเสยีเงินค่าซื�อสารเคมี
และจา้งแรงงานวางยากําจดัหนูทําใหม้ต้ีนทนุสงูขึ�นอีก 700-1,400 บาท/ไร/่ป� 

การขบัเคลื�อนธุรกิจเพื�อความยั�งยนื



บรษัิทฯ เคารพในเกียรติของพนักงานในสถานที�ทํางานของบรษัิทฯ และบรษัิทฯ จะดําเนินการเพื�อรบัประกันวา่พนักงาน  

 ของบรษัิทฯ จะมสีทิธใินด้านความปลอดภัยสว่นบุคคล ตลอดจนมสีทิธทีิ�จะมสีถานที�ทํางานที�ปลอดภัย สะอาด และถกู
สขุลักษณะ บรษัิทฯ ได้กําหนดนโยบายด้านสทิธมินุษยชน โดยมรีายละเอียดดังนี�

3.3  การจดัการความยั�งยนืในมติิสงัคม

1)   นโยบายด้านสทิธมินุษยชน

ด้านการใชแ้รงงานบงัคับ : บรษัิทฯ ไมก่ระทําหรอืสนับสนุนใหม้กีารใชแ้รงงานบงัคับในทกุรูปแบบ และจะไมเ่รยีกรอ้งหรอื
รบัเงินเก็บประกัน บตัรประจาํตัว หรอืเอกสารประจาํตัวใดๆ จากลกูจา้ง ไมว่า่เมื�อเขา้ทํางาน หรอืรบัเขา้ทํางานแล้ว หรอื
เป�นเงื�อนไขในการรบัเขา้ทํางานเวน้แต่กฎหมายยกเวน้ไว ้ รวมทั�งไมใ่ชก้ารลงโทษทางกาย หรอืการคกุคามจากการถกู
กระทํารุนแรง หรอืรูปแบบอื�นๆ ของการขม่เหงทางกาย เพศ จติใจ หรอืทางวาจา เป�นมาตรการด้านระเบยีบวนิัยหรอืการ
ควบคมุ
ด้านการใชแ้รงงานเด็ก : บรษัิทฯ จะไมว่า่จา้งหรอืสนับสนุนใหม้กีารวา่จา้งเด็กที�มอีายุตํ�ากวา่ 15 ป� และจะไมใ่หห้รอื
สนับสนุนใหแ้รงงานเด็กทํางานที�เป�นอันตรายต่อสขุภาพอนามยั หรอือยูใ่นสภาวะแวดล้อมที�อาจก่อใหเ้กิดอันตรายต่อ
สขุภาพอนามยัและความปลอดภัย
ด้านการใชแ้รงงานหญิง : บรษัิทฯ จะต้องไมใ่หล้กูจา้งหญิงทํางานที�เป�นอันตรายต่อสขุภาพหรอืรา่งกายตามที�กฎหมาย
กําหนด รวมทั�งบรษัิทฯ ต้องจดัใหล้กูจา้งหญิงที�มคีรรภ์ทํางาน หรอือยูใ่นสภาพ แวดล้อมที�ไมเ่ป�นอันตรายต่อสขุภาพ
อนามยั และความปลอดภัยต่อการมคีรรภ์ รวมทั�งบรษัิทฯ จะไมเ่ลิกจา้ง ลดตําแหน่ง หรอืลดสทิธปิระโยชน์ของลกูจา้ง
หญิง เพราะเหตจุากการมคีรรภ์
ด้านการเลือกปฏิบติั : บรษัิทฯ จะไมก่ระทําหรอืสนับสนุนใหม้กีารเลือกปฏิบติัในการจา้งงาน การจา่ยค่าจา้งและค่า
ตอบแทนการทํางาน การใหส้วสัดิการ โอกาสได้รบัการฝ�กอบรมและพฒันา การพจิารณาเลื�อนขั�น หรอืตําแหน่งหน้าที�
การเลิกจา้งหรอืการเกษียณอายุการทํางาน และจะไมแ่ทรกแซง ขดัขวาง หรอืกระทําการใดๆ อันเป�นผลกระทบต่อ
กิจกรรมการใชส้ทิธหิรอืวธิปีฏิบติัของลกูจา้ง อันเนื�องมาจากเหตเุพราะความแตกต่างในเรื�องสญัชาติ ศาสนา ภาษา อายุ
เพศ สถานภาพการสมรส ทัศนคติสว่นตัวในเรื�องเพศ ความพกิาร การติดเชื�อเอชไอว ี การเป�นผูป้�วยเอดส ์ การเป�น
สมาชกิสหภาพแรงงาน การเป�นกรรมการลกูจา้ง ความนิยมในพรรคการเมอืง หรอืแนวคิดสว่นบุคคลอื�นๆ
ด้านเสรภีาพในการสมาคมและการรว่มเจรจาต่อรอง : บรษัิทฯ จะเคารพสทิธลิกูจา้งในการสมาคม การรว่มเจรจาต่อรอง
การคัดเลือกหรอืเลือกตั�งผูแ้ทน อํานวยความสะดวก และจะปฏิบติัต่อผูแ้ทนนั�นเท่าเทียมกับลกูจา้งอื�นๆ
ด้านความรบัผดิชอบทางสงัคมและแรงงาน : บรษัิทฯ มคีวามมุง่มั�นที�จะดําเนินการใหพ้นักงานทกุคนของบรษัิทฯ ปฏิบติั
งานอยา่งมมีาตรฐาน ภายใต้การคุ้มครองและการปฏิบติัอยา่งเป�นธรรมบนพื�นฐานทางสงัคม และตามบทบญัญัติของ
กฎหมายแรงงานที�วา่ด้วยการคุ้มครองแรงงาน สวสัดิการแรงงาน แรงงานสมัพนัธ ์ และความปลอดภัย อาชวีอนามยั
และสภาพ แวดล้อมในการทํางาน และระเบยีบปฏิบติัที�เกี�ยวขอ้งโดยจะมกีารทบทวน พฒันาและปรบัปรุงใหเ้หมาะสมอยู่
เสมอ
ด้านความรบัผดิชอบดแูลลกูจา้งเกี�ยวกับการถกูคมุคามและหรอืถกูล่วงละเมดิทางเพศ รวมทั�งการใชค้วามรุนแรงต่อ
สตร ี : บรษัิทฯ ได้มมีาตรการป�องกันมใิหล้กูจา้งของบรษัิทฯ ถกูคมุคามและล่วงละเมดิทางเพศ โดยการแสดงออกด้วย
คําพูด ท่าทาง การสมัผสัทางกาย หรอืด้วยวธิกีารอื�นใด รวมทั�งการใชค้วามรุนแรงต่อสตร ีหากลกูจา้งถกูคมุคาม และ
หรอืถกูล่วงละเมดิทางเพศ บรษัิทฯ จะดําเนินการพจิารณาโทษทางวนิัยกับผูที้�กระทําผดิตามขอ้บงัคับเกี�ยวกับการทํางาน
ของบรษัิทฯ อยา่งเครง่ครดั
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กําหนดนโยบายด้านสทิธมินุษยชน         เพื�อแสดงความมุง่มนัและปลกูฝ�งคนในองค์กรในการเคารพสทิธมุิษยชน
ด้านการประเมนิผลกระทบ                    ระบุประเด็นความเสี�ยงและระบุกลุ่มผูไ้ด้รบัผลกระทบด้านสทิธมินุษยชน
ด้านการติดตามผล                              การจดัทําแผนการคุ้มครอง การป�องกัน การแก้ไข รวมถึงกําหนดมาตรการ

ด้านการสื�อสาร                                   เป�ดเผยนโยบายและมาตรการด้านสทิธมินุษยชนใหผู้ม้สีว่นได้เสยีรบัทราบ
ด้านการเยยีวยาและระงับขอ้รอ้งเรยีน    กําหนดกลไกการรบัขอ้รอ้งเรยีน และการเยยีวยาผูที้�ได้รบัผลกระทบจาก

เป�าหมาย                                            การไมม่ขีอ้รอ้งเรยีนที�เกี�ยวขอ้งกับการละเมดิสทิธมุินษยชน

                                                               ป�องกันและลดผลกระทบด้านสทิธมินุษยชน 

                                                               การละเมดิสทิธิ

การบรหิารกํากับดแูลด้านสทิธมินุษยชน

ขอ้รอ้งเรยีนด้านสทิธมินุษยชนในป�ที�ผา่นมา                 
บรษัิทฯ ไมม่ขีอ้รอ้งเรยีนด้านสทิธมินุษยชนในป�ที�ผา่นมา

ขอ้พพิาทด้านสทิธมินุษยชนที�สาํคัญในระยะเวลา 3 ป�ที�ผา่นมา 
บรษัิทฯ ไมม่ขีอ้พพิาทด้านสทิธมินุษยชนที�สาํคัญในระยะเวลา 3 ป�ที�ผา่นมา   
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2)  นโยบายการสรรหาวา่จา้ง การบรหิารค่าตอบแทนและสวสัดิการ การพฒันา และการปฏิบติัต่อพนักงาน 

บรษัิทฯ มคีวามเชื�อมั�นวา่พนักงานของบรษัิทฯ เป�นทรพัยากรที�มคีณุค่า และเป�นหนึ�งในป�จจยัหลักที�จะนําไปสูเ่ป�าหมายและ
ความสาํเรจ็ บรษัิทฯ จงึปฏิบติัต่อพนักงานอยา่งเป�นธรรมบนพื�นฐานของหลักสทิธมินุษยชน และนําเอาความต้องการของ
พนักงานมาเป�นองค์ประกอบในการพจิารณา เพื�อสรรค์สรา้งสมัพนัธภาพที�ดีระหวา่งพนักงานกับบรษัิทฯ มุง่สนับสนุนสง่
เสรมิการพฒันาความรู ้ความสามารถ ทักษะ พรอ้มทั�งเพิ�มพูนศักยภาพของพนักงานทกุระดับอยา่งต่อเนื�อง ขณะเดียวกัน
ก็บรหิารจดัการเพื�อใหเ้กิดความมั�นคงและความ ก้าวหน้าในอาชพีของพนักงาน บรษัิทฯ จงึได้กําหนดนโยบายดังกล่าว โดย
มแีนวปฏิบติั ดังนี�
ดําเนินการสรรหาด้วยระบบการคัดเลือกและมเีงื�อนไขในการจา้งงานที�มปีระสทิธภิาพ เสมอภาคและเป�นธรรม เพื�อใหไ้ด้
มาซึ�งพนักงานที�มคีณุสมบติัครบถ้วน มคีณุภาพ และมคีวามซื�อสตัยส์จุรติ ตรงตามมาตรฐานที�บรษัิทฯ ต้องการ
ประเมนิผลการปฏิบติังาน และบรหิารค่าตอบแทนโดยพจิารณาจากความเหมาะสมของบทบาท หน้าที� ความรบัผดิชอบ
และความสามารถของพนักงานเป�นรายบุคคล การจดัใหม้สีวสัดิการที�เป�นธรรมและมคีวามเหมาะสมแก่พนักงาน รวมทั�ง
ดแูลและปรบัปรุงใหม้คีวามเหมาะสมเป�นป�จจุบนั มคีวามสอดคล้องกับผลการดําเนินงานของบรษัิทฯ สภาพการณ์ทาง
เศรษฐกิจ สงัคม และตลาดการจา้งงานในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ใหก้ารพฒันาพนักงานทกุคน ทกุระดับ และทกุสายวชิาชพีอยา่งทั�วถึง เพยีงพอ และต่อเนื�อง บนพื�นฐานและความเหมาะ
สมของบทบาท หน้าที� และความรบัผดิชอบ พรอ้มทั�งปลกูฝ�งใหพ้นักงานมจีติสาํนึกในเรื�องของคณุธรรม การมจีติอาสา
การอนุรกัษ์ธรรมชาติชุมชนและสิ�งแวดล้อม และการต่อต้านการทจุรติคอรร์ปัชั�นทกุรูปแบบ
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สง่เสรมิและสนับสนุนใหเ้กิดวฒันธรรมของการทํางานรว่มกันเป�นทีม เพื�อสรา้งความสามคัคีและความเป�นนํ�าหนึ�งใจ
เดียวกันขององค์กร พรอ้มทั�งปลกูฝ�งและสรา้งจติสาํนึกใหพ้นักงานมวีนิัยในการทํางาน
ปลกูฝ�งใหพ้นักงานมจีติสาํนึก และสง่เสรมิใหพ้นักงานปฏิบติังานอยา่งปลอดภัยและถกูสขุลักษณะ สรา้งบรรยากาศและ
สภาวะแวดล้อมการทํางานที�ดี เพื�อใหพ้นักงานปฏิบติังานอยา่งมคีวามสขุเสมอืนคนในครอบครวัเดียวกัน และสามารถ
บรหิารดลุยภาพระหวา่งชวีติการทํางานกับชวีติสว่นตัวได้อยา่งเหมาะสม
บรหิารจดัการใหเ้ป�นไปตามมาตรฐานของระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภัย รวมทั�งจดัใหม้รีะบบการ
บรหิารจดัการด้านสิ�งแวดล้อมใหส้อดคล้องกับมาตรฐานที�เป�นสากล เพื�อคณุภาพชวีติที�ดีของพนักงาน
ใหก้ารดแูลพนักงานอยา่งทั�วถึง เสมอภาค และเป�นธรรม ใหเ้กียรติ ใหค้วามเคารพ และใหก้ารปกป�องสทิธเิสรภีาพสว่น
บุคคลของพนักงานมใิหถ้กูละเมดิ ใหก้ารสนับสนุนสง่เสรมิสทิธใินการแสดงออก และการแสดงความคิดเหน็ของ
พนักงาน รวมทั�งพจิารณาและใหค้วามเคารพในความเหน็ต่าง
จดัใหม้รีะบบรอ้งเรยีน และชอ่งทางที�หลากหลายในการแจง้ขอ้มูลเบาะแสของพฤติกรรมอันไมส่อดคล้องกับจรรยา-
บรรณบรษัิท หรอืพฤติกรรมการทจุรติคอรร์ปัชั�นทกุรูปแบบ รวมทั�งจดัใหม้รีะบบการปกป�องพนักงานหรอืผูร้อ้งเรยีนดัง
กล่าว มใิหถ้กูกลั�นแกล้ง ได้รบัโทษ หรอืได้รบัความเดือดรอ้นจากการรอ้งเรยีน (Whistle Blower Policy)

สง่เสรมิ และจดัใหม้ชีอ่งทางที�หลากหลายในการเผยแพรข่อ้มูลและขา่วสารต่างๆ แก่พนักงาน เพื�อใหพ้นักงานมขีอ้มูล มี
ความรูค้วามเขา้ใจในการดําเนินธุรกิจ และได้รบัทราบผลการดําเนินธุรกิจของบรษัิทฯ อยา่งสมํ�าเสมอ

ขอ้พพิาทด้านแรงงานที�สาํคัญในระยะเวลา 3 ป�ที�ผา่นมา
บรษัิทฯ ไมม่ขีอ้พพิาทด้านแรงงานที�สาํคัญในระยะเวลา 3 ป�ที�ผา่นมา

การขบัเคลื�อนธุรกิจเพื�อความยั�งยนื



       

ระดับของพนักงาน 
จาํนวน
(คน)

(%)
จาํนวน
(คน)

(%)
จาํนวน
(คน)

(%)

พนักงานสาํนักงานกรุงเทพ 

   พนักงานระดับบรหิาร 

   พนักงานระดับหวัหน้างาน
   พนักงานระดับปฏิบติัการ

 

7

6

14

 

1.44

1.24

2.89

 

 6

 10

 13

 

2.10

3.50

4.55

 

13

16

27

 

1.69

2.08

3.50

พนักงานสาํนักงานชุมพร 

   พนักงานระดับบรหิาร
   พนักงานระดับหวัหน้างาน
   พนักงานระดับปฏิบติัการ

 

 8

 70

 380

 

1.65

14.43

78.35

 

6

 27

 224

 

2.10

9.44

78.32

 

14

97

604

 

1.82

12.58

78.34

รวมพนักงานประจาํ 485 100 286 100 771 100

คิดเป�นรอ้ยละ  62.91  37.09  100

จาํนวนขอ้มูลพนักงานประจาํ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 
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คิดเป�นรอ้ยละ

ระดับของพนักงาน 

เพศชาย เพศหญิง รวมจาํนวน

จาํนวนขอ้มูลพนักงานแยกตามชว่งอายุ

       

ระดับของพนักงาน 
จาํนวน
(คน)

(%)
จาํนวน
(คน)

(%)
จาํนวน
(คน)

(%)

อายุ 50 ป�ขึ�นไป 

อายุ 30-50 ป�ขึ�นไป 

อายุน้อยกวา่ 30 ป� 

95

308

82

19.59

63.50

16.91

59

173

54

 20.63

 60.49

 18.88

154

481

136

19.97

62.39

17.64

รวมพนักงานประจาํ 485 100 286 100 771 100

คิดเป�นรอ้ยละ  62.91  37.09  100คิดเป�นรอ้ยละ

ชว่งอายุของพนักงาน

เพศชาย เพศหญิง รวมจาํนวน

บรษัิทฯ จะต้องทําการวา่จา้งพนักงานที�เป�นผูพ้กิารตามอัตราจาํนวน 8 คน โดยในป� 2564 บรษัิทฯ วา่จา้งพนักงานที�เป�น  

 ผูพ้กิารซึ�งอยูใ่นพนักงานระดับปฏิบติัการจาํนวน 3 คน และบรษัิทฯ ได้จดัสง่เงินเขา้กองทนุตามอัตราค่าจา้งที�กําหนดไว้

มาตรา 33 กําหนดใหน้ายจา้งหรอืเจา้ของสถานประกอบการ และหน่วยงานของรฐั รบัคนพกิารเขา้ทํางานตามลักษณะของงานในสดัสว่นที�เหมาะสมใน
อัตรา 100 คนต่อ คนพกิาร 1 คน 

มาตรา 34 นายจา้งหรอืเจา้ของสถานประกอบการที�ไมไ่ด้รบัคนพกิารเขา้ทํางานตามจาํนวนที�กําหนดตามมาตรา 33 ใหส้ง่เงินเขา้กองทนุตามอัตราค่า
จา้งขั�นตํ�าคณูด้วย 365 วนั คณูด้วยจาํนวนคนพกิารที�ต้องรบัเขา้ทํางาน

หมายเหต ุ ตามพระราชบญัญัติสง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ.2550 และที�แก้ไขเพิ�มเติม (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2556 

การขบัเคลื�อนธุรกิจเพื�อความยั�งยนื



จาํนวนขอ้มูลพนักงานเขา้ใหม ่ป� 2564
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ระดับของพนักงาน 
จาํนวน
(คน)

(%)
จาํนวน
(คน)

(%)
จาํนวน
(คน)

(%)

พนักงานสาํนักงานกรุงเทพ 

   พนักงานระดับบรหิาร 

   พนักงานระดับหวัหน้างาน
   พนักงานระดับปฏิบติัการ
   ผูพ้กิาร

 

3

3

2

0

 

4.84

4.84

3.23

0.00

 

0

1

1

0

 

0.00

3.45

3.45

0.00

 

3

4

3

0

 

3.30

4.40

3.30

0.00

พนักงานสาํนักงานชุมพร 

   พนักงานระดับบรหิาร
   พนักงานระดับหวัหน้างาน
   พนักงานระดับปฏิบติัการ
   ผูพ้กิาร

 

1

6

46

1

 

1.61

9.68

74.19

1.61

 

0

1

24

2

 

0.00

3.45

82.76

6.90

 

1

7

70

3

 

1.10

7.69

76.92

3.30

รวมพนักงานประจาํ 62 100 29 100 91 100

คิดเป�นรอ้ยละ  68.13  31.87  100คิดเป�นรอ้ยละ

ระดับของพนักงาน 

เพศชาย เพศหญิง รวมจาํนวน

จาํนวนขอ้มูลพนักงานลาออก ป� 2564

       

ระดับของพนักงาน 
จาํนวน
(คน)

(%)
จาํนวน
(คน)

(%)
จาํนวน
(คน)

(%)

พนักงานสาํนักงานกรุงเทพ 

   พนักงานระดับบรหิาร 

   พนักงานระดับหวัหน้างาน
   พนักงานระดับปฏิบติัการ
   ผูพ้กิาร

 

4

1

5

0

 

6.67

1.67

8.33

0.00

 

0

0

1

0

 

0.00

0.00

3.57

0.00

 

4

1

6

0

 

4.55

1.14

6.82

0.00

พนักงานสาํนักงานชุมพร 

   พนักงานระดับบรหิาร
   พนักงานระดับหวัหน้างาน
   พนักงานระดับปฏิบติัการ
   ผูพ้กิาร

 

1

5

44

0

 

1.67

8.33

73.33

0.00

 

0

2

25

0

 

0.00

7.14

89.29

0.00

 

1

7

69

0

 

1.14

7.95

78.41

0.00

รวมพนักงานประจาํ 60 100 28 100 88 100

คิดเป�นรอ้ยละ  68.18  31.82  100คิดเป�นรอ้ยละ

ระดับของพนักงาน 

เพศชาย เพศหญิง รวมจาํนวน

การขบัเคลื�อนธุรกิจเพื�อความยั�งยนื



ขอ้มูล ป� 2564 ป� 2563

พนักงานลาออกจากงานโดยสมคัรใจ (Turn over rate) 7.95% 6.80%

ความผกูพนัของพนักงาน

3)  นโยบายการพฒันาฝ�กอบรม กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน 

บรษัิทฯ ได้ตระหนักและเล็งเหน็ถึงคณุค่าของบุคลากรทกุระดับตั�งแต่ก้าวเขา้สูก่ารทํางานในองค์กร ดังนั�นจงึได้ใหค้วาม
สาํคัญต่อการพฒันาบุคลากร และมุง่สง่เสรมิการเจรญิเติบโตของพนักงานทกุระดับอยา่งต่อเนื�องมาโดยตลอด โดยมวีธิี
การพฒันาบุคลากรด้วยรูปแบบการพฒันาที�หลากหลาย มกีารกําหนดแผนการฝ�กอบรมประจาํป�ที�เหมาะสมใหแ้ก่ กรรมการ
ผูบ้รหิารและพนักงานในระดับต่างๆ รวมทั�งการใหค้วามสาํคัญการการสรา้งทายาทหรอืผูส้บืทอดตําแหน่งงาน (Successor)

เพื�อรองรบัตําแหน่งงานที�สาํคัญที�จะเกษียณอายุภายใน 5 ป� ภายในองค์กร และเป�นการเป�ดโอกาสใหบุ้คลากรภายในได้มี
โอกาสเรยีนรูแ้ละเติบโต นอกจากนี�บรษัิทฯ ยงัเน้นการอบรมใหค้วามรูเ้กี�ยวกับทักษะการทํางานในกระบวนการผลิตและด้าน
ความปลอดภัยในการทํางานเป�นประจาํ ซึ�งการพฒันาบุคลากรดังกล่าวนั�นได้จดัใหม้กีารอบรมทั�งภายในและภายนอกองค์กร  

เพื�อเป�นการสง่เสรมิใหบุ้คลากรมทัีกษะ ความรูค้วามสามารถ มคีวามพรอ้มในการที�จะขบัเคลื�อนองค์กรไปสูเ่ป�าหมายที�วางไว ้ 

รวมทั�งบรษัิทฯ ยงัได้ใหค้วามสาํคัญในการฝ�กอบรมและปลกูฝ�งใหพ้นักงานทกุระดับใหม้คีวามตระหนักในเรื�องของการต่อ
ต้านการทจุรติคอรปัชั�น  โดยถือเป�นนโยบายหลักที�จะต้องดําเนินการและทบทวนใหม้กีารปฏิบติัอยา่งสมํ�าเสมอและต่อเนื�อง 
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ป�ที�อบรม รายชื�อกรรมการ หลักสตูรการฝ�กอบรม

ป� 2564 นายการุญ นันทิลีพงศ์   

นายไพบูลย ์คจุารวีณิช 

นายนพพร พชิา 

หลักสตูร Board Nomination and Compensation

Program (BNCP) 10/2021

สมัมนาออนไลน์ในหวัขอ้ Sustainability, ESG and a

company’s reporting (แนวคิดความยั�งยนืขององค์กร
กับการจดัทําขอ้มูลเพื�อการรายงาน)

สมัมนาออนไลน์ในหวัขอ้ Sustainability, ESG and a

company’s reporting (แนวคิดความยั�งยนืขององค์กร
กับการจดัทําขอ้มูลเพื�อการรายงาน)

การอบรมพฒันาของกรรมการ

ป�ที�อบรม รายชื�อผู้บรหิาร หลักสตูรการฝ�กอบรม

ป� 2564 นางรศัม ีพงศ์จนิดานนท์ TFRS for PAEs ที�ต้องใชแ้ละการเปลี�ยนแปลงในป� 2564

การอบรมพฒันาของผูบ้รหิาร

การขบัเคลื�อนธุรกิจเพื�อความยั�งยนื



ขอ้มูล หน่วย ป� 2564 ป� 2563 ป� 2562

จาํนวนการฝ�กอบรม ชั�วโมง 6,231 13,714 19,042

จาํนวนการฝ�กอบรมเฉลี�ย ชั�วโมง/คน/ป� 8.08 17.86 23.22

เป�าหมายการฝ�กอบรม ชั�วโมง/คน/ป� 6 6 6

สถิติการฝ�กอบรมพฒันาของพนักงาน

หมายเหต ุ   หลักสตูรอบรมมดีังนี� กฎหมายคุ้มครองขอ้มูลสว่นบุคคล, AI for Business Leader Course, เทคนิคการวเิคราะหอั์ตรากําลังเพื�อ
                  การวางแผนกําลังคน, Learning & Development Forum, คณะกรรมการความปลอดภัย อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางาน, 

                  เทคนิคการนําเสนออยา่งมอือาชพีสาํหรบั CPI, ความรูใ้นงานจดัซื�อเพื�อการลดต้นทนุ, ความรูเ้กี�ยวกับธุรกิจบรษัิท, กระบวนการผลิต, 

                  ISO, GMP, HACCP, RSPO,นโยบายและแนวปฏิบติัเกี�ยวกับมาตรการต่อต้านการคอรร์ปัชนั จรรยาบรรณบรษัิท ฯลฯ
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4)  นโยบายความปลอดภัย อาชวีอนามยั และสิ�งแวดล้อมในการทํางาน
บรษัิทฯ มคีวามหว่งใยต่อชวีติ สขุภาพของพนักงานทกุคน รวมทั�งสิ�งแวดล้อมและชุมชน ดังนั�น เพื�อใหเ้กิดความชดัเจนใน
การนําไปปฏิบติั และใชเ้ป�นแนวทางในการดําเนินงานด้านความปลอดภัย อาชวีอนามยั และสิ�งแวดล้อม เพื�อใหเ้กิดประโยชน์
สงูสดุ จงึกําหนดนโยบายความปลอดภัย อาชวีอนามยั และสิ�งแวดล้อมในการทํางาน ดังนี�
1)   ความปลอดภัย อาชวีอนามยั และสิ�งแวดล้อม ถือเป�นหน้าที�รบัผดิชอบของพนักงานทกุระดับที�ต้องปฏิบติัตามอยา่ง
     จรงิจงั
2)  สื�อสารและเผยแพรข่อ้มูลขา่วสาร สนับสนุนการดําเนินงานด้านความปลอดภัย อาชวีอนามยั และสิ�งแวดล้อม เพื�อสรา้ง
      ความเขา้ใจที�ถกูต้องต่อผูป้ฏิบติังาน ผูม้สีว่นเกี�ยวขอ้ง และผูม้สีว่นได้สว่นเสยี
3)   ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคับ ด้านความปลอดภัย อาชวีอนามยั และสิ�งแวดล้อมอยา่งเครง่ครดั โดยใหถื้อเป�น
      สว่นหนึ�งของการทํางาน และเป�นหน้าที�ของทกุคน ที�จะมสีว่นรว่มในการดําเนินงานด้านความปลอดภัย 

4)  ดําเนินการเพื�อใหม้ั �นใจวา่การปฏิบติังานทั�งหมด มคีวามปลอดภัย มสีภาพแวดล้อมในการทํางานที�ดี และเหมาะสม
      สาํหรบัพนักงาน คู่ค้า และชุมชน
5)   เสรมิสรา้งความสมัพนัธอั์นดีต่อชุมชน และผูม้สีว่นได้สว่นเสยี ทั�งภายใน และภายนอกองค์กร

ผลการปฏิบติังานในป� 2564 : 

บรษัิทฯ ได้มกีารดําเนินการเน้นงานหลักและรณรงค์ สง่เสรมิ และสรา้งจติสาํนึกใหพ้นักงานทกุคนในองค์กรได้มสีว่น
รว่มในเรื�องความปลอดภัยและสิ�งแวดล้อม โดยยดึหลักการปฏิบติัตามขอ้กําหนดของกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งและขอ้กําหนด
ของลกูค้าเพื�อสรา้งความมั�นใจในเรื�องความปลอดภัย อาชวีอนามยั และสิ�งแวดล้อม รวมถึงจดัอบรมเรื�องความ
ปลอดภัย อาชวีอนามยั และสิ�งแวดล้อม อยูส่มํ�าเสมอ
บรษัิทฯ ยงัคงตระหนักถึงอุบติัเหตดุ้านต่างๆ ทั�งที�เกิดจากกระบวนการทํางานกับเครื�องจกัร หรอืเหตเุกิดเพลิงไหม ้ ซึ�ง
เป�นเหตกุารณ์ที�มผีลกระทบอยา่งมากทั�งบรษัิทฯ พนักงาน และชุมชนรอบขา้ง โดยในป� 2564 บรษัิทฯ จงึมกีารทบทวน
ปรบัปรุงงานด้านความปลอดภัยโดยดําเนินการดังนี� 
การดําเนินการ     :     วเิคราะหส์อบสวนหาสาเหตขุองอุบติัเหตเุพื�อนําไปสูม่าตรการแก้ไขและป�องกันไมใ่หเ้กิดป�ญหา                        
                                ซํ�า พรอ้มทั�งจดัทํารายงานเหตกุารณ์ การดําเนินการแก้ไขป�องกัน
การปรบัปรุง        :     ดําเนินการปรบัมาตรการดแูลป�องกันในเรื�องอัคคีภัยและเหตฉุกุเฉินต่างๆ ที�อาจเกิดขึ�นภายใน
                                บรษัิทฯ รวมทั�งมาตรการดแูลเรื�องป�ญหาสิ�งแวดล้อมที�อาจสง่ผลกระทบกับพนักงานและ
                                ชุมชนรอบขา้ง อีกทั�งมกีารจดัทําระบบ QR code เพื�อใชใ้นการทวนสอบและติดตามการ
                                ตรวจสอบพื�นที�เสี�ยงในแต่ละหน่วยงานเพื�อลดความเสี�ยงจากอุบติัการณ์ต่าง ๆ
การติดตามผล     :     กําหนดเป�นตัวชี�วดัผลการทํางานขององค์กร (KPI) ตั�งเป�าหมายเรื�องอุบติัเหตแุละป�ญหา 
                                สิ�งแวดล้อมไวใ้นเป�าหมายองค์กร และกําหนดเป�นตัวชี�วดัผลการทํางาน (KPI) องค์กรเป�น
                                ประจาํทกุเดือนและมกีารรายงานใหผู้บ้รหิารรบัทราบ

การขบัเคลื�อนธุรกิจเพื�อความยั�งยนื



ขอ้มูล หน่วย ป� 2564 ป� 2563 ป� 2562

จาํนวนวนัในการทํางาน วนั 365 365 365

การเดินเครื�องจกัร ชั�วโมง 200,000 200,000 200,000

อุบติัเหตใุนการทํางาน
พนักงานชาย
พนักงานหญิง

 

คน
คน

 

8

0

 

5

0

 

5

0

อุบติัเหตถึุงขั�นหยุดงาน
พนักงานชาย
พนักงานหญิง

 

คน
คน

 

1

0

 

5

0

 

5

0

อุบติัเหตถึุงขั�นสญูเสยีอวยัวะ ทพุพลภาพ
พนักงานชาย
พนักงานหญิง

 

คน
คน

 

0

0

 

0

0

 

0

0

อุบติัเหตถึุงขั�นเสยีชวีติ
พนักงานชาย
พนักงานหญิง

 

คน
คน

 

0

0

 

0

0

 

0

0

มาตราการป�องกันไวรสัโควคิ 

บรษัิทฯ ได้จดัตั�งคณะทํางานเพื�อติดตามสถานการณ์โควดิ และทําการติดตามขา่วสารจากทกุหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งอยา่ง
ใกล้ชดิ พรอ้มกํากับดแูลและรบัมอืสาํหรบัการป�องกันใหกั้บพนักงานทกุคนในองค์กรรวมถึงบุคคลภายนอกที�เขา้มาติดต่อ
กับบรษัิทฯ โดยได้ดําเนินการดังนี�  
มรีะบบในการคัดกรองอาการ ตรวจวดัอุณหภมูริา่งกายพนักงานและผูม้าติดต่องาน ก่อนเขา้มาในสาํนักงานและโรงงาน
มมีาตรการป�องกันในสว่นพื�นที�รบัประทานอาหาร 

ทําการฉีดพน่นํ�ายาฆา่เชื�อทกุสปัดาห์
จดักลุ่มการทํางานเพื�อสลับหมุมเวยีนการทํางาน 

หลีกเลี�ยงการติดต่อพบปะระหวา่งบุคคล โดยใชร้ะบบประชุมผา่นออนไลน ์

ใหพ้นักงานทํางานจากที�บา้น เพื�อลดความเสี�ยงในการแพรร่ะบาดของไวรสัโควดิ

สถิติการเกิดอุบติัเหตใุนการทํางาน 

หน้า 52

เป�าหมายในป� 2564 อุบติัเหตขุองพนักงานถึงขั�นหยุดงานต้องเป�น “ศูนย”์

จากสถิติการเกิดอุบติัเหตถึุงขึ�นหยุดงานเกิดขึ�นทั�งหมดจาํนวน 1 คน ทําใหไ้มเ่ป�นไปตามเป�าหมายที�กําหนด ซึ�งทางบรษัิทฯ
ได้มกีารจดัประชุมเพื�อหาสาเหตขุอ้บกพรอ่ง และกําหนดแนวทางการป�องกันใหเ้ขม้งวดขึ�น ทั�งนี�จาํนวนอุบติัเหตใุนการ
ทํางานที�เกิดขึ�นในป�นี�มจีาํนวนมากกวา่ป�ที�ผา่นมาก แต่อุบติัเหตมุคีวามรุนแรงน้อยกวา่ป�ที�ผา่นมา 

ขอ้พพิาทด้านแรงงานที�สาํคัญในระยะเวลา 3 ป�ที�ผา่นมาป�ที�ผา่นมา
บรษัิทฯ ไมม่ขีอ้พพิาทด้านความปลอดภัย อาชวีอนามยั และสิ�งแวดล้อมในการทํางานที�สาํคัญในระยะเวลา 3 ป�ที�ผา่นมา

การขบัเคลื�อนธุรกิจเพื�อความยั�งยนื



5)  นโยบายการปฏิบติัต่อเจา้หนี�
บรษัิทฯ มนีโยบายในการปฏิบติัต่อเจา้หนี�ด้วยความเสมอภาคเป�นธรรมและโปรง่ใส โดยยดึมั�นในการปฏิบติัตามเงื�อนไข
ต่างๆ อยา่งเครง่ครดัดังต่อไปนี�
1)   บรษัิทฯ ได้มกีารปฏิบติัอยา่งเสมอภาคเป�นธรรมและโปรง่ใส โดยไมเ่อาเปรยีบต่อเจา้หนี�ของบรษัิทฯ
2)  ไมใ่ชว้ธิกีารทจุรติ หรอืปกป�ดขอ้มูลหรอืขอ้เท็จจรงิสาํคัญใดๆ ที�อาจทําใหเ้จา้หนี�ได้รบัความเสยีหาย
3)  ปฏิบติัตามเงื�อนไขขอ้ตกลงของสญัญาต่างๆ ที�ได้ทําไวกั้บเจา้หนี�ทกุประเภทอยา่งเครง่ครดั ถกูต้องตรงไปตรงมา โดย
     เฉพาะเรื�อง เงื�อนไขคํ�าประกัน การบรหิารเงินทนุ และกรณีที�เกิดการผดินัดชาํระหนี�
4) ชาํระคืนเงินกู้พรอ้มดอกเบี�ยใหกั้บเจา้หนี�ทกุประเภทอยา่งครบถ้วนและตรงตามกําหนดเวลาที�ได้ตกลงไว้

ผลการปฏิบติังาน : ในป� 2654 จากสถานการณ์แพรร่ะบาดไวรสัโควดิ ซึ�งสง่ผลกระทบกับเศรษฐกิจและธุรกิจในวงกวา้ง แต่
ทั�งนี�บรษัิทฯ ยงัคงชาํระหนี�ต่อเจา้หนี�ได้ตามเงื�อนไขและระยะเวลาที�กําหนด

ขอ้พพิาทด้านการปฏิบติัต่อเจา้หนี�ในระยะเวลา 3 ป�ที�ผา่นมา 
บรษัิทฯ ไมม่ขีอ้พพิาทด้านการปฏิบติัต่อเจา้หนี�ที�สาํคัญในระยะเวลา 3 ป�ที�ผา่นมา

6)  นโยบายการปฏิบติัต่อลกูค้า ผู้ให้บรกิาร และคู่แขง่
บรษัิทฯ มนีโยบายในการปฏิบติัต่อลกูค้า ผูใ้หบ้รกิาร และคู่แขง่ ด้วยความเสมอภาคเป�นธรรมและโปรง่ใส โดยยดึมั�นในการ
ปฏิบติัตามเงื�อนไขต่างๆ อยา่งเครง่ครดั ดังต่อไปนี�
1)   บรษัิทฯ เชื�อมั�นในระบบการค้า และการแขง่ขนัแบบเสร ีบรษัิทฯ จงึถือปฏิบติัต่อกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งทางการค้า และ
     ดําเนินธุรกิจอยา่งเครง่ครดั
2)  บรษัิทฯ ไมใ่หก้ารสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที�เบยีดเบยีนกัน รวมทั�งการประกอบธุรกิจที�ไมเ่ป�นธรรม   

     ไรจ้รยิธรรม และขดัต่อกฎหมายในทกุรูปแบบ
3)  บรษัิทฯ กําหนดแนวปฏิบติัที�ชดัเจนเป�นรูปธรรม และนํามาปฏิบติัต่อลกูค้า ต่อคู่ค้า และคู่แขง่ขนัทางธุรกิจ บนพื�นฐาน
     ของขอ้เท็จจรงิ และมเีหตผุลอยา่งเสมอภาคเท่าเทียมกัน ทั�งนี� เพื�อใหเ้กิดความเป�นธรรม โปรง่ใส และสามารถตรวจ
     สอบได้ในทกุกรณี

หน้า 53

ขอ้มูล หน่วย ป� 2564 ป� 2563

ดัชนีความพงึพอใจของลกูค้า รอ้ยละ 87.18 83.87

จาํนวนขอ้รอ้งเรยีนที�ผลิตภัณฑ์เกิดความเสยีหาย เรื�อง 4 0

จาํนวนขอ้รอ้งเรยีนที�ผลิตภัณฑ์สง่ผลกระทบต่อสขุภาพและ
ความปลอดภัย เรื�อง 0 0

จาํนวนขอ้รอ้งเรยีนเกี�ยวกับการสื�อสารขอ้มูลด้านการขายและ
การตลาด เรื�อง 0 0

จาํนวนขอ้รอ้งเรยีนการละเมดิขอ้มูลสว่นบุคคลหรอืการรั�วไหล
ขอ้มูลของลกูค้า เรื�อง 0 0

จาํนวนขอ้รอ้งเรยีนเกี�ยวกับไมป่ฏิบติัตามกฎหมาย เรื�อง 0 0

การบรกิารกําดับดแูลต่อลกูค้า

การขบัเคลื�อนธุรกิจเพื�อความยั�งยนื



เป�าหมายในป� 2564 จาํนวนขอ้รอ้งเรยีนจากลกูค้าไมเ่กิน 10 เรื�อง
จากสถิติพบวา่มกีารรอ้งเรยีนจาํนวน 4 เรื�อง ยงัคงอยูใ่นเกณฑ์ตามเป�าหมายที�กําหนด บรษัิทฯ ได้มกีารประชุมเพื�อหาขอ้
บกพรอ่ง และหาวธิกีารแก้ไขป�องกันเพื�อลดจาํนวนขอ้รอ้งเรยีนของลกูค้า ทั�งนี�จากขอ้รอ้งเรยีนที�ผลิตภัณฑ์เกิดความเสยี
หาย 4 เรื�อง บรษัิทฯ ได้ตรวจสอบและได้ทําการสง่สนิค้าทดแทนตามปรมิาณที�ได้เกิดความเสยีหายจากต้นทางที�บรษัิทฯ
เป�นผูด้แูลและรบัผดิชอบ 

ขอ้พพิาทด้านปฏิบติัต่อลกูค้า ผูใ้หบ้รกิาร และคู่แขง่ในระยะเวลา 3 ป�ที�ผา่นมา
บรษัิทฯ ไมม่ขีอ้พพิาทด้านการปฏิบติัต่อลกูค้า ผูใ้หบ้รกิาร และคู่แขง่ที�สาํคัญในระยะเวลา 3 ป� ที�ผา่นมา

7)  นโยบายการใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รูปถกูลิขสทิธิ�
บรษัิทฯ มีนโยบายใหค้วามสาํคัญกับหลักธรรมาภิบาลในการดําเนินธุรกิจ ซึ�งรวมถึงการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การใช้
โปรแกรมสาํเรจ็รูป (Software) ที�ถูกต้องตามลิขสิทธิ� เพื�อเป�นการดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาลดังกล่าว บรษัิทฯ
ได้ออกแนวปฏิบัติดังต่อไปนี�
1)  ถอดโปรแกรมสาํเรจ็รูปบางโปรแกรมออกจากเครื�องคอมพวิเตอรข์องพนักงาน
2) สาํรวจและปรบัปรุงจาํนวนโปรแกรมสาํเรจ็รูปต่างๆ ในระบบสารสนเทศของบรษัิทฯ ใหม้คีวาม
    เพยีงพอ เหมาะสม และมคีวามสอดคล้องกับธุรกรรมของบรษัิทฯ
ทั�งนี� เพื�อสรา้งความมั�นใจวา่คอมพวิเตอรท์กุเครื�องของบรษัิทฯ มกีารใชง้านเฉพาะโปรแกรมสาํเรจ็รูปที�ซื�อถกูต้องตาม
ลิขสทิธิ�โดยบรษัิทฯ เท่านั�น

หน้า 54

บรษัิทฯ ไมส่นับสนุนใหพ้นักงานใช/้นํามาใช ้ซึ�งโปรแกรมสาํเรจ็รูปที�ละเมดิลิขสทิธิ�ในคอมพวิเตอร์
ของบรษัิทฯ ซึ�งถือเป�นความผดิรา้ยแรงตามกฎหมายและอาจก่อใหเ้กิดความเสยีหายต่อองค์กรในอนาคต หากพนักงานใด
ฝ�าฝ�นนําโปรแกรมละเมดิลิขสทิธิ�มาใชใ้นงานของบรษัิทฯ พนักงานนั�นจะต้องรบัโทษทางวนิัยของบรษัิทฯ และรบัผดิชอบ
เป�นการสว่นตัว หากถกูเจา้ของลิขสทิธิ�ดําเนินการทางกฎหมายใดๆ

ขอ้พพิาทด้านการใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รูปไมถ่กูลิขสทิธิ�ในระยะเวลา 3 ป�ที�ผา่นมา
บรษัิทฯ ไมม่ขีอ้พพิาทด้านการใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รูปที�ไมถ่กูลิขสทิธิ�ที�สาํคัญในระยะเวลา 3 ป�ที�ผา่นมา

8)  นโยบายป�องกันความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
การทํารายการหรอืธุรกรรมระหว่างบรษัิทฯ กับบุคคลที�เกี�ยวโยงกัน ผู้ที�เกี�ยวข้อง หรอืบุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง จะ
ต้องเป�นไปตามเงื�อนไขการค้าโดยทั�วไป รายการทั�งหมดจะกระทําอย่างยุติธรรมตามราคาตลาดและเป�นไปตามปกติ
ธุรกิจการค้า หรอืเป�นธุรกรรมที�เป�นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที�วิญ�ูชนจะพึงกระทํากับคู่สัญญาทั�วไปใน
สถานการณ์เดียวกัน ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าที�ปราศจากอิทธิพลจากการมีสถานะเป�นกรรมการ ผู้บรหิาร หรอื
บุคคลที�มีความเกี�ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) ภายใต้เงื�อนไขที�สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ ไม่ก่อใหเ้กิดการถ่ายเทผล
ประโยชน์

อีกทั�งคณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบหากเกิดรายการที�อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการ
ตรวจสอบและบรหิารความเสี�ยงจะได้รบัทราบถึงรายการที�มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที�เกี�ยวโยงกัน
เพื�อพิจารณาตามความเหมาะสมอย่างรอบคอบ เพื�อให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรพัย์ฯ โดยราคา
และเงื�อนไขเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก และจะต้องเป�ดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/

ความจาํเป�น ไว้ในรายงานประจาํป� ตลอดจนต้องเป�ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในหัวข้อรายการบัญชีกับ
บุคคลที�เกี�ยวข้องกันด้วย อีกทั�งได้กําหนดนโยบายให้กรรมการบรษัิทฯ และผู้บรหิาร แจ้งเกี�ยวกับการซื�อขายหุ้นขอ
งบรษัิทฯ อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทําการซื�อขายให้คณะกรรมการตรวจสอบและบรหิารความเสี�ยงทราบโดยผ่าน
เลขานุการบรษัิท รวมถึงนําส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่เลขานุการบรษัิททุก 6 เดือน และเลขานุการบรษัิท
จะต้องส่งสาํเนารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียนี�ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบ

ขอ้พพิาทด้านความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในระยะเวลา 3 ป�ที�ผา่นมา
บรษัิทฯ ไมม่ขีอ้พพิาทด้านความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ที�สาํคัญในระยะเวลา 3 ป�ที�ผา่นมา

การขบัเคลื�อนธุรกิจเพื�อความยั�งยนื





9) นโยบายความรบัผิดชอบต่อสงัคม
บรษัิทฯ ได้ดําเนินงานโครงการ CSR (Corporate Social Responsibility) มาอยา่งต่อเนื�อง ภายใต้การพฒันาธุรกิจให้
เติบโตอยา่งยั�งยนืควบคู่การดแูลเอาใจใสต่่อสิ�งแวดล้อมและความปลอดภัยของชุมชน พรอ้มทั�งใหค้วามชว่ยเหลือสงัคม
ด้วยความจรงิใจ รวมทั�งสามารถดําเนินกิจการรว่มกับชุมชนและได้รบัการยอมรบัอยา่งยั�งยนื การดําเนินงานของบรษัิทฯ
ครอบคลมุทั�งการดําเนินงานทั�งในกระบวนการทางธุรกิจ และนอกเหนือกระบวนการดําเนินงานทางธุรกิจ เพื�อสรา้ง
ดลุยภาพระหวา่งเศรษฐกิจ สิ�งแวดล้อม และสงัคม โดยเริ�มต้นจากภายในองค์กรขยายออกสูชุ่มชนใกล้เคียง ซึ�งพนักงานใน
บรษัิทฯ ต่างได้มสีว่นชว่ยเหลือ รว่มมอืรว่มใจชว่ยกันสง่เสรมิและจดัทํากิจกรรมต่างๆ ใหโ้ครงการดังกล่าวขบัเคลื�อนไปได้

บรษัิทฯ ได้มแีผนกิจกรรมชุมชนสมัพนัธ ์ เพื�อเขา้ไปเป�นสว่นหนึ�งในการรว่มกิจกรรมต่อชุมชนและสงัคมรอบสาํนักงาน
ชุมพร โดยในป� 2564 ใชง้บประมาณทั�งสิ�น 489,000 บาท สาํหรบักิจกรรมดังต่อไปนี� 
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สนับสนุนโครงการควบคมุเฝ�าระวงัสถานการณ์โควดิรว่มกับหน่วยงานราชการต่างๆ อาทิเชน่ โรงพยาบาลชุมพรเขต
อุดมศักดิ�, โรงพยาบาลท่าแซะ, สาธารณสขุอําเภอท่าแซะ, รพ.สต บา้นพรุตะเคียน, รพ.สต.สลยุ,อบต.เขาไชยราช,

โรงเรยีนบา้นใหมส่มบูรณ์ และ โรงเรยีนบา้นพรุตะเคียน ฯลฯ

สนับสนุนเตียงสนามใหกั้บศูนย ์Local Quarantine สถานกักกันโรคท้องที�
 โรงเรยีนบา้นตัดผม จาํนวน 32 เตียงพรอ้มมุง้ครอบ

การขบัเคลื�อนธุรกิจเพื�อความยั�งยนื



มอบชุด PPE และถงุมอืแพทย ์ ใหส้าธารณสขุ
อําเภอท่าแซะ ผา่น รพ.สต.สลยุ
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สนับสนุนตู้เก็บของใหกั้บศูนยพ์กัคอยสเีขยีว
 วดัถํ�าพรุตะเคียน จาํนวน 60 ตู้

พฒันาปรบัปรุงพื�นอาคาร รพ.สต 

บา้นพรุตะเคียน อําเภอท่าแซะ จงัหวดัชุมพร

สนับสนุนเตียงสนามใหกั้บทางจงัหวดัชุมพรเพื�อใชใ้นการตั�งศูนย ์Community Isolation : CI เพื�อ
รองรบัการรกัษาผูป้�วยติดเชื�อโควดิของจงัหวดัชุมพร

การขบัเคลื�อนธุรกิจเพื�อความยั�งยนื



รว่มกิจกรรมโครงการจติอาสา ทําความดีด้วยหวัใจ 

ณ โครงการพระราชดํารสิมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกมุาร ีอําเภอท่าแซะ จงัหวดัชุมพร

อบรมการจดัการปุ�ยใหเ้กษตรกร 

อําเภอท่าแซะ จงัหวดัชุมพร
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ซอ่มปรบัปรุงถนนสายเลียบ
ทางรถไฟเขาไชยราช อําเภอปะทิว จงัหวดัชุมพร

รว่มกิจกรรมออกเยี�ยมผูป้�วยติดเตียง 

ตําบลสลยุ อําเภอท่าแซะ จงัหวดัชุมพร

กิจกรรมสรา้งฝายชะลอนํ�า กับผูน้ําชุมชน อบต.สลยุ 

และอําเภอท่าแซะ จงัหวดัชุมพร

การขบัเคลื�อนธุรกิจเพื�อความยั�งยนื



จดัทําถงุยงัชพี ขา้วสาร อาหารแหง้ นํ�าดื�มใหกั้บชาวบา้นที�เดือดรอ้นจาก
นํ�าท่วม จงัหวดัชุมพร
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ออกเยี�ยมผูป้�วยติดเตียง กลุ่มเปราะบาง รว่มกับทาง รพ.สต.สลยุ และทีม
อสม.สลยุ

การขบัเคลื�อนธุรกิจเพื�อความยั�งยนื



การวเิคราะหแ์ละคําอธบิายของฝ�ายจดัการ (MD&A)

4.1  การวเิคราะห์การดําเนินงานและฐานะการเงิน 

1)  รายได้จากการขายและการใหบ้รกิาร 

บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย มรีายได้จากการขายและการใหบ้รกิาร ในป� 2564 จาํนวน
5,596.58 ล้านบาท โดยรวมเพิ�มขึ�นจากป�ก่อน 1,707.82 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ
43.92 ซึ�งเป�นผลมาจากราคาขายโดยเฉลี�ยของผลิตภัณฑ์หลักเพิ�มขึ�นรอ้ยละ
37.75 และปรมิาณขายโดยเฉลี�ยของผลิตภัณฑ์หลักในป� 2564 เพิ�มขึ�นจากป�ก่อน
รอ้ยละ 3.97

2) ต้นทนุขายและการใหบ้รกิาร 

บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย มต้ีนทนุขายและการใหบ้รกิาร จาํนวน 4,941.34 ล้านบาท
เพิ�มขึ�นจากป�ก่อน 1,569.08 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 46.53 โดยมสีาเหตหุลักมาจาก
ราคาวตัถดุิบโดยเฉลี�ยเพิ�มขึ�นจากป�ก่อน

บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย มค่ีาใชจ้า่ยในการขายและจดัจาํหน่าย จาํนวน 101.91 ล้านบาท
เพิ�มขึ�นจากป�ก่อน 4.50 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 4.62 โดยมสีาเหตหุลักมาจากค่าขนสง่
ขายของผลิตภัณฑ์หลักในป� 2564 ที�เพิ�มขึ�นตามปรมิาณการขายที�เพิ�มขึ�น

3) ค่าใชจ้า่ยในการขายและจดัจาํหน่าย 

4) ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร 

บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย มค่ีาใชจ้า่ยในการบรหิาร จาํนวน 253.43 ล้านบาท เพิ�มขึ�น
จากป�ก่อน 34.23 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 15.62 สาเหตหุลักมาจากขาดทนุจากสญัญา
ซื�อขายนํ�ามนัปาล์มล่วงหน้า

5) อัตราสว่นทางการเงิน (RATIO)

� อัตราสว่นสภาพคล่อง (เท่า) 
บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย มอัีตราสว่นสภาพคล่องเพิ�มขึ�นจาก 0.63 เท่าในป� 2563

เป�น 0.78 เท่าในป� 2564 เนื�องจากในป� 2564 บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยมสีนิทรพัย์
หมุนเวยีนเพิ�มขึ�นในอัตรารอ้ยละ 35.23 โดยสว่นใหญ่เป�นสว่นของลกูหนี�การค้า
และลกูหนี�อื�น สนิค้าคงเหลือ และสนิทรพัยช์วีภาพที�เพิ�มขึ�น และหนี�สนิหมุนเวยีน
เพิ�มขึ�นในอัตรารอ้ยละ 8.88 โดยสว่นใหญ่เป�นเจา้หนี�การค้าและเจา้หนี�อื�น

� ระยะเวลาเก็บหนี�เฉลี�ย (วนั) 

บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยมรีะยะเวลาเก็บหนี�เฉลี�ยเรว็ขึ�นจาก 29 วนัในป� 2563 เป�น
28 วนัในป� 2564 
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  ระยะเวลาชาํระหนี� (วนั) 

บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยมรีะยะเวลาชาํระหนี�สั �นลงจาก 16 วนั ในป� 2563 เป�น 17

วนั ในป� 2564 เนื�องจากเจา้หนี�คงค้างสว่นใหญ่เป�นเจา้หนี�การค้ากลุ่มวตัถดุิบ

  อัตรากําไรขั�นต้น (%)

บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยมอัีตรากําไรขั�นต้นลดลงจากรอ้ยละ 13.28 ในป� 2563

เป�นรอ้ยละ 11.71 ในป� 2564 สาเหตจุากต้นทนุของวตัถดุิบโดยเฉลี�ยที�เพิ�มขึ�นใน
สดัสว่นที�มากกวา่รายได้ที�เพิ�มขึ�น จงึเป�นผลใหอั้ตรากําไรขั�นต้นลดลง



  อัตราผลตอบแทนต่อสว่นของผูถื้อหุน้ (ROE) (%) 

บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยมอัีตราผลตอบแทนต่อสว่นของผูถื้อหุน้เพิ�มขึ�น จากรอ้ย
ละ 8.10 ในป� 2563 เป�นรอ้ยละ 13.37 ในป� 2564 เนื�องจากบรษัิทฯ และบรษัิท
ยอ่ยมผีลกําไรสทุธทีิ�เพิ�มขึ�นจากป� 2563 จาํนวน 133.25 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ
83.78

  อัตราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(ROA) (%) 

บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยมอัีตราผลตอบแทนจากสนิทรพัยเ์พิ�มขึ�น จากรอ้ยละ
5.41 ในป� 2563 เป�นรอ้ยละ 8.09 ในป� 2564 ซึ�งเป�นผลสบืเนื�องจาก
บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยมผีลกําไรสทุธทีิ�เพิ�มขึ�นจากป� 2563 จาํนวน 133.20 ล้าน
บาท หรอืรอ้ยละ 83.75

  อัตราสว่นหนี�สนิต่อสว่นของผูถื้อหุน้ (เท่า) 
บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยมีอัตราส่วนหนี�สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจาก 1.10

เท่า ในป� 2563 เป�น 1.01 เท่าในป� 2564 เนื�องจากบรษัิทฯ และบรษัิทย่อยมี
หนี�สินรวมเพิ�มขึ�นจากป�ก่อนรอ้ยละ 1.82 ในขณะที�มีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ�มขึ�น
รอ้ยละ 11.34 

  อัตราสว่นความสามารถในการชาํระดอกเบี�ย (เท่า)
บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยมีอัตราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบี�ยเพิ�มขึ�น
จาก 3.69 เท่าในป� 2563 เป�น 7.19 เท่าในป� 2564 เนื�องจากบรษัิทฯ และ
บรษัิทย่อยมีผลกําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ที�เพิ�มขึ�นจากป�ก่อน

6)  การวเิคราะหฐ์านะการเงิน

สนิทรพัย ์

สว่นประกอบของสนิทรพัย ์ บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยมสีนิทรพัยร์วม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 จาํนวน 4,395.57

ล้านบาท โดยแบง่เป�นที�ดิน อาคาร และอุปกรณ ์ จาํนวน 2,533.23 ล้านบาท คิดเป�นสดัสว่นรอ้ยละ 57.63 ของ
สนิทรพัยร์วม  รองลงมาได้แก่ ลกูหนี�การค้าและลกูหนี�อื�น จาํนวน 541.05 ล้านบาทสนิค้าคงเหลือ จาํนวน 616.79

ล้านบาท พชืเพื�อการใหผ้ลิตผล จาํนวน 355.13 ล้านบาท ตามลําดับ หรอืคิดเป�นสดัสว่นรอ้ยละ 12.31,14.03 และ 8.08

ของสนิทรพัยร์วมตามลําดับ สว่นที�เหลือได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สนิทรพัยช์วีภาพ ค่าใชจ้า่ยล่วง
หน้า สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื�น และสนิทรพัยไ์มม่ตัีวตน รวมเป�นจาํนวนทั�งสิ�น 349.38 ล้านบาท หรอืคิดเป�นสดัสว่นรอ้ย
ละ 7.95 ของสนิทรพัยร์วม
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การเปลี�ยนแปลงในสนิทรพัย ์ สนิทรพัยร์วม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 ของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย เพิ�มขึ�นจากป�
2563 จาํนวน 262.23 ล้านบาทหรอืรอ้ยละ 6.34 เนื�องจากสาเหตหุลักดังนี�
ลกูหนี�การค้าและลกูหนี�อื�นเพิ�มขึ�น 214.78 ล้านบาท เนื�องจากราคาขายที�เพิ�มขึ�นในเดือนธนัวาคม 2564

สนิค้าคงเหลือเพิ�มขึ�น 95.65 ล้านบาท สาเหตหุลักเกิดจากราคาวตัถดุิบเพิ�มขึ�นในชว่งไตรมาส 4 ป� 2564

ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลง 73.31 ล้านบาท สาเหตหุลักเนื�องจากการค่าเสื�อมราคาของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น 15.59 ล้านบาท
พชืเพื�อการใหผ้ลิตผลลดลง 18.81 ล้านบาท
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สภาพคล่องทางการเงิน 

กระแสเงินสด บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย มเีงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 จาํนวนเงิน
109.37 ล้านบาท เพิ�มขึ�นจากป�ที�แล้ว 15.59 ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน : เงินสดสทุธจิากกิจกรรมดําเนินงาน 324.77 ล้านบาท มสีาเหตหุลักมาจาก
ลกูหนี�การค้าและลกูหนี�อื�นเพิ�มขึ�น 212.10 ล้านบาท สนิค้าคงเหลือเพิ�มขึ�น 96.26 ล้านบาท เจา้หนี�การค้าและเจา้หนี�
อื�นเพิ�มขึ�น 141.33 ล้านบาท และมภีาษีมูลค่าเพิ�มค้างจา่ยเพิ�มขึ�น 2.96 ล้านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ : เงินสดสทุธใิชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ จาํนวน 90.66 ล้านบาท สาํหรบัใชไ้ปใน
กิจกรรมลงทนุ เป�นการใชไ้ปในการซื�อเครื�องจกัรและอุปกรณ์เป�นจาํนวนเงิน 91.30 ล้านบาท การปลกูปาล์ม
ทดแทน เป�นจาํนวนเงิน 2.95 ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน : เงินสดสทุธจิากกิจกรรมจดัหาเงิน จาํนวน 218.51 ล้านบาท เนื�องจากการ
คืนเงินกู้ระยะสั�น จาํนวน 35 ล้านบาท การจา่ยชาํระคืนเงินกู้ยมืระยะยาวจาํนวน 263.89 ล้านบาท และการจา่ย
ดอกเบี�ยจาํนวน 48.46 ล้านบาท

สว่นของผูถื้อหุน้
สว่นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ณ วนัที� 31ธนัวาคม 2564 จาํนวน 2,186.53 ล้านบาท เพิ�มขึ�นจาํนวน
222.71 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 11.34 เมื�อเปรยีบเทียบกับสว่นของผูถื้อหุน้ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 จาํนวน
1,963.82 ล้านบาท เนื�องจาก บรษัิทฯและบรษัิทยอ่ยมกํีาไรสาํหรบัป� 2564 จาํนวน 292.31 ล้านบาท การจา่ย
เงินป�นผล จาํนวน 69.60 ล้านบาท มูลค่าตามบญัชต่ีอหุน้ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 เท่ากับ 3.46 บาท สว่นป� 2563

เท่ากับ 3.10 บาท

หนี�สนิ 

บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยมหีนี�สนิรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 จาํนวน 2,209.10 ล้านบาท โดยเป�นสว่นของเงินกู้ยมื
ระยะสั�นจากธนาคาร จาํนวน 1,124 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 25.57 เงินกู้ยมืระยะยาวจากธนาคาร - สทุธจิากสว่นที�ถึง
กําหนดชาํระภายในหนึ�งป� จาํนวน 266.32 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 6.06 เงินกู้ยมืระยะยาวสว่นที�ถึงกําหนดชาํระภายใน
หนึ�งป� จาํนวน 284.07 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 6.46 เจา้หนี�การค้าและเจา้หนี�อื�น จาํนวน 293.21 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ
6.67 หนี�สนิภาษีเงินได้รอการตัดบญัช ี จาํนวน 137.55 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 3.13 สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงาน จาํนวน 58.89 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 1.34

การเปลี�ยนแปลงในหนี�สนิ ยอดหนี�สนิรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 เพิ�มขึ�นจากป� 2563 จาํนวน 39.57 ล้านบาท
หรอืรอ้ยละ 1.82 เนื�องจากสาเหตหุลักดังนี�
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เงินกู้ยมืระยะสั�นจากธนาคารลดลงจาํนวน 35 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 3.02 เนื�องจากเนื�องจากมกีารคืนเงินกู้ระยะ
สั�น
เจา้หนี�การค้าและเจา้หนี�อื�นเพิ�มขึ�น จาํนวน 130.82 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 80.56 จากการซื�อวตัถดุิบ นํ�ามนัปาล์ม
ดิบ ในชว่งเดือนธนัวาคม 2564 เพิ�มขึ�นจากเดือนธนัวาคม 2563

สว่นของเงินกู้ยมืระยะยาวจากธนาคารที�ถึงกําหนดชาํระภายในหนึ�งป�เพิ�มขึ�นจาํนวน 36.96 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ
14.96 เนื�องจากการผอ่นชาํระตามงวด
หนี�สนิภาษีเงินได้รอการตัดบญัชเีพิ�มขึ�นจาํนวน 4.64 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 3.49

ภาษีมูลค่าเพิ�มค้างจา่ยเพิ�มขึ�นจาํนวน 2.96 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 10.52

7)  โครงการลงทนุที�อยูใ่นระหวา่งการดําเนินการของบรษัิทฯ 

โครงการล้มต้นปาล์ม (Replant) และปลกูปาล์มทดแทน จาํนวน 460 ล้านบาท เป�นโครงการล้มต้นปาล์มที�มอีายุเกิน
25 ป� และปลกูปาล์มทดแทน โดยบรษัิทฯ ได้มกีารวางแผนทยอยล้มต้นปาล์มเพื�อไมใ่หก้ระทบต่อผลผลิตผลปาล์ม
สดที�ได ้ซึ�งโครงการดังกล่าวเริ�มดําเนินการตั�งแต่ต้นป� 2552 และคาดวา่จะแล้วเสรจ็สิ�นป� 2566

บรษัิทฯ คาดวา่ผลผลิตของปาล์มที�ได้จากการปลกูทดแทนรุน่สดุท้ายจะเริ�มทะยอยใหผ้ลผลิตในป� 2566 ซึ�งจะทําให้
ผลประกอบการของบรษัิทฯ ดีขึ�น มคีวามมั�นคงในระยะยาว โดยเงินลงทนุที�ใชล้้มต้นปาล์มและปลกูปาล์มทดแทน
บรษัิทฯ ได้ใชเ้งินลงทนุจากเงินทนุหมุนเวยีนของบรษัิทฯ โดยในป� 2561 ประมาณ 23 ล้านบาท, ป� 2562 ประมาณ
7.3 ล้านบาท, ป� 2563 ประมาณ 1.82 ล้านบาท และป� 2564 ประมาณ 3.05 ล้านบาท 
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8)  การเป�ดเผยขอ้มูลผลกระทบจากสถานการณ์แพรร่ะบาดโควดิ
(1)  ด้านการดําเนินงาน กระทบ ไมก่ระทบ

ความต้องการสนิค้าและบรกิาร 

การเปลี�ยนแปลงแผนงานหรอืเป�าหมายที�เคยรายงานไว้

การป�ดหรอืหยุดดําเนินงาน

ขอ้จาํกัดในการดําเนินงาน (เชน่ การ Work from home, แผน BCP 

ที�ได้รองรบัสถานการณ์โควดิ)

หว่งโซอุ่ปทาน (เชน่ ผลกระทบจากคู่ค้าที�ได้รบัผลกระทบจากโควดิ 

การขาดแคลนวตัถดุิบจากผูส้ง่วตัถดุิบ ป�ญหาในการขนสง่วตัถดุิบ/สนิค้า)

การระบาดของโรคในกลุ่มพนักงาน

คําอธบิาย
บรษัิทฯ ไมไ่ด้รบัผลกระทบต่อการดําเนินงานจากเหตกุารณ์โควดิ ด้วยบรษัิทฯ มกีารนําหลักการป�องกัน
มาใชอ้ยา่งเครง่ครดั จงึไมเ่กิดเหตกุารณ์ระบาดของโรคในกลุ่มพนักงาน และไมม่กีารหยุดดําเนินงาน

X
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(2)  ด้านการเงิน กระทบ ไมก่ระทบ

ความสามารถในการชาํระหนี�

การปฏิบติัตามเงื�อนไขสญัญากู้เงินและหุน้กู้

ความสามารถในการจา่ยป�นผล

สภาพคล่อง

อื�นๆ

คําอธบิาย
บรษัิทฯ ไมไ่ด้รบัผลกระทบทางการเงินจากเหตกุารณ์โควดิบรษัิทฯ ยงัมฐีานะการเงินที�ดี สภาพคล่องสงู
มคีวามสามารถในการชาํระหนี� ปฏิบติัตามเงื�อนไขสญัญากู้เงิน สามารถทํากําไรและจา่ยเงินป�นผลได้ตาม
ปกติ

X

(3)  ด้านฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน  กระทบ ไมก่ระทบ

การด้อยค่าของสนิทรพัย์

การได้มาหรอืจาํหน่ายไปของสนิทรพัยไ์มเ่ป�นไปตามแผน

การเปลี�ยนแปลงประมาณการทางบญัชทีี�เคยเป�ดเผยไว้

อื�นๆ

คําอธบิาย
บรษัิทฯ ไมไ่ด้รบัผลกระทบทางการเงินจากเหตกุารณ์โควดิบรษัิทฯ ยงัมฐีานะการเงินที�ดี สภาพคล่องสงู
มคีวามสามารถในการชาํระหนี� ปฏิบติัตามเงื�อนไขสญัญากู้เงิน สามารถทํากําไรและจา่ยเงินป�นผลได้ตาม
ปกติ

X
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(4)  ด้านภาระผกูพนัตามสญัญา  กระทบ ไมก่ระทบ

ความเสี�ยงในสทิธหิรอืภาระผกูพนัในสญัญา

การเปลี�ยนแปลงขอ้ตกลงที�สาํคัญ

บรษัิทฯ หรอืคู่สญัญาใชส้ทิธติามสญัญาในการปลดเปลื�องภาระลกูหนี�
เป�นการชั�วคราว สทิธเิรื�องเหตสุดุวสิยั หรอื สทิธเิลิกสญัญาที�สาํคัญ

อื�นๆ

คําอธบิาย
บรษัิทฯ ไมไ่ด้รบัผลกระทบต่อด้านภาระผกูพนัตามสญัญาจากเหตกุารณ์โควดิ และไมม่คีวามเสี�ยงใน
สทิธหิรอืเหตกุารณ์เปลี�ยนแปลงขอ้ตกลงที�สาํคัญ

X

(5)  ด้านความเสี�ยงต่อความอยูร่อดของกิจการ   กระทบ ไมก่ระทบ

การดําเนินงานต่อเนื�อง

ผลกระทบต่อบรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่มและบรษัิทที�เกี�ยวขอ้ง

การเปลี�ยนแผนทางธุรกิจเพื�อจดัการต้นทนุในระยะสั�น

อื�นๆ

คําอธบิาย
บรษัิทฯ ไมไ่ด้รบัผลกระทบด้านความเสี�ยงต่อความอยูร่อดของกิจการจากเหตกุารณ์โควดิ การดําเนิน
งานของบรษัิทฯ ยงัสามารถทําได้อยา่งต่อเนื�องเป�นปกติ 

X
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4.3   ขอ้มูลทางการเงินที�สาํคัญ 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564
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งบกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็ สาํหรบัป�สิ�นสดุ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564
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งบกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (ต่อ) สาํหรบัป�สิ�นสดุ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564
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อัตราสว่นทางการเงินที�สาํคัญ
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ขอ้มูลสาํคัญอื�น
5   ขอ้มูลสาํคัญอื�น

5.1   ขอ้มูลทั�วไปของบุคคลอ้างอิง

1)   นายทะเบยีนหลักทรพัย์
บรษัิท ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกัด 

สว่นบรกิารผูล้งทนุ ฝ�ายนายทะเบยีนหลักทรพัย์
อาคารตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

เลขที� 93 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400         

โทรศัพท์ (662) 009 9999        โทรสาร (662) 009 9991

2)  ผูต้รวจสอบบญัชี
 บรษัิท สาํนักงาน อีวาย จาํกัด                      

 เลครชัดา ออฟฟ�ศ คอมเพล็กซ ์ชั�น 33

 เลขที� 193/136-137 ถนนรชัดาภิเษกตัดใหม ่กรุงเทพมหานคร 10110

 โทรศัพท์ (662) 264 0777

 รายชื�อผูส้อบบญัชแีละจาํนวนป�ที�เป�นผูส้อบบญัชใีหบ้รษัิทฯ
 นายโสภณ                 เพิ�มศิรวิลัลภ          ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที� 3182 

                                                             จาํนวนป�ที�ลงลายมอืชื�อรบัรองงบการเงิน 3 ป� 
                                                             (ป� 2553, 2554, 2555) หรอื
 นางสาวรุง้นภา           เลิศสวุรรณกลุ       ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที� 3516 

                                                             จาํนวนป�ที�ลงลายมอืชื�อรบัรองงบการเงิน 1 ป� 
                                                             (ป� 2561) หรอื
 นายชยพล                 ศุภเศรษฐนนท์       ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที� 3972 

                                                             จาํนวนป�ที�ลงลายมอืชื�อรบัรองงบการเงิน 4 ป� 
                                                             (ป� 2556, 2557, 2558, 2559) หรอื
 นางสาวสมุนา            พนัธพ์งษ์สานนท์    ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที� 5872 

                                                             จาํนวนป�ที�ลงลายมอืชื�อรบัรองงบการเงิน 1 ป� 
                                                             (ป� 2560) หรอื
 นางสาวพมิพใ์จ          มานิตขจรกิจ          ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที� 4521 หรอื
 นางสาวรสพร            เดชอาคม               ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที� 5659 หรอื
 นางสาวอรวรรณ        เตชวฒันสริกิลุ       ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที� 4807

                                                             จาํนวนป�ที�ลงลายมอืชื�อรบัรองงบการเงิน 3 ป� 
                                                             (ป� 2562, ป� 2563 และ ป� 2564) 

 ความสมัพนัธห์รอืการมสีว่นได้เสยี            เป�นผูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยเท่านั�น
                                                             ไมม่คีวามสมัพนัธแ์ละสว่นได้เสยีกับบรษัิทฯ 

                                                             บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ ่

                                                             หรอืผูที้�เกี�ยวขอ้งกับบุคคลดังกล่าว

3)   ที�ปรกึษากฎหมาย
 ศ.ดร. สหธน รตันไพจติร
 ผศ.ดร. นพร โพธิ�พฒันชยั 

 คณะนิติศาสตร ์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
 เลขที� 2 ถนนพระจนัทร ์แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร
 กรุงเทพมหานคร 10200

 โทรศัพท์ (662) 221 6111 ต่อ 2121
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5.2   ขอ้มูลสาํคัญอื�น
1)   ขอ้มูลอื�นที�อาจมผีลกระทบต่อการตัดสนิใจของผูล้งทนุอยา่งมนีัยสาํคัญ              -ไมม่-ี

2)  ขอ้จาํกัดของผูถื้อหุน้ในต่างประเทศ                                                                 -ไมม่-ี

5.3   ขอ้พพิาททางกฎหมาย
1)   คดีที�อาจมผีลกระทบด้านลบต่อทรพัยส์นิของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย                 -ไมม่-ี

     ที�มจีาํนวนสงูกวา่รอ้ยละ 5 ของสว่นของผูถื้อหุน้ ณ วนัสิ�นป�บญัชี
2)  คดีที�มผีลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบรษัิทฯ อยา่งมนีัยสาํคัญ                     -ไมม่-ี

3)  คดีที�มไิด้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบรษัิทฯ                                   -ไมม่-ี

4)  คดีที�มกีรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูที้�เกี�ยวขอ้งที�เป�นคู่ความกับบรษัิทฯ                   -ไมม่-ี

5.4   ตลาดรอง                                                                                                        -ไมม่-ี

5.5   สถาบนัการเงินที�ติดต่อประจาํ (เฉพาะกรณีตราสารหนี�)                                        -ไมม่-ี
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ขอ้มูลสาํคัญอื�น





นโยบายการกํากับดแูลกิจการ
6.1   ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบติัการกํากับดแูลกิจการ

คณะกรรมการบรษัิทฯ ได้สง่เสรมิสนับสนุนการกํากับดแูลกิจการที�ดีในทกุระดับขององค์กร และได้มกีารปรบัปรุง สง่
เสรมิอยา่งต่อเนื�อง เพื�อใหบ้รรลเุป�าหมายอยา่งมปีระสทิธผิล ถกูต้องตามกฎหมายวา่ด้วยความซื�อสตัยส์จุรติและมคีวาม
โปรง่ใส คณะกรรมการบรษัิทฯ มคีวามมุง่มั�นและเชื�อมั�นวา่การกํากับดแูลกิจการที�ดี มคีวามโปรง่ใส มปีระสทิธผิลจะสง่ผล
ใหผ้ลการปฏิบติังานของบรษัิทฯ ดีขึ�นและเป�นประโยชน์สงูสดุกับผูถื้อหุน้ ผูล้งทนุ และผูเ้กี�ยวขอ้งทกุฝ�ายในระยะยาวโดย
ทั�วกัน จงึได้กําหนดนโยบายเกี�ยวกับการกํากับดแูลกิจการของบรษัิทฯ ดังนี�
1)   ดําเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลที�ดี (Good Corporate Governance) โปรง่ใส ตรวจสอบได้
2)  กํากับดแูลใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ ปฏิบติัหน้าที�ตามบทบาทและความรบัผดิชอบที�ได้รบัมอบหมายอยา่งมี
     ประสทิธภิาพ
3)  ปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้และผูม้สีว่นได้เสยีอยา่งเท่าเทียมกันและเป�นธรรมต่อทกุฝ�าย อีกทั�งมกีารเป�ดเผยขอ้มูลอยา่งเพยีง
     พอแก่ทกุฝ�ายที�เกี�ยวขอ้ง
4)  จดัใหม้รีะบบการควบคมุภายในที�เพยีงพอ ดแูลใหม้มีาตรการบรหิารความเสี�ยงที�เหมาะสมและติดตามทวนสอบอยา่ง
     สมํ�าเสมอ
5)  กําหนดใหม้วีสิยัทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ ์เป�าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณของบรษัิทฯ และมกีารติดตามผล  

     อยา่งสมํ�าเสมอ
6)  จดัใหม้คีู่มอือํานาจดําเนินการ เพื�อกระจายความรบัผดิชอบ อํานาจในการตัดสนิใจและสั�งการตามหน้าที�ที�ได้รบั
     มอบหมาย
7)  จดัใหม้คีู่มอืจรรยาบรรณบรษัิท พรอ้มทั�งมกีารแจง้ใหก้รรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานทกุคนถือปฏิบติั

นอกจากนี� บรษัิทฯ ได้ปฏิบติัตามหลักการกํากับดแูลกิจการ ครอบคลมุเนื�อหา 5 หมวด ได้แก่ หมวดสทิธขิองผูถื้อหุน้
หมวดการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกัน หมวดบทบาทของผูม้สีว่นได้เสยี หมวดการเป�ดเผยขอ้มูลและความโปรง่ใส
และหมวดความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ โดยมเีนื�อหาดังนี�

 1)   สทิธขิองผูถื้อหุน้
ในป� 2564 บรษัิทฯ มกีารประชุมผูถื้อหุน้ทั�งหมด 1 ครั�ง เป�นการประชุมสามญัประจาํป� 2564 โดยบรษัิทฯ ได้เป�ด
โอกาสใหผู้ถื้อหุน้ มสีว่นในการดแูลกิจการและใหค้วามเหน็เกี�ยวกับการดําเนินกิจการใหม้ากขึ�นดังนี�
1.1)   การประชุมได้จดัโดยวธิกีารประชุมผา่นสื�ออิเล็กทรอนิกสเ์พยีงรูปแบบเดียวเท่านั�น (E-Meeting) ณ หอ้งประชุม
        ของบรษัิทฯ และได้อํานวยความสะดวกและสง่เสรมิใหผู้ถื้อหุน้ทกุรายซึ�งรวมถึงนักลงทนุสถาบนัเขา้รว่ม
        ประชุมฯ 

1.2)   เป�ดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเรื�องเพื�อบรรจุเป�นวาระการประชุมและเสนอชื�อบุคคลที�มคีณุสมบติัเหมาะสมเพื�อ
        รบัการพจิารณาเลือกตั�งเป�นกรรมการบรษัิทฯ ล่วงหน้า โดยระหวา่งวนัที� 1 ตลุาคม 2563 ถึงวนัที� 30 ธนัวาคม 

        2563 สาํหรบัการประชุมสามญัประจาํป� 2564 และ ระหวา่งวนัที� 1 ตลุาคม 2564 ถึงวนัที� 30 ธนัวาคม 2564 

        สาํหรบัการประชุมสามญัประจาํป� 2565 โดยแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผา่นระบบขา่วของตลาดหลักทรพัยแ์หง่
        ประเทศไทย และเวบ็ไซต์ของบรษัิทฯ ก่อนวนัประชุม พรอ้มทั�งประกาศหลักเกณฑ์และระบุขั�นตอนไวอ้ยา่งชดัเจน
1.3)   บรษัิทฯ ได้จดัสง่หนังสอืเชญิประชุมพรอ้มทั�งเอกสารขอ้มูลประกอบการประชุม รายงานประจาํป�/งบการเงิน 

        รายการเอกสารที�ผูเ้ขา้ประชุมต้องนํามาเพื�อใชแ้สดงตัวและหนังสอืมอบฉันทะใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหน้าก่อนวนั
        ประชุม 7 วนัทําการ ทั�งนี�เอกสารประกอบการประชุมที�นําสง่ใหกั้บผูถื้อหุน้พรอ้มกับหนังสอืเชญิประชุมนั�น จะมี
        ขอ้มูลครบถ้วนเพยีงพอใหผู้ถื้อหุน้ใชป้ระกอบการตัดสนิ ใจลงคะแนนในวาระต่างๆ และบรษัิทฯ ได้เพิ�มทางเลือก
        ใหกั้บผูถื้อหุน้โดยใหก้รรมการอิสระเป�นผูร้บัมอบอํานาจจากผูถื้อหุน้ในกรณีที�ผูถื้อหุน้ไมส่ามารถเขา้รว่มประชุม
        ได ้พรอ้มจดัสง่เอกสารและวธิกีารลงทะเบยีนเพื�อเขา้รว่มประชุมผูถื้อหุน้ผา่นสื�ออิเล็กทรอนิกส ์และคู่มอืการ
        ประชุมอยา่งละเอียด 

1.4)   แจง้วธิกีารลงคะแนนและนับคะแนนก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ โดยผูถื้อหุน้คนหนึ�งมคีะแนนเสยีงเท่ากับหนึ�งหุน้
        ต่อหนึ�งเสยีง
1.5)   ประธานที�ประชุมได้ดําเนินการประชุมใหเ้ป�นไปตามลําดับระเบยีบวาระที�กําหนดไวใ้นหนังสอืเชญิประชุม และคณะ
        กรรมการยงัได้เป�ดโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มประชุมทกุรายแสดงความคิดเหน็และสามารถถามคําถามในแต่ละวาระการ
        ประชุม รวมทั�งใหข้อ้คิดเหน็ ขอ้เสนอแนะเพิ�มเติม และได้บนัทึกประเด็นที�สาํคัญไวใ้นรายงานการประชุมแล้ว
1.6)   บรษัิทฯ ไมไ่ด้เพิ�มวาระการประชุมหรอืเปลี�ยนแปลงขอ้มูลสาํคัญ โดยไมไ่ด้แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหน้า 
1.7)   บรษัิทฯ ได้เผยแพรร่ายงานการประชุมผูถื้อหุน้ เพื�อใหผู้ถื้อหุน้ได้รบัทราบผลของการประชุมและสามารถตรวจ
        สอบความถกูต้องผา่นชอ่งทางของตลาดหลักทรพัยฯ์ และเวบ็ไซต์ของบรษัิทฯ ภายใน 14 วนั นับจากวนัประชุม

หน้า 73



 2)  การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกัน
บรษัิทฯ มนีโยบายที�จะปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกันไมว่า่จะเป�นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูถื้อหุน้รายยอ่ย และนักลงทนุ
สถาบนั เพื�อใหเ้กิดความเท่าเทียมกันอยา่งแท้จรงิและยั�งยนืดังนี�
2.1)   ได้ดําเนินการจดัการประชุมผูถื้อหุน้โดยการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกัน โดยมกีารอํานวยความสะดวกใน
การประชุมอยา่งเท่าเทียมกันใหโ้อกาสที�เท่าเทียมกันในการถามคําถามต่อที�ประชุมและแสดงความเหน็ในแต่ละวาระการ
ประชุม และประธานที�ประชุมจะใหค้วามสาํคัญและตอบขอ้ซกัถามในทกุประเด็น โดยมกีารบนัทึกการประชุมอยา่งถกู
ต้องครบถ้วน 

2.2)  ในการประชุมผูถื้อหุน้ ในป� 2564 บรษัิทฯ ได้จดัสง่เอกสารเชญิประชุมพรอ้มรายงานประจาํป�/งบการเงิน และ
         หนังสอืมอบฉันทะพรอ้มเสนอชื�อกรรมการอิสระอยา่งน้อย 1 คน เป�นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถื้อหุน้ให้
         กับผูถื้อหุน้ทกุรายที�มรีายชื�อปรากฏในสมุดทะเบยีนผูถื้อหุน้ ณ วนัป�ดสมุดทะเบยีนผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ รวมทั�ง
         ลงประกาศหนังสอืพมิพแ์จง้กําหนดวนั เวลา และวาระการประชุมก่อนวนัประชุมอยา่งน้อย 7 วนัล่วงหน้า โดยใน
         การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ป� 2564 มกีรรมการบรษัิทฯ เขา้รว่มประชุมจาํนวน 10 ท่าน จากกรรมการทั�งหมด 10 

         ท่าน 

2.3)   เป�ดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเรื�องเพื�อบรรจุเป�นวาระการประชุมและเสนอชื�อบุคคลที�มคีณุสมบติัเหมาะสมเพื�อรบั
         การพจิารณาเลือกตั�งเป�นกรรมการบรษัิทฯ ล่วงหน้าโดยระหวา่งวนัที� 1 ตลุาคม 2563 ถึงวนัที� 30 ธนัวาคม 

         2563 สาํหรบัการประชุมสามญัประจาํป� 2564 และ ระหวา่งวนัที� 1 ตลุาคม 2564 ถึงวนัที� 30 ธนัวาคม 2564 

         สาํหรบัการประชุมสามญัประจาํป� 2565 โดยแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผา่นระบบขา่วของตลาดหลักทรพัยแ์หง่
         ประเทศไทย และเวบ็ไซต์ของบรษัิทฯ ก่อนวนัประชุม พรอ้มทั�งประกาศหลักเกณฑ์และระบุขั�นตอนไวอ้ยา่งชดัเจน
2.4)  เป�ดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ได้ใชส้ทิธใินการแต่งตั�งกรรมการเป�นรายบุคคล 

2.5)  บรษัิทฯ ใหส้ทิธอิอกเสยีงแก่ผูถื้อหุน้ตามจาํนวนหุน้ที�ถืออยา่งเท่าเทียมกัน และผูถื้อหุน้สามารถใชส้ทิธอิอกเสยีง
         ลงคะแนนในแต่ละวาระ
2.6)   บรษัิทฯ ได้แนบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. ซึ�งเป�นแบบที�ผูถื้อหุน้สามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสยีงได้
         เองในแต่ละวาระ ไปพรอ้มกับหนังสอืนัดประชุม เพื�อใหผู้ถื้อหุน้ที�ไมส่ะดวกเขา้รว่มประชุมด้วยตนเอง สามารถ
         มอบอํานาจใหก้รรมการอิสระหรอืบุคคลอื�นเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทน พรอ้มทั�งเผยแพรไ่วใ้น
         เวบ็ไซต์ของบรษัิทฯ เพื�อใหผู้ถื้อหุน้สามารถดาวน์โหลดได้
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 3)  บทบาทของผูม้สีว่นได้เสยี
บรษัิทฯ ได้ดแูลและคํานึงถึงผูม้สีว่นได้เสยีทกุกลุ่ม โดยได้กําหนดแนวทางการปฏิบติัไวใ้นคู่มอืจรรยาบรรณบรษัิทและ
ระเบยีบขอ้บงัคับเกี�ยวกับการทํางาน เพื�อใหค้ณะกรรมการ ฝ�ายบรหิาร และพนักงาน ยดึถือเป�นหลักปฏิบติัในการ
ดําเนินงาน โดยถือเป�นภาระหน้าที�ที�สาํคัญของทกุคน เชน่ 

·  ผูถื้อหุน้          :    บรษัิทฯ จะดําเนินธุรกิจอยา่งโปรง่ใส โดยคํานึงถึงการเจรญิเติบโตของมูลค่าบรษัิทฯ ในระยะยาว
·  พนักงาน         :   บรษัิทฯ สนับสนุนพฒันาความสามารถในการทํางาน โดยนําระบบการพฒันาบุคลากรบนพื�นฐาน
                             ของความสามารถ (Competency– Based Human Resources Development) มาใช ้เน้นการ
                             ทํางานอยา่งปลอดภัย ปฏิบติัต่อพนักงานทกุคนอยา่งเท่าเทียมกัน เป�นธรรม ใหผ้ลตอบแทนและ
                             สวสัดิการที�เหมาะสม
·  คู่ค้า/เจา้หนี�    :    ปฏิบติัตามเงื�อนไขทางการค้าและปฏิบติัตามสญัญาอยา่งเครง่ครดั
·  คู่แขง่             :    ปฏิบติัตามกรอบกติกาของการแขง่ขนัที�ดี ไมทํ่าลายชื�อเสยีงของคู่แขง่ทางการค้าโดยปราศจาก
                             หลักฐานและขอ้เท็จจรงิ 

·  ลกูค้า             :    มุง่มั�นที�จะพฒันาและรกัษาระดับคณุภาพผลิตภัณฑ์ของบรษัิทฯ เพื�อตอบสนองความพงึพอใจ
                             ของลกูค้า โดยบรษัิทฯ ผา่นการรบัรองระบบคณุภาพ ISO9001:2000 GMP และ  HACCP 

                             พรอ้มทั�งกําหนดใหม้ผีูร้บัผดิชอบในการรบัขอ้รอ้งเรยีนของลกูค้าและรกัษาความลับของลกูค้า
·  ชุมชน สงัคม และสิ�งแวดล้อม 

                         :   บรษัิทฯ สนับสนุนใหพ้นักงานดําเนินกิจกรรมเพื�อบาํบดัและอนุรกัษ์สิ�งแวดล้อม โดยปฏิบติัตาม
                             เจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบยีบอยา่งเครง่ครดั พรอ้มทั�งสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน
                             โดยรอบสถานประกอบกิจการ และกิจกรรมของท้องถิ�นที�สถานประกอบกิจการตั�งอยู ่โดย
                             บรษัิทฯ มนีโยบายความปลอดภัย อาชวีอนามยั และสิ�งแวดล้อม ประกาศใหพ้นักงานทกุระดับ
                             ตระหนักและปฏิบติัโดยทั�วกัน รวมถึงได้มกีารจดัอบรมใหกั้บพนักงานทกุระดับใหต้ระหนักถึง
                            ความปลอดภัย อาชวีอนามยั และ สิ�งแวดล้อมเป�นประจาํอยา่งต่อเนื�อง
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 4)   การเป�ดเผยขอ้มูลและความโปรง่ใส
คณะกรรมการบรษัิทฯ ตระหนักดีวา่ข้อมูลของบรษัิทฯ ทั�งที�เกี�ยวกับการเงินและที�ไม่ใชก่ารเงิน ล้วนมีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที�มีส่วนได้เสียของบรษัิทฯ จงึได้กําชบัใหฝ้�ายบรหิารดําเนินการในเรื�องที�
เกี�ยวกับการเป�ดเผยข้อมูลที�ครบถ้วน ตรงต่อความเป�นจรงิ เชื�อถือได้ สมํ�าเสมอ และทันเวลา ซึ�งฝ�ายบรหิารของบริ
ษัทฯ ได้ใหค้วามสาํคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธน์ั�น บรษัิทฯ ได้มอบหมาย
ให ้Chief Financial Officer ทําหน้าที�ติดต่อสื�อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุน้ นักวเิคราะหแ์ละภาครฐัที�เกี�ยวข้อง สถาบัน
ผู้ลงทุน และประชาชนทั�วไป ซึ�งสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบรษัิทฯ ได้ที�หมายเลขโทรศัพท์ 02-679-9166 หรอืที�
website : www.cpi-th.com หรอืที� e-mail address : info@cpi-th.com

 5)   ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ
การแต่งตั�งกรรมการบรษัิทฯ เป�นไปตามขอ้บงัคับของบรษัิทฯ โดยคณะกรรมการบรษัิทประกอบด้วยกรรมการ
ทั�งหมด 10 ท่าน เป�น กรรมการผูช้าย 10 ท่าน และ กรรมการผูห้ญิง -ไมม่-ี

แบง่เป�น
·    กรรมการที�เป�นอิสระ               4  ท่าน    คิดเป�นรอ้ยละ 40 ของจาํนวนกรรมการทั�งคณะ
·    กรรมการที�ไมไ่ด้เป�นผูบ้รหิาร    3  ท่าน    คิดเป�นรอ้ยละ 30 ของจาํนวนกรรมการทั�งคณะ
·    กรรมการที�เป�นผูบ้รหิาร           3  ท่าน    คิดเป�นรอ้ยละ 30 ของจาํนวนกรรมการทั�งคณะ

กรรมการทกุท่านที�ดํารงตําแหน่งกรรมการบรษัิทฯ ได้เขา้รว่มการปฐมนิเทศ รวมถึงการรบัทราบถึงขอ้มูลเกี�ยวกับ
การประกอบธุรกิจของบรษัิทฯ ตั�งแต่วนัที�เริ�มเขา้รบัตําแหน่ง ซึ�งถือเป�นนโยบายที�บรษัิทฯ ได้กําหนดไวส้าํหรบั
กรรมการผูที้�เขา้รบัดํารงตําแหน่งกรรมการของบรษัิทฯ
 

ในป� 2564 จาํนวนกรรมการอิสระของบรษัิทฯ มจีาํนวน 4 ท่านใน 10 ท่าน หรอืจาํนวน 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการ
ทั�งคณะ ทั�งนี� กรรมการอิสระมคีวามเป�นอิสระจากฝ�ายบรหิารและผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิทฯ 

ประธานกรรมการบรษัิทฯ ไมเ่ป�นบุคคลเดียวกับประธานเจา้หน้าที�บรหิาร เพื�อเป�นการแบง่แยกหน้าที�ในการกําหนด
นโยบายการกํากับดแูลและการบรหิารงานประจาํ บรษัิทฯ มกีารกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที�ของฝ�ายบรหิารในแต่ละ
ระดับไวอ้ยา่งชดัเจนและเป�นลายลักษณ์อักษรตามคู่มอือํานาจดําเนินการ บรษัิทฯ มกีารแบง่แยกหน้าที�ความรบัผดิ
ชอบออกจากกันโดยเด็ดขาดระหวา่งการอนุมติั การบนัทึกราย การทางบญัชแีละการดแูลทรพัยส์นิเพื�อเป�นการตรวจ
สอบซึ�งกันและกันได้ ดังนั�นจงึมั�นใจได้วา่กรรมการดังกล่าวได้มกีารปฏิบติัหน้าที�อยา่งเต็มที�ในฐานะที�เป�นตัวแทนของ
ผูถื้อหุน้ และมกีารถ่วงดลุกันอยา่งเหมาะสม 

คณะกรรมการบรษัิทฯ มหีน้าที�รบัผดิชอบในการปฏิบติัหน้าที�ใหเ้ป�นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์และขอ้บงัคับของ 

 บรษัิทฯ ตลอดจนมติของที�ประชุมผูถื้อหุน้ด้วยความซื�อสตัยส์จุรติ และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบรษัิทฯ โดย
กรรมการบรษัิทฯ มวีาระการดํารงตําแหน่งที�แน่นอน ซึ�งตามขอ้บงัคับของบรษัิทฯ กําหนดไวว้า่ ในการประชุมสามญั
ประจาํป�ทกุครั�ง กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอยา่งน้อยจาํนวนหนึ�งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจาํนวนกรรมการ
จะแบง่ออกใหเ้ป�นสามสว่นไมไ่ด้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกล้เคียงที�สดุกับสว่นหนึ�งในสาม (1/3) โดยใหก้รรมการที�ดํารง
ตําแหน่งนานที�สดุเป�นผูอ้อกจากตําแหน่ง 
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กรรมการของบรษัิทฯ เป�นผูที้�มคีวามรู ้ ความสามารถ มศัีกยภาพ และได้ผา่นหลักสตูรการอบรมการเป�นกรรมการ
ตามหลักสตูร Directors Certification Program (DCP) หรอื Directors Accreditation Program (DAP) ของ
สถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) ดังนี�
1)    นายบรรพต        หงษ์ทอง                  ประกาศนียบตัรหลักสตูร DAP รุน่ 2013

2)   นายชูศักดิ�          ปรชัญางค์ปรชีา        ประกาศนียบตัรหลักสตูร DCP รุน่ 18/2002

3)   นายถกล             ถวลิเติมทรพัย ์         ประกาศนียบตัรหลักสตูร DCP รุน่ 32/2003

4)   นายไพบูลย ์        คจุารวีณิช                ประกาศนียบตัรหลักสตูร DAP รุน่ 113/2014

5)   นายกิตติ             ฉัตรเลขวนิช             ประกาศนียบตัรหลักสตูร DCP รุน่ 4/2000  

6)   นายการุญ           นันทิลีพงศ์               ประกาศนียบตัรหลักสตูร DCP รุน่ 9/2001 

นโยบายการกํากับดแูลกิจการ
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7)   นายทรงฤทธิ�        นิวติัศัยวงศ์             ประกาศนียบตัรหลักสตูร DCP รุน่ 15/2002

8)   นายนพพร           พชิา                        ประกาศนียบตัรหลักสตูร DAP รุน่ 2003 

9)   นายศราวุธ          เมนะเศวต                ประกาศนียบตัรหลักสตูร DAP รุน่ 2015

คณะกรรมการบรษัิทฯ มภีาวะผูน้ํา มวีสิยัทัศน ์ และมคีวามเป�นอิสระในการตัดสนิใจ เพื�อประโยชน์สงูสดุของบรษัิทฯ
และผูถื้อหุน้โดยรวม คณะกรรมการได้มสีว่นรว่มในการกําหนดและใหค้วามเหน็ชอบในเรื�องวสิยัทัศน์ พนัธกิจ กลยุทธ์
เป�าหมาย โดยคณะจดัการจะนําเสนอเพื�อใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ ทบทวนทกุๆ 1-3 ป� หรอืเมื�อมกีารเปลี�ยนแปลง
แนวทางธุรกิจหรอืสถานการณ์เศรษฐกิจ 

ในสว่นแผนงานและงบประมาณ บรษัิทฯ มแีผนปฏิบติัและมกีารติดตามผลการปฏิบติัตามแผนงาน และงบประมาณ
ของบรษัิทฯ ทกุไตรมาส และมกีารปรบัปรุงเป�าหมาย แผนงาน และงบประมาณของบรษัิทฯ ทกุป� โดยคณะจดัการจะ
นําเสนอใหค้ณะกรรมการบรหิารพจิารณาทกุป�ตามกรอบคู่มอือํานาจดําเนินการและนําเสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ
พจิารณา ทั�งนี�หากมแีผนงานหรอืงบประมาณเพิ�มเติมที�เกินกวา่อํานาจดําเนินการอนุมติัของคณะกรรมการบรหิาร
ตามที�ได้กําหนดไว ้จะต้องนําเสนอคณะกรรมการบรษัิทฯ เพื�อพจิารณาต่อไป และคณะกรรมการบรษัิทฯ จะกํากับดแูล
ใหค้ณะจดัการดําเนินการใหเ้ป�นไปตามแผนงานและงบประมาณที�กําหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล อีกทั�ง
คณะกรรมการและคณะจดัการมคีวามรบัผดิชอบตามหน้าที�ต่อผูถื้อหุน้ มรีะบบการแบง่แยกบทบาทหน้าที�ความรบัผดิ
ชอบระหวา่งคณะกรรมการ ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร และคณะจดัการ ซึ�งได้มกีารกําหนดอํานาจดําเนินการอยา่งเป�น
ลายลักษณ์อักษรอยา่งชดัเจน

เพื�อป�องกันความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ การทํารายการหรอืธุรกรรมระหวา่งบรษัิทฯ กับบุคคลที�เกี�ยวโยงกัน ผูที้�
เกี�ยวขอ้ง หรอืบุคคลที�อาจมคีวามขดัแยง้ จะต้องเป�นไปตามเงื�อนไขการค้าโดยทั�วไป รายการทั�งหมดจะกระทําอยา่ง
ยุติธรรมตามราคาตลาดและเป�นไปตามปกติธุรกิจการค้า หรอืเป�นธุรกรรมที�เป�นขอ้ตกลงทางการค้าในลักษณะเดียว
กับที�วญิ�ูชนจะพงึกระทํากับคู่สญัญาทั�วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าที�ปราศจากอิทธพิล
จากการมสีถานะเป�นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลที�มคีวามเกี�ยวขอ้ง (แล้วแต่กรณ)ี ภายใต้เงื�อนไขที�สมเหตสุมผล
สามารถตรวจสอบได ้ไมก่่อใหเ้กิดการถ่ายเทผลประโยชน์
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อีกทั�งคณะกรรมการได้ดแูลอยา่งรอบคอบหากเกิดรายการที�อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการ
ตรวจสอบและบรหิารความเสี�ยงจะได้รบัทราบถึงรายการที�มคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และรายการที�เกี�ยวโยงกัน
เพื�อพจิารณาตามความเหมาะสมอยา่งรอบคอบ และใหม้กีารปฏิบติัตามหลัก เกณฑ์ของตลาดหลักทรพัยฯ์ โดยราคา
และเงื�อนไขใหก้ระทําเสมอืนทํารายการกับบุคคลภายนอก กระทําอยา่งยุติธรรมตามราคาตลาดและเป�นไปตามปกติ
ธุรกิจการค้า และจะต้องเป�ดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สญัญา เหตผุล/ความจาํเป�น ไวใ้นรายงานประจาํป�
ตลอดจนต้องเป�ดเผยไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ในหวัขอ้รายการบญัชกัีบบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกันด้วย 

อีกทั�งได้กําหนดนโยบายใหก้รรมการบรษัิทฯ และผู้บรหิารแจง้เกี�ยวกับการซื�อขายหลักทรพัย์ของบรษัิทฯ อย่าง
น้อย 1 วนัล่วงหน้าก่อนทําการซื�อขายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและบรหิารความเสี�ยงทราบโดยผ่านเลขานุการ
บรษัิท รวมถึงนําส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียใหแ้ก่เลขานุการบรษัิททุก 6 เดือน และเลขานุการบรษัิทจะต้องส่ง
สาํเนารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียนี�ใหป้ระธานคณะกรรมการตรวจสอบและบรหิารความเสี�ยงทราบ และกําหนดให้
กรรมการและผู้บรหิารมีหน้าที�รายงานการเปลี�ยนแปลงการถือครองหลักทรพัย์ต่อสาํนัก งานคณะกรรมการ กลต.

พรอ้มทั�งแจง้ใหเ้ลขานุการบรษัิททราบเพื�อจดัทําบันทึกการเปลี�ยนแปลงและสรุปจาํนวนหลักทรพัย์ของกรรมการ
และผู้บรหิารเป�นรายบุคคล เพื�อรายงานต่อคณะกรรมการบรษัิทฯ ทราบในการประชุมครั�งถัดไป
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  ซื�อ ขาย โอน

จาํนวนหุ้น %
จาํนวน
หุ้น

จาํนวน
หุ้น

จาํนวน
หุ้น จาํนวนหุ้น %

กรรมการบรษัิทฯ
1) นายบรรพต หงษ์ทอง         กรรมการอิสระ
   คู่สมรสและบุตรที�ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ

 

0

0

  

-

-

 

-

-

 

-

-

 

0

0

 

2) นายนพพร พชิา                กรรมการอิสระ
     คู่สมรสและบุตรที�ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ

0

0  
-

-

-

-

-

-

0

0
 

3) นายไพบูลย ์คจุารวีณิช       กรรมการอิสระ
    คู่สมรสและบุตรที�ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ

0

0  
-

-

-

-

-

-

0

0
 

4) นายศราวุธ เมนะเศวต       กรรมการอิสระ
     คู่สมรสและบุตรที�ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ

0

0  
-

-

-

-

-

-

0

0
 

5) นายถกล ถวลิเติมทรพัย ์   กรรมการ
    คู่สมรสและบุตรที�ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ

7,761,158

0

1.23 1,048,000

-

(863,800)  

-

- 7,945,358

0

1.26

6) นายชูศักดิ� ปรชัญางค์ปรชีา   กรรมการ
    คู่สมรสและบุตรที�ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ

13,253,181

0

2.10 -

-

-

-

-

-

13,253,181

0

2.10

7) นายการุญ นันทิลีพงศ์       กรรมการ
    คู่สมรสและบุตรที�ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ

0

0

 -

-

-

-

-

-

0

0

 

8) นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช       กรรมการ
    คู่สมรสและบุตรที�ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ

14,359,923

0

2.27 -

-

(18,400) 

-

-

-

14,341,523

0

2.27

 

9) นายทรงฤทธิ� นิวติัศัยวงศ์  กรรมการ
    คู่สมรสและบุตรที�ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ

2,831,260

0

0.45 -

-

-

-

-

-

2,831,260

0

0.45

10) นายรชฎ ถวลิเติมทรพัย ์   กรรมการ
     คู่สมรสและบุตรที�ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ

5,348,266

0

0.85 613,900  

-

-

-

-

-

5,962,166

0

0.94

ผูบ้รหิาร
11) นายกฤษฏ์พงศ์ ตากวริยิะนันท์  

    ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร
    คู่สมรสและบุตรที�ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ

 

0

 

0

  

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

0

 

0

 

12) นางรศัม ีพงศ์จนิดานนท์
     Chief Financial Officer 

     คู่สมรสและบุตรที�ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ

0

 

0

 -

 

-

-

 

-

-

 

-

0

 

0

 

13) นายธวชัชยั โฉมวรรณ์
     ผูอํ้านวยการสายงานขายและการตลาด
     คู่สมรสและบุตรที�ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ

0

 

0

 -

 

-

-

 

-

-

 

-

0

 

0

 

การเปลี�ยนแปลงการถือครองหุน้บรษัิทฯ ของกรรมการและผูบ้รหิาร ป� 2564
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รายชื�อ

การถือครองหุ้น ณ วนัที�
1 มกราคม 2564

การเปลี�ยนแปลงระหวา่งป�
การถือครองหุ้น ณ 

วนัที� 31 ธนัวาคม 2564
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  ซื�อ ขาย โอน

จาํนวนหุ้น %
จาํนวน
หุ้น

จาํนวน
หุ้น

จาํนวน
หุ้น จาํนวนหุ้น %

14) นายประวทิย ์เติมวริยิะกลุ
    ผูอํ้านวยการสายงานบรหิารทรพัยากรบุคคล
    คู่สมรสและบุตรที�ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ

0

 

0

 -

 

-

-

 

-

-

 

-

0

 

0

 

15) Mr. Jaroslaw Marian Kibilda

     ผูอํ้านวยการสายงานพฒันาธุรกิจ
     คู่สมรสและบุตรที�ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ

0

 

0

 -

 

-

-

 

-

-

 

-

0

 

0

 

16) นายอานนท์ ฤทธิ�ธาร
     ผูอํ้านวยการสายงานปฏิบติัการ
     คู่สมรสและบุตรที�ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ

0

 

0

 -

 

-

-

 

-

-

 

-

0

 

0

 

17) นายชุมพล ไทยนุกลู
     ผูอํ้านวยการโรงงาน 

     คู่สมรสและบุตรที�ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ

0

 

0

 -

 

-

-

 

-

-

 

-

0

 

0

 

รวมจาํนวนหุน้กรรมการ (ลําดับที� 1-10) 43,533,788 6.88 1,661,900 (882,200) - 44,333,488 7.00

รวมจาํนวนหุน้ผูบ้รหิาร (ลําดับที� 11-17) 0  - - - 0  

การเปลี�ยนแปลงการถือครองหุน้บรษัิทฯ ของกรรมการและผูบ้รหิาร ป� 2564

หน้า 78

รายชื�อ

การถือครองหุ้น ณ วนัที�
1 มกราคม 2564

การเปลี�ยนแปลงระหวา่งป�
การถือครองหุ้น ณ 

วนัที� 31 ธนัวาคม 2564

คณะกรรมการบรษัิทฯ ได้จดัใหม้รีะบบการควบคมุภายในที�ครอบคลมุทกุด้านทั�งด้านการเงิน การปฏิบติังาน การ
ดําเนินการใหเ้ป�นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคับ ระเบยีบที�เกี�ยวขอ้ง และการบรหิารความเสี�ยง และจดัใหม้กีลไกการตรวจ
สอบและถ่วงดลุที�มปีระสทิธภิาพเพยีงพอในการปกป�องรกัษาและดแูลเงินทนุของผูถื้อหุน้และสนิทรพัยข์องบรษัิทฯ
อยูเ่สมอ จดัใหม้กีารกําหนดลําดับขั�นของอํานาจอนุมติัเป�นลายลักษณ์อักษรในคู่มอือํานาจดําเนินการ และความรบั
ผดิชอบของผูบ้รหิารและพนักงาน กําหนดระเบยีบการปฏิบติังานอยา่งเป�นลายลักษณ์อักษร มสีาํนักตรวจสอบ
ภายในทําหน้าที�ตรวจสอบการปฏิบติังานของทกุหน่วยงานใหเ้ป�นไปตามระเบยีบที�วางไว ้ รวมทั�งประเมนิประสทิธภิาพ
และความเพยีงพอของการควบคมุภายใน ทั�งนี� คณะกรรมการตรวจสอบและบรหิารความเสี�ยงดแูลใหส้าํนักตรวจ
สอบภายในมคีวามเป�นอิสระ สามารถทําหน้าที�ตรวจสอบได้อยา่งเต็มที� และใหร้ายงานตรงต่อกรรมการตรวจสอบและ
บรหิารความเสี�ยงเป�นประจาํทกุไตรมาส

คณะกรรมการบรษัิทฯ ได้มอบหมายใหค้ณะกรรมการบรหิารกําหนดแผนพฒันาผูบ้รหิารระดับสงูและแผนสบืทอด  

 ผูบ้รหิารระดับสงู (Succession Plan) และประเมนิผลการปฏิบติังานของผูบ้รหิารระดับสงูเป�นประจาํทกุป� และมอบ
หมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนพจิารณากําหนดระบบพจิารณาค่าตอบแทนแก่ผูบ้รหิารระดับ
สงูที�เหมาะสม ที�สอดคล้องกับผลการดําเนินงานและเพื�อก่อใหเ้กิดแรงจูงใจในการทํางาน 

บรษัิทฯ ได้จดัทําคู่มอืจรรยาบรรณบรษัิทขึ�น เพื�อใหผู้ที้�เกี�ยวขอ้งยดึถือเป�นแนวทางในการปฏิบติัหน้าที�ตามภารกิจ
ด้วยความซื�อสตัย ์ สจุรติและเที�ยงธรรม โดยได้มอบคู่มอืจรรยาบรรณบรษัิทใหกั้บคณะ กรรมการ ผูบ้รหิาร และ
พนักงาน เพื�อใหป้ฏิบติัตามโดยทั�วกัน นอกจากนี�บรษัิทฯ ได้จดัอบรมชี�แจงใหพ้นักงานได้รบัทราบทั�วกัน และผูบ้งัคับ
บญัชาทกุระดับชั�นมหีน้าที�สอดสอ่งและสง่เสรมิใหผู้ใ้ต้บงัคับ บญัชาปฏิบติัตามจรรยาบรรณที�กําหนดและประพฤติ
ตนเป�นแบบอยา่งที�ดี อีกทั�งได้กําหนดเป�นแผนงานของฝ�ายบรหิารทรพัยากรบุคคลที�ต้องจดัอบรมและติดตามการ
ปฏิบติัดังกล่าวเป�นประจาํทกุป�

นโยบายการกํากับดแูลกิจการ
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บรษัิทฯ มกีารกําหนดการประชุมคณะกรรมการบรษัิทฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ย ไวอ้ยา่งเป�นทางการล่วงหน้า
ตลอดป� ไตรมาสละ 1 ครั�ง และมกีารประชุมพเิศษเพิ�มตามความจาํเป�น โดยมกีารกําหนดวาระไวอ้ยา่งชดัเจนและมวีาระ
พจิารณาติดตามผลการดําเนินงานเป�นประจาํ โดยเลขานุการบรษัิทหรอืเลขานุการที�ประชุมของแต่ละคณะจะจดัทํา
หนังสอืเชญิประชุมพรอ้มระเบยีบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสง่ใหก้รรมการแต่ละท่านล่วงหน้า
ก่อนการประชุมเป�นเวลา 7 วนัเพื�อใหค้ณะกรรมการได้มเีวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพยีงพอก่อนเขา้รว่มประชุม 

ทั�งนี�ในการประชุมคณะกรรมการบรษัิทฯ กรรมการสามารถเสนอความคิดเหน็ได้อยา่งเป�นอิสระ มกีารจดบนัทึกการ
ประชุมเป�นลายลักษณ์อักษรและจดัเก็บรายงานการประชุมที�ผา่นการรบัรองแล้วจากคณะ กรรมการบรษัิทฯ เพื�อให้
คณะกรรมการและผูที้�เกี�ยวขอ้งตรวจสอบได ้โดยปกติการประชุมแต่ละครั�งจะใชเ้วลาประมาณ 2-3 ชั�วโมง นอกจากนี�
บรษัิทฯ มเีลขานุการบรษัิทและที�ปรกึษาทางกฎหมาย ทําหน้าที�ใหคํ้าแนะนําด้านกฎหมายและเกณฑ์ต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง
ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั�งประสานงานใหม้กีารปฏิบติัตามมติคณะกรรมการ

หัวขอ้ การดําเนินการ

บรษัิทฯ ควรกําหนดและเป�ดเผยนโยบายค่าตอบแทน
พนักงานที�สอดคล้องกับผลการดําเนินงานของบรษัิทฯ
ทั�งในระยะสั�นและระยะยาว

เป�ดเผยในหวัขอ้ 7.5 ขอ้มูลเกี�ยวกับพนักงาน หน้า
93-94

บรษัิทฯ ควรเป�ดเผยวตัถปุระสงค์/เป�าหมายระยะยาวไวใ้น
รายงานประจาํป�

เป�ดเผยในหวัขอ้ เป�าหมายระยะยาวในการดําเนิน
ธุรกิจ หน้า 4-5

บรษัิทฯ ควรสื�อสารขอ้มูลผา่นการจดัใหม้กีารพบปะกับนัก
วเิคราะหห์ลักทรพัย ์หรอืเขา้รว่มกิจกรรม Opportunity

Day ของ ตลท. กับ นักวเิคราะห์

คณะกรรมการบรหิาร ได้มอบหมายให ้คณะจดัการ
สื�อสารขอ้มูลผา่นกิจกรรม Opportunity Day

เมื�อบรษัิทฯ มกีารดําเนินโครงการหรอืการลงทนุ
โครงการใหม่

บรษัิทฯ ควรสื�อสารขอ้มูลผา่นการจดัใหม้แีถลงขา่วต่อ
สื�อมวลชน/การจดัทําจดหมายขา่วที�นําเสนอถึงฐานะ
ทางการเงินของบรษัิทฯ

คณะกรรมการบรหิาร ได้มอบหมายให ้Chief

Financial Officer สื�อสารขอ้มูลผา่นการแถลง
ขา่วต่อสื�อมวลชน/การจดัทําจดหมายขา่วที�นํา
เสนอถึงฐานะทางการเงินของบรษัิทฯ เมื�อบรษัิทฯ
มผีลประกอบการที�ผดิปกติและต้องชี�แจง

คณะกรรมการบรษัิทฯ ควรพจิารณากําหนดจาํนวนบรษัิท
จดทะเบยีนที�กรรมการแต่ละคนจะไปดํารงตําแหน่งไมเ่กิน
5 แหง่ โดยไมม่ขีอ้ยกเวน้

คณะกรรมการบรษัิทฯ พจิารณายงัขอไมถื่อเป�น
นโยบายการปฏิบติั

คณะกรรมการควรกําหนดนโยบายในการไปดํารง
ตําแหน่งกรรมการที�บรษัิทอื�นของ Chief Executive

Officer

คณะกรรมการบรษัิทฯ พจิารณายงัขอไมถื่อเป�น
นโยบายการปฏิบติั

คณะกรรมการบรษัิทฯ ได้มอบหมายใหค้ณะกรรมการบรรษัทภิบาลและพฒันาความยั�งยนื คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรหิาร และคณะจดัการ ศึกษาหาแนวทางเพื�อสง่เสรมิใหบ้รษัิทฯ ดําเนินการปฏิบติั
ตามหลักการกํากับดแูลกิจการที�ดีที�ยงัไมส่ามารถปฏิบติัได้มดีังนี� 

6.2   การปฏิบติัตามหลักการกํากับดแูลกิจการที�ดีที�ยงัไมส่ามารถปฏิบติัได้ จากสรุปขอ้เสนอแนะจาก IOD

นโยบายการกํากับดแูลกิจการ



หัวขอ้ การดําเนินการ

คณะกรรมการควรระบุวาระการดํารงตําแหน่งของ
กรรมการอิสระไวอ้ยา่งชดัเจนในนโยบายกํากับดแูล
กิจการของบรษัิทโดยควรกําหนดไมเ่กิน 9 ป� โดยไมม่ขีอ้
ยกเวน้

คณะกรรมการบรษัิทฯ พจิารณายงัขอไมถื่อเป�น
นโยบายการปฏิบติั

คณะกรรมการควรกําหนดและเป�ดเผยถึงนโยบายความ
หลากหลายในโครงสรา้งของคณะกรรมการ

เป�ดเผยในหวัขอ้ การสรรหากรรมการและผูบ้รหิาร
ระดับสงู หน้า 98

บรษัิทฯ ควรกําหนดนโยบายเกี�ยวกับจาํนวนองค์ประชุม
ขั�นตํ�า ณ ขณะที�คณะกรรมการจะลงมติในที�ประชุมคณะ
กรรมการวา่ ต้องมกีรรมการอยูไ่มน่้อยกวา่ 2 ใน 3 ของ
จาํนวนกรรมการทั�งหมด

คณะกรรมการบรษัิทฯ กําหนดใหใ้นการประชุม
แต่ละครั�งจะต้องมกีรรมการเขา้รว่มประชุมไมน่้อย
กวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั�งหมดจงึจะถือ
ครบเป�นองค์ประชุม และการลงมติจะต้องผา่นการ
อนุมติัจากเสยีงขา้งมากของกรรมการที�เขา้รว่ม
ประชุม

คณะกรรมการควรจดัใหม้กีารประชุมระหวา่งกรรมการที�
ไมเ่ป�นผูบ้รหิาร โดยไมม่ฝี�ายจดัการเขา้รว่มประชุมในรอบ
ป�ที�ผา่นมา โดยระบุจาํนวนครั�งหรอืวนัที�จดัประชุม

คณะกรรมการบรษัิทฯ จะปฏิบติัตั�งแต่ป� 2565

เป�นต้นไป

คณะกรรมการควรเป�ดเผยกระบวนการในการประเมนิผล
งานคณะกรรมการทั�งคณะ

เป�ดเผยในหวัขอ้ การประเมนิผลการปฏิบติัหน้าที�
ของคณะกรรมการ หน้า 99-100

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนควรจดัประชุมอยา่ง
น้อยป�ละ 2 ครั�ง

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
พจิารณาจดัประชุมตามความเหมาะสมและเหตุ
สมควรเพื�อไมใ่หเ้กิดการประชุมที�เกินความจาํเป�น

คณะกรรมการสรรหาควรจดัประชุมอยา่งน้อยป�ละ 2 ครั�ง คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
พจิารณาจดัประชุมตามความเหมาะสมและเหตุ
สมควรเพื�อไมใ่หเ้กิดการประชุมที�เกินความจาํเป�น

คณะกรรมการควรมกีรรมการอิสระที�เป�นผูห้ญิงอยา่ง
น้อย 1 คน

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
ดําเนินการสรรหาทกุครั�งตามวาระของกรรมการ
ในแต่ละรอบป� แต่ยงัไมส่ามารถสรรหากรรมการ
อิสระที�เป�นผูห้ญิงได้

หน้า 80

นโยบายการกํากับดแูลกิจการ



6.3   ภาพรวมผลการดําเนินงานด้านกํากับกิจการเพื�อการพฒันาอยา่งยั�งยนื ประจาํป� 2564

AGM Checklist 2021 รบัทราบผลการประเมนิคณุภาพการจดัประชุมผูถื้อหุน้สามญั
ประจาํป� 2564 โดยบรษัิทฯ ได้รบัคะแนนประเมนิเต็ม 100 คะแนน จากสมาคมสง่เสรมิ 

 ผูล้งทนุไทย สะท้อนใหเ้หน็วา่บรษัิทฯ คํานึงถึงสทิธขิองผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกันทั�ง
ก่อน ระหวา่ง และหลังการประชุมผูถื้อหุน้ โดยเรื�องดังกล่างเป�นองค์ประกอบสาํคัญ
ของการมบีรรษัทภิบาลที�ดี

Corporate Governance Report of Thai Listed Companies รบัทราบผลประเมนิ
การกํากับดแูลกิจการบรษัิทจดทะเบยีนไทยประจาํป� 2564 จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษัิทไทยอยูใ่นระดับ “ดีเลิศ” หรอื “ระดับหา้ดาว” สะท้อนใหเ้หน็วา่บรษัิทฯ ได้
ใหค้วามสาํคัญในด้านสทิธผิูถื้อหุน้ การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกัน การคํานึง
ถึงบทบาทของผูส้ว่นได้เสยี การเป�ดเผยขอ้มูลความโปรง่ใส และความรบัผดิชอบของ
คณะกรรมการบรษัิทฯ ได้เป�นอยา่งดี

นโยบายการกํากับดแูลกิจการ
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โครงสรา้งการกํากับดแูลกิจการและขอ้มูลสาํคัญที�เกี�ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอ่ย ผูบ้รหิาร พนักงานและอื�นๆ

7.1    โครงการการกํากับดแูลกิจการ
คณะกรรมการบรษัิทฯ มหีน้าที�รบัผดิชอบในการปฏิบติัหน้าที�ใหเ้ป�นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์และขอ้บงัคับของ 

 บรษัิทฯ ตลอดจนมติของที�ประชุมผูถื้อหุน้ด้วยความซื�อสตัยส์จุรติ และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบรษัิทฯ

แผนภาพโครงสรา้งภายในบรษัิทฯ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564

7.2   ขอ้มูลเกี�ยวกับคณะกรรมการ

7.2.1   องค์ประกอบของคณะกรรมการบรษัิทฯ 

ลําดับ รายชื�อ ตําแหน่ง วนัที�แต่งตั�ง
ครั�งแรก

1 นายบรรพต หงษ์ทอง กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่า
ตอบแทน

26 เมษายน 2561

2 นายนพพร พชิา กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและบรหิาร
ความเสี�ยง
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

31 มกราคม 2561
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โครงสรา้งการกํากับดแูลกิจการและขอ้มูลสาํคัญที�เกี�ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอ่ย ผูบ้รหิาร พนักงานและอื�นๆ

ลําดับ รายชื�อ ตําแหน่ง วนัที�แต่งตั�ง
ครั�งแรก

3 นายไพบูลย ์คจุารวีณิช กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและบรหิารความเสี�ยง

9 พฤศจกิายน 2559

4 นายศราวุธ เมนะเศวต กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและบรหิารความเสี�ยง

26 เมษายน 2561

5 นายถกล ถวลิเติมทรพัย์ กรรมการ
ประธานกรรมการบรหิาร

14 ตลุาคม 2536

6 นายชูศักดิ� ปรชัญางค์ปรชีา กรรมการ
กรรมการบรหิาร
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

14 ตลุาคม 2536

7 นายการุญ นันทิลีพงศ์ กรรมการ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและพฒันา
ความยั�งยนื

14 ตลุาคม 2536

8 นายทรงฤทธิ� นิวติัศัยวงศ์ กรรมการ
กรรมการบรรษัทภิบาลและพฒันาความ
ยั�งยนื

14 ตลุาคม 2536

9 นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช กรรมการ 23 เมษายน 2542

10 นายรชฎ ถวลิเติมทรพัย์ กรรมการ 24 กมุภาพนัธ ์2557

หมายเหต ุ       

 1)  กรรมการทกุท่านไมเ่คยเป�นพนักงานหรอืหุน้สว่นของบรษัิทสอบบญัชภีายนอกที�บรษัิทฯ ใชบ้รกิารอยูใ่นชว่ง 2 ป�ที�ผา่นมา 
2) กรรมการทกุท่านไมม่กีารกระทําโดยไมส่จุรติ หรอืประมาณเลินเล่ออยา่งรา้ยแรง / ไมม่กีารเป�ดเผย หรอืเผยแพรข่อ้มูล หรอืขอ้ความอันเป�นเท็จที�อาจ
   ทําใหส้าํคัญผดิ หรอืปกป�ดขอ้ความจรงิที�ควรบอกใหแ้จง้ในสาระสาํคัญซึ�งอาจมผีลกระทบต่อการตัดสนิใจของผูถื้อหุน้ ผูล้งทนุ หรอืผูที้�เกี�ยวขอ้ง / ไมม่ี
   การกระทําอันไมเ่ป�นธรรมหรอืการเอาเปรยีบผูล้งทนุในการซื�อขายหลักทรพัยห์รอืสญัญาซื�อขายล่วงหน้า หรอืมหีรอืเคยมสีว่นรวมหรอืสนับสนุนการ
   กระทําดังกล่าว / ไมม่ปีระวติัการกระทําความผดิอาญาในความผดิที�เกี�ยวกับทรพัยซ์ึ�งได้กระทําโดยทจุรติ และการทํารายการที�อาจเกิดความขดัแยง้ทาง
   ผลประโยชน์กับบรษัิทฯ ในชว่ง 5 ป�ที�ผา่นมา

7.2.2  ขอ้มูลคณะกรรมการและผู้มอํีานาจควบคมุบรษัิทรายบุคคล 

นายถกล ถวลิเติมทรพัย ์หรอื นายรชฎ ถวลิเติมทรพัย ์ลงลายมอืชื�อรว่มกับ นายชูศักดิ� ปรชัญางค์ปรชีา หรอื 

นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช หรอื นายทรงฤทธิ� นิวติัศัยวงศ์ รวมเป�นสองคนและประทับตราสาํคัญของบรษัิทฯ ขอ้มูลและ
รายละเอียดของคณะกรรมการบรษัิทฯ โปรดดรูายละเอียดตามเอกสารแนบ 1  
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7.2.3  ขอบเขตอํานาจหน้าที� ความรบัผิดชอบ และอํานาจอนุมติัของคณะกรรมการบรษัิทฯ 

(1)   ปฏิบติัหน้าที�ใหเ้ป�นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และขอ้บงัคับของบรษัิทฯ รวมถึงมติที�ประชุมผูถื้อหุน้ 

       ด้วยความรบัผดิชอบ ระมดัระวงั และซื�อสตัยส์จุรติ
(2)  กําหนดนโยบายหลักในการดําเนินธุรกิจ นโยบายด้านการเงิน และการบรหิารเงินทนุของบรษัิทฯ และกํากับดแูล
       ใหฝ้�ายจดัการดําเนินการตามนโยบายดังกล่าวอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล
(3)  พจิารณาอนุมติัรายการที�มสีาระสาํคัญที�กฎหมาย ขอ้บงัคับ หรอืระเบยีบปฏิบติัของบรษัิทฯ ที�เกี�ยวขอ้งกับเรื�อง
      ดังกล่าวกําหนดใหต้้องได้รบัการอนุมติัจากคณะกรรมการหรอืที�ประชุมผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ
(4)  จดัใหม้รีะบบการควบคมุภายในด้านการดําเนินงาน ด้านการรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบติัตามกฎหมาย 

      ขอ้บงัคับ นโยบายและระเบยีบปฏิบติัของบรษัิทฯ และกําหนดใหส้าํนักตรวจสอบภายในมหีน้าที�รบัผดิชอบในการ
      ตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบการควบคมุภายในดังกล่าว และรายงานต่อคณะ กรรมการตรวจสอบ โดยคณะ
      กรรมการบรษัิทฯ จะประเมนิความเพยีงพอและเหมาะสมของระบบการควบคมุภายในเป�นประจาํทกุป� และให้
      ความเหน็ไวใ้นรายงานประจาํป�
(5)  แต่งตั�งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร และ
      คณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ เพื�อชว่ยคณะกรรมการในการกํากับดแูลกิจการใหบ้รรลวุตัถปุระสงค์ที�ได้กําหนดไว้
(6)  แต่งตั�ง ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร รองประธานเจา้หน้าที�บรหิาร และ Chief Financial Officer ซึ�งเสนอโดย
      คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพื�อรบัผดิชอบดําเนินการเรื�องต่างๆ ตามที�กําหนดโดยคณะ
      กรรมการบรษัิทฯ คณะกรรมการบรหิารและกฎหมาย
(7)  แต่งตั�งเลขานุการบรษัิท เพื�อรบัผดิชอบดําเนินการในเรื�องต่างๆ ตามที�กฎหมายกําหนด

ขอบเขตอํานาจอนุมติัของคณะกรรมการบรษัิทฯ ตามอํานาจดําเนินการเกี�ยวกับการทําธุรกรรม
(1)   พจิารณาอนุมติังบประมาณรายจา่ยลงทนุสาํหรบัโครงการใหมข่องบรษัิทฯ ที�มวีงเงินเกิน 10 ล้านบาท 

(2)  การอุทธรณ์หรอืไมอุ่ทธรณ์การประเมนิภาษีอากร หรอืการยอมชาํระภาษีอากร การฟ�องคด ีการต่อสูค้ด ี

       การอุทธรณ ์การฏีกาหรอืการไมฟ่�องคดี การไมต่่อสูค้ดี การไมอุ่ทธรณ ์การไมฏี่กา หรอืการฟ�องคดีการถอน
       อุทธรณ ์การถอนฏีกา หรอืการประนีประนอมยอมความการถอนคํารอ้งทกุร ์เรื�องภาษีอารที�มวีงเงินเกินกวา่ 5 

       ล้านบาท และ เรื�องอื�นๆ นอกจากเรื�องภาษีอากรที�มวีงเงินเกินกวา่ 5 ล้านบาท
(3)  การรว่มทนุ (โดยมสีว่นรว่มในการบรหิารงาน), การลงทนุซื�อหุน้/ขายหุน้บรษัิอื�น, กิจการใหม/่เลิกกิจการ

ขอบเขตอํานาจหน้าที�ของประธานกรรมการ ตามขอ้บงัคับบรษัิทฯ
ขอ้ 22.   ในการเรยีกประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการหรอืผูซ้ึ�งได้รบัมอบหมายจดัสง่หนังสอืนัดประชุมไปยงั
              กรรมการไมน่้อยกวา่เจด็วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจาํเป�นรบีด่วน เพื�อรกัษาสทิธ ิหรอืประโยชน์ของ
              บรษัิทฯ จะแจง้การนัดประชุมโดยวธิอืี�นและกําหนดวนันัดประชุมเรว็กวา่นั�นก็ได้ในกรณีที�กรรมการตั�งแต่
              สองคนขึ�นไปรอ้งขอใหม้กีารเรยีกประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการกําหนดวนันัดประชุมภายใน
              สบิสี�วนันับแต่วนัที�ได้รบัการรอ้งขอเชน่วา่นั�น 

ขอ้ 26.   มติทั�งปวงของที�ประชุมคณะกรรมการ ใหตั้ดสนิด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของกรรมการที�มาประชุม
             กรรมการคนหนึ�งมเีสยีงหนึ�งเสยีงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซึ�งมสีว่นได้เสยีในเรื�องใด ไมม่สีทิธิ
             ออกเสยีงลงคะแนนในเรื�องนั�น ในกรณีที�คะแนนเสยีงเท่ากันใหป้ระธานในที�ประชุมออกเสยีงเพิ�มขึ�นอีก
             เสยีงหนึ�งเป�นเสยีงชี�ขาด
ขอ้ 38.   ประธานกรรมการเป�นประธานที�ประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีที�ประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นที�ประชุมหรอืไมอ่าจปฏิบติั
             หน้าที�ได ้ถ้ามรีองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป�นประธาน ถ้า ไมม่รีองประธานกรรมการ 

             หรอืมแีต่ไมส่ามารถปฏิบติัหน้าที�ได้ ใหผู้ถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหนึ�งเป�นประธานในที�ประชุม

วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการบรษัิทฯ
ในการประชุมสามัญประจาํป�ทุกครั�ง กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจาํนวนหนึ�งในสามโดยอัตรา
ถ้าจาํนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป�นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจาํนวนใกล้เคียงที�สุดกับส่วนหนึ�งในสาม
กรรมการผู้ออกจากตําแหน่งไปนั�นอาจจะเลือกเข้ารบัตําแหน่งอีกก็ได้
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ลําดับ รายชื�อ ตําแหน่ง

1 นายนพพร พชิา
(กรรมการอิสระ)

ประธานกรรมการตรวจสอบและบรหิารความเสี�ยง

2 นายไพบูลย ์คจุารวีณิช
(กรรมการอิสระ)

กรรมการตรวจสอบและบรหิารความเสี�ยง

3 นายศราวุธ เมนะเศวต
(กรรมการอิสระ)

กรรมการตรวจสอบและบรหิารความเสี�ยง

7.3   ขอ้มูลเกี�ยวกับคณะกรรมการชุดยอ่ย

1)   คณะกรรมการตรวจสอบและบรหิารความเสี�ยง ประกอบด้วย

โดยกรรมการลําดับที� 1, 2 และ 3 เป�นบุคคลที�มคีณุสมบติัของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที�เป�นไปตาม
ประกาศที�เกี�ยวขอ้ง และมคีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอที�จะสามารถทําหน้าที�ในการสอบทานความน่าเชื�อถือของ
งบการเงิน 

ขอบเขตอํานาจหน้าที� ความรบัผดิชอบ และอํานาจอนุมติัของคณะกรรมการตรวจสอบและบรหิารความเสี�ยง
(1)   สอบทานใหบ้รษัิทฯ มกีารรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพยีงพอ
(2)  สอบทานใหบ้รษัิทฯ มรีะบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
       (Internal Audit) ที�เหมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป�นอิสระของ หน่วยงานตรวจสอบภายใน
       ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตั�ง โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอื
       หน่วยงานอื�นใดที�รบัผดิชอบเกี�ยวกับการตรวจสอบภายใน
(3)   สอบทานใหบ้รษัิทฯ ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ด้วยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยข์อ้กําหนด ของตลาด
       หลักทรพัย ์และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกับธุรกิจของบรษัิทฯ
(4)  พจิารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั�ง หรอื เลิกจา้ง บุคคลซึ�งมคีวามเป�นอิสระเพื�อทําหน้าที�เป�นผูส้อบบญัชขีอง
       บรษัิทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั�งเขา้รว่มประชุมกับผูส้อบบญัชโีดยมม่ฝี�ายจดัการ
       เขา้รว่มประชุมด้วยอยา่งน้อยป�ละ 1  ครั�ง
(5)   พจิารณารายการที�เกี�ยวโยงกันหรอืรายการที�อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป�นไปตามกฎหมาย
       และขอ้กําหนดของตลาดหลักทรพัย ์ทั�งนี� เพื�อใหม้ั �นใจวา่รายการดังกล่าวสมเหตสุมผลและเป�นประโยชน์
       สงูสดุต่อบรษัิทฯ
(6)   จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเป�ดเผยไวใ้นรายงานประจาํป�ของบรษัิทฯ ซึ�งรายงาน
       ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยขอ้มูลอยา่งน้อยดังต่อไปนี�
       (ก) ความเหน็เกี�ยวกับความถกูต้อง ครบถ้วน เป�นที�เชื�อถือได้ของรายงานทางการเงินของบรษัิท
       (ข) ความเหน็เกี�ยวกับความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในของบรษัิทฯ
       (ค) ความเหน็เกี�ยวกับการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ด้วยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยข์อ้กําหนดของ
            หลักทรพัย ์หรอืกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกับธุรกิจของบรษัิทฯ
       (ง) ความเหน็เกี�ยวกับความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี
       (จ) ความเหน็เกี�ยวกับรายการที�อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์
       (ฉ) จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
       (ช) ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมที�คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัจากการปฏิบติัหน้าที�ตามกฎบตัร
            (Charter)

       (ซ) รายการอื�นที�เหน็วา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทั�วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที�และความรบัผดิชอบที�ได้
            รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทฯ
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(7)  กําหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางในการบรหิารความเสี�ยงต่างๆ ที�เกี�ยวกับการดําเนินธุรกิจของบรษัิทฯ 

      อยา่งเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ
(8)  กําหนดแผนจดัการความเสี�ยงและกระบวนการบรหิารความเสี�ยงทั�วทั�งองค์กร
(9)  ติดตามและประเมนิผลการปฏิบติัตามกรอบการบรหิารความเสี�ยงทั�วทั�งองค์กร
(10) พจิารณาแต่งตั�ง เปลี�ยนแปลง บุคคลในคณะทํางานบรหิารความเสี�ยง
(11)  ปฏิบติัการอื�นใดตามที�คณะกรรมการของบรษัิทฯ มอบหมายด้วยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
      และบรหิารความเสี�ยง

วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบและบรหิารความเสี�ยง
คณะกรรมการตรวจสอบและบรหิารความเสี�ยงมวีาระการดํารงตําแหน่งเป�นไปตามวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการ
บรษัิทฯ หรอื คราวละไมเ่กิน 3 ป� โดยกรรมการตรวจสอบและบรหิารความเสี�ยงที�พน้ตําแหน่งตามวาระ อาจได้รบัแต่ง
ตั�งจากคณะกรรมการบรษัิทฯ อีกได้

2)  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

ลําดับ รายชื�อ ตําแหน่ง

1 นายบรรพต หงษ์ทอง 

(กรรมการอิสระ)
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

2 นายนพพร พชิา
(กรรมการอิสระ)

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

3 นายชูศักดิ� ปรชัญางค์ปรชีา
(กรรมการ)

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอํานาจหน้าที� ความรบัผดิชอบ และอํานาจอนุมติัของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
(1)   พจิารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที�มคีณุสมบติัเหมาะสม เพื�อดํารงตําแหน่งกรรมการ
      บรษัิทฯ เพื�อพจิารณาแต่งตั�งหรอืเพื�อนําเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้พจิารณาแต่งตั�ง แล้วแต่กรณ ีทั�งนี� ใน
      กระบวนการพจิารณาคัดเลือกบุคคลที�มคีณุสมบติัหมาะสมขา้งต้นนั�น ใหร้วมถึงการเป�ดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้
      สว่นน้อยสามารถเสนอชื�อบุคคลเพื�อเขา้รบัการพจิารณาคัดเลือกได้ด้วย
(2)  กําหนดหลักเกณฑ์การพจิารณาค่าตอบแทนสาํหรบักรรมการ
(3)  พจิารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบรษัิทฯ แล้วนําเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้พจิารณาอนุมติั
(4)  เสนอชื�อประธานเจา้หน้าที�บรหิาร รองประธานเจา้หน้าที�บรหิาร และ Chief Financial Officer ต่อคณะ         
       กรรมการบรษัิทฯ เพื�อพจิารณาแต่งตั�ง
(5)  พจิารณาการปรบัเงินเดือนและโบนัสประจาํป�ของ ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร รองประธานเจา้หน้าที�บรหิาร และ 
      Chief Financial Officer โดยรบัขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการบรหิาร และนําเสนอคณะกรรมการบรษัิทฯ เพื�อ
      พจิารณาอนุมติั
(6)  กําหนดแนวทางในการประเมนิผลปฏิบติังานคณะกรรมการบรษัิทฯ และคณะกรรมการบรหิาร โดยคํานึงถึงหน้าที�
      ความรบัผดิชอบและความเสี�ยงที�เกิดขึ�น
(7)  ปฏิบติัหน้าที�อื�นตามที�ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทฯ
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โครงสรา้งการกํากับดแูลกิจการและขอ้มูลสาํคัญที�เกี�ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอ่ย ผูบ้รหิาร พนักงานและอื�นๆ

วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนมวีาระการดํารงตําแหน่งเป�นไปตามวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการ
บรษัิทฯ หรอื คราวละไมเ่กิน 3 ป� โดยกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนที�พน้ตําแหน่งตามวาระ อาจได้รบัแต่ง
ตั�งจากคณะกรรมการบรษัิทฯ อีกได้



3)  คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและพฒันาความยั�งยนื ประกอบด้วย

ลําดับ รายชื�อ ตําแหน่ง

1 นายการุญ นันทิลีพงศ์
(กรรมการที�ไมใ่ชก่รรมการบรหิาร)

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและพฒันาความยั�งยนื

2 นายทรงฤทธิ� นิวติัศัยวงศ์
(กรรมการที�ไมใ่ชก่รรมการบรหิาร)

กรรมการบรรษัทภิบาลและพฒันาความยั�งยนื

หมายเหต ุ มติที�ประชุมคณะกรรมการบรษัิทฯ ครั�งที� 4/2564 เมื�อวนัที� 11 พฤศจกิายน 2564 มมีติใหเ้ปลี�ยนชื�อ “คณะกรรมการบรรษัทภิบาล” 

                เป�น “คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและพฒันาความยั�งยนื”

ขอบเขตอํานาจหน้าที� ความรบัผดิชอบ และอํานาจอนุมติัของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและพฒันาความยั�งยนื
1)    พจิารณากําหนดแนวทาง และเสนอแนะ นโยบาย กลยุทธ ์กรอบการดําเนินงาน รวมถึงกําหนดเป�าหมายการ
      เป�นบรรษัทภิบาลและการพฒันาความยั�งยนื เกี�ยวกับจรรยาบรรณ และจรยิธรรมทางธุรกิจ ตลอดจนนโยบาย/

      มาตรการต่อต้านทจุรติคอรร์ปัชั�น ต่อคณะกรรมการบรษัิทฯ และคณะจดัการ เพื�อกําหนดเป�นระเบยีบปฏิบติั
      องค์กรที�ได้มาตรฐานมแีนวทางที�ถกูต้อง ใหเ้ป�นไปตามวตัถปุระสงค์การเป�นองค์กรที�มุง่สรา้งความเชื�อมั�นและ
      ยั�งยนืใหกั้บผูม้สีว่นได้เสยีทกุกลุ่ม
2)   กํากับ ดแูล ใหคํ้าปรกึษา ทบทวนการดําเนินงานด้านบรรษัทภิบาลและการพฒันาความยั�งยนื กับหน่วยงานที�
      เกี�ยวขอ้งทั�งภายในและภายนอกสูม่าตรฐานสากล
3)   ใหคํ้าปรกึษา สง่เสรมิและสนับสนุน ทั�งทรพัยากรและบุคลากร ใหม้กีารเผยแพรก่ลยุทธแ์ละวฒันธรรมในการ
      เป�นบรรษัทภิบาลและพฒันาความยั�งยนื ใหเ้ป�นที�เขา้ใจของผูบ้รหิารและพนักงานทกุระดับ และใหม้ผีลในการ
      ปฏิบติัทั�วทั�งองค์กรและบรษัิทในเครอื สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

4)   สนับสนุนและใหคํ้าปรกึษาแก่บรษัิทฯ ในการเขา้รบัการประเมนิหรอืการจดัอันดับด้านการป�นบรรษัทภิบาล ทั�งนี� 
      เพื�อเป�นการพฒันาและยกระดับมาตรฐานการกํากับดแูลกิจการของบรษัิทฯ อยา่งต่อเนื�อง
5)   สรุปผลการดําเนินงาน ซึ�งประกอบด้วยขอ้มูลการบรหิารจดัการในด้านบรรษัทภิบาลและการพฒันาความยั�งยนื
      โดยนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิทฯ ทราบ 

6.)  ปฏิบติัหน้าที�อื�นตามที�ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทฯ

วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและพฒันาความยั�งยนื
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและพฒันาความยั�งยนืมวีาระการดํารงตําแหน่งเป�นไปตามวาระการดํารงตําแหน่ง  

 กรรมการบรษัิทฯ หรอื คราวละไมเ่กิน 3 ป� โดยกรรมการบรรษัทภิบาลและพฒันาความยั�งยนืที�พน้ตําแหน่งตาม
วาระ อาจได้รบัแต่งตั�งจากคณะกรรมการบรษัิทฯ อีกได้

4)   คณะกรรมการบรหิาร ประกอบด้วย

ลําดับ รายชื�อ ตําแหน่ง

1 นายถกล ถวลิเติมทรพัย์
(กรรมการ)

ประธานกรรมการบรหิาร

2 นายชูศักดิ� ปรชัญางค์ปรชีา
(กรรมการ)

กรรมการบรหิาร
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โครงสรา้งการกํากับดแูลกิจการและขอ้มูลสาํคัญที�เกี�ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอ่ย ผูบ้รหิาร พนักงานและอื�นๆ



ขอบเขตอํานาจหน้าที� ความรบัผดิชอบ และอํานาจอนุมติัของคณะกรรมการบรหิาร
(1)   มอํีานาจ หน้าที� ตามที�ได้รบัมอบหมายหรอืตามนโยบายที�ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ
(2)  พจิารณาและจดัทํานโยบาย กลยุทธท์างธุรกิจ เป�าหมายและแผนการดําเนินงาน เป�าหมาย ทางการเงิน และ
       งบประมาณของบรษัิทฯ โดยพจิารณาถึงป�จจยัทางธุรกิจต่างๆ อยา่ง เหมาะสม เพื�อนําเสนอและขออนุมติั
       ต่อคณะกรรมการ และกํากับดแูล ตรวจสอบ และติดตามการดําเนินธุรกิจของบรษัิทฯ ใหเ้ป�นไปตามที�กําหนดไว้
       อยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล
(3)   จดัใหม้แีผนสบืทอดงาน (Succession Plan) สาํหรบัการดํารงตําแหน่งที�สาํคัญของผูบ้รหิารระดับสงูหรอื
       บุคคลที�อยูใ่นเกณฑ์ที�จะได้รบัพจิารณาดํารงตําแหน่งผูบ้รหิารระดับสงู พรอ้มกับทบทวนแผนดังกล่าวอยา่ง
       สมํ�าเสมอ
(4)  กําหนดแนวทางในการประเมนิผลปฏิบติังานของ ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร รองประธานเจา้หน้าที�บรหิาร Chief 

       Financial Officer และ ผูบ้รหิารระดับสงูเป�นประจาํทกุป� โดยคํานึงถึงหน้าที�ความรบัผดิชอบและความเสี�ยงที�
       เกิดขึ�น
(5)  พจิารณาแต่งตั�งพนักงานระดับตําแหน่ง ผูจ้ดัการอาวุโส จนถึง พนักงานระดับตําแหน่งผูอํ้านวยการ ที�เสนอ
      โดยประธานเจา้หน้าที�บรหิาร
(6)  พจิารณาอนุมติัการปรบัเงินเดือนและโบนัสประจาํป�ของพนักงานบรษัิทฯ ที�เสนอโดยประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 

      แล้วรายงานใหค้ณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเพื�อทราบ
(7)  กําหนดโครงสรา้งองค์กรและนโยบายเกี�ยวกับการบรหิารจดัการบรษัิทฯ รวมถึงนโยบายเกี�ยวกับการคัดเลือก 

      การฝ�กอบรม การวา่จา้ง และการเลิกจา้งพนักงานของบรษัิทฯ โดยมอบหมายใหป้ระธานเจา้หน้าที�บรหิาร 

      ผูอํ้านวยการฝ�ายทรพัยากรบุคคล เป�นผูม้อํีานาจแทนบรษัิทฯ ในการลงนามในสญัญาจา้งแรงงาน
(8)  พจิารณาและใหข้อ้เสนอหรอืความเหน็ต่อคณะกรรมการเกี�ยวกับโครงการ ขอ้เสนอ หรอืการเขา้ทําธุรกรรมใดๆ 

      ที�เกี�ยวขอ้งกับการดําเนินธุรกิจของบรษัิทฯ ที�เกินกวา่วงเงินที�ได้กําหนดไว ้และ/หรอืที�กฎหมายและกฎเกณฑ์ที�
      เกี�ยวขอ้ง หรอืขอ้บงัคับบรษัิทฯ กําหนดใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้หรอืคณะ กรรมการเป�นผูพ้จิารณาอนุมติั
(9)  มอบอํานาจให ้ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร ดําเนินกิจการของบรษัิทฯ ตามขอบเขตอํานาจ หน้าที� และความรบั
      ผดิชอบ ตามที�กําหนดในคู่มอือํานาจดําเนินการ ภายใต้การกํากับดแูลของคณะกรรมการบรหิาร
(10)  พจิารณาและอนุมติัคู่มอือํานาจดําเนินการ เพื�อใหผู้ที้�ได้รบัแต่งตั�ง และ/หรอืผูที้�ได้รบัมอบอํานาจทราบถึง
       ขอบเขตความรบัผดิชอบและอํานาจของตนเอง และเพื�อใชเ้ป�นคู่มอืในการปฏิบติังาน โดยมหีลักฐานอ้างอิง และ
       เป�นไปตามขั�นตอนอยา่งมรีะบบ
(11)  พจิารณาทบทวนและรบัรองการจดัซื�อทั�วไป ซึ�งไมใ่ชเ่ป�นการจดัซื�อวตัถดุิบ ที�มวีงเงินตั�งแต่ 10 ล้านบาทขึ�นไป ที�
       อนุมติัโดยประธานเจา้หน้าที�บรหิาร หรอืคณะกรรมการเป�ดซองประกวดราคา
(12)  ศึกษาความเป�นไปได้ในการลงทนุในโครงการใหม่ๆ  และมอํีานาจในการพจิารณาและอนุมติัใหบ้รษัิทฯ ลงทนุหรอื
        เขา้รว่มลงทนุกับบุคคล นิติบุคคล องค์กรทางธุรกิจอื�นใด หรอืพจิารณาอนุมติัจดัตั�งบรษัิทยอ่ย ในรูปแบบที�
        คณะกรรมการบรหิารเหน็สมควร เพื�อดําเนินกิจการตามวตัถปุระสงค์ของบรษัิทฯ ตลอดจนถึงการพจิารณา
        และอนุมติัการใชจ้า่ยเงินเพื�อการลงทนุดังกล่าว การเขา้ทํานิติกรรมสญัญา การเพิ�มทนุในบรษัิทยอ่ยที�จดัตั�ง 

        และ/หรอืการดําเนินการใดๆ ที�เกี�ยวขอ้งกับเรื�องดังกล่าวจนเสรจ็การในวงเงินไมเ่กิน 100 ล้านบาท 

(13)  พจิารณาและอนุมติัการเขา้ทําธุรกรรมทางการเงินกับสถาบนัการเงินในการเป�ดบญัช ีกู้ยมื ขอสนิเชื�อ จาํนํา 
       จาํนอง คํ�าประกันและการอื�น รวมถึงการซื�อขายและจดทะเบยีนกรรมสทิธิ�ที�ดินใดๆ ตามวตัถปุระสงค์เพื�อ
       ประโยชน์ในการดําเนินกิจการของบรษัิทฯ ตลอดจนถึงการเขา้ทํานิติกรรมสญัญา ยื�นคําขอ/คําเสนอ ติดต่อ 

       ทํานิติกรรมกับสว่นราชการ เพื�อใหไ้ด้มาซึ�งสทิธต่ิางๆของบรษัิทฯ และ/หรอืการดําเนินการใดๆ ที�เกี�ยวขอ้งกับ
       เรื�องดังกล่าวจนเสรจ็การในจาํนวนเงินไมเ่กิน 200 ล้านบาท
(14)  พจิารณาและอนุมติัการใหกู้้ยมืเงินระหวา่งบรษัิทฯ กับ บรษัิทยอ่ย ในวงเงินไมเ่กิน 200 ล้านบาท 

(15)  กําหนดเงื�อนไขทางการค้า เชน่ วงเงินเครดิต ระยะเวลาการชาํระเงิน การทําสญัญาซื�อขาย การเปลี�ยนแปลง
       เงื�อนไขทางการค้า เป�นต้น 

(16)  อํานาจหน้าที�นอกจากนี� ใหเ้ป�นไปตามที�ระบุไวใ้นคู่มอือํานาจดําเนินการของบรษัิทฯ   
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ขอบเขตอํานาจหน้าที� ความรบัผดิชอบ และอํานาจอนุมติัของประธานเจา้หน้าที�บรหิาร
(1)   มอํีานาจ หน้าที�และความรบัผดิชอบใดๆ ตามที�ได้รบัมอบหมายหรอืตามนโยบายที�ได้รบัมอบหมายจากคณะ
       กรรมการบรษัิทฯ และ/หรอืคณะกรรมการบรหิาร 

(2)  มหีน้าที�กํากับดแูล จดัการ และบรหิารงานของบรษัิทฯ เพื�อใหเ้ป�นไปตามนโยบาย กลยุทธ ์ทางธุรกิจ เป�าหมาย
       และแผนการดําเนินงาน เป�าหมายทางการเงินและงบประมาณของบรษัิทฯ ที�ได้รบัอนุมติัจากคณะกรรมการ
       บรหิาร 

(3)   พจิารณาจา้ง แต่งตั�ง โยกยา้ย เลิกจา้ง กําหนดขอบเขตหน้าที�อํานาจ ประเมนิผล และ ผลประโยชน์ตอบแทน
       ที�เหมาะสมของพนักงาน แนวนโยบายที�กําหนดโดยคณะกรรมการบรหิาร
(4)  แต่งตั�งที�ปรกึษาด้านต่างๆ ที�จาํเป�นต่อการดําเนินกิจการ และ/หรอื การบรหิารงานประจาํวนัของบรษัิทฯ
(5)  แต่งตั�ง และ/หรอืมอบหมายใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ�งหรอืหลายคน กระทําการใดๆ ที�อยูภ่ายในขอบเขตอํานาจ
      ของประธานเจา้หน้าที�บรหิาร ตามที�ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร เหน็สมควร โดยที�ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร
      อาจยกเลิก เพกิถอน หรอืแก้ไขเปลี�ยนแปลงอํานาจดังกล่าวได ้

(6)  พจิารณาและอนุมติัการเขา้ทําสญัญาตราสารทางการเงิน เชน่ สญัญาสทิธทีิ�จะซื�อหรอืขายสนิค้าล่วงหน้า
      สญัญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ฯลฯ เพื�อป�องกันความเสี�ยงทางการเงินของบรษัิทฯ
(7)  กําหนดเงื�อนไขทางการค้า เชน่ วงเงินเครดิต ระยะเวลาการชาํระเงิน การทําสญัญาซื�อขายการเปลี�ยนแปลง
      เงื�อนไขทางการค้า เป�นต้น ในวงเงินจาํนวนเงินไมเ่กิน 25 ล้านบาท 

(8)  พจิารณาเจรจาต่อรอง อนุมติัการเขา้ทํานิติกรรมสญัญา หรอืการดําเนินการใดๆ ที�เกี�ยวขอ้งกับการจดัซื�อ
      วตัถดุิบและขายสนิค้าจาํนวนปรมิาณซื�อขายต่อครั�งไมเ่กิน 1,000 ตัน ในกรณีที�มกีารซื�อขายต่อครั�งเกินกวา่
      1,000 ตัน ต้องได้รบัอนุมติัจากคณะอนุกรรมการซื�อขายก่อน โดยยอดปรมิาณรวมซื�อขายสทุธจิะต้องรายงาน
      ใหค้ณะกรรมการบรหิารทราบในการประชุมครั�งถัดไป
(9)  พจิารณาเจรจาต่อรอง อนุมติัการเขา้ทํานิติกรรมสญัญา ซึ�งไมใ่ชก่ารจดัซื�อวตัถดุิบและขายสนิค้า ในจาํนวนเงิน
      ต่อครั�งไมเ่กิน 10 ล้านบาท
(10)  อํานาจหน้าที�นอกเหนือจากนี� ใหเ้ป�นไปตามที�ระบุไวใ้นคู่มอือํานาจดําเนินการของบรษัิทฯ 

5)  ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 

ลําดับ รายชื�อ ตําแหน่ง

1 นายกฤษฏ์พงศ์ ตากวริยิะนันท์ ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร

ขอบเขตอํานาจ หน้าที� และความรบัผดิของคณะกรรมการบรหิารขา้งต้น อยูภ่ายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและ    
 กฎเกณฑ์ที�เกี�ยวขอ้ง ตลอดจนขอ้บงัคับของบรษัิทฯ และในกรณีที�การเขา้ดําเนินการหรอืทําธุรกรรมใดๆ ที�มหีรอื
อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ และ/หรอื เป�นการเขา้ทํารายการกับบุคคลที�เกี�ยวโยงกัน ตามที�กฎหมายและ         
กฎเกณฑ์ที�เกี�ยวขอ้ง หรอืขอ้บงัคับบรษัิทฯ กําหนดใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้หรอืคณะกรรมการเป�นผูพ้จิารณาอนุมติั และ
ใหค้ณะกรรมการบรหิารใหค้วามเหน็และนําเสนอเรื�องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบรษัิทฯ เพื�อพจิารณาและดําเนินการ
ตามที�กฎหมายและกฎเกณฑ์ที�เกี�ยวขอ้ง หรอืขอ้บงัคับของบรษัิทฯ กําหนดต่อไป

หน้า 90

โครงสรา้งการกํากับดแูลกิจการและขอ้มูลสาํคัญที�เกี�ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอ่ย ผูบ้รหิาร พนักงานและอื�นๆ



ลําดับ รายชื�อ ตําแหน่ง

1 นายกฤษฏ์พงศ์ ตากวริยิะนันท์ ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร

2 นายรชฎ ถวลิเติมทรพัย์ รองประธานเจา้หน้าที�บรหิาร

3 นางรศัม ีพงศ์จนิดานนท์ Chief Financial Officer

4 นายธวชัชยั โฉมวรรณ์ ผูอํ้านวยการสายงานขายและการตลาด

5 นายรฐัพล ศิรพิลบุญ ผูอํ้านวยการสายงานบรหิารทรพัยากรบุคคล

6 Mr. Jaroslaw Marian Kibilda ผูอํ้านวยการสายงานพฒันาธุรกิจ

7 นายอานนท์ ฤทธิ�ธาร ผูอํ้านวยการสายงานปฏิบติัการ

8 นายชุมพล ไทยนุกลู ผูอํ้านวยการโรงงาน

9 นางสาวญาดา สวสัดิ�ศรี ผูช้ว่ยผูอํ้านวยการโรงงาน

10 นางสาวสทิุศา เทียนไชย ผูจ้ดัการฝ�ายสาํนักงานอาวุโส

11 นายมงคล เสยีงสทุธวิงศ์ ผูจ้ดัการฝ�ายสารสนเทศ

12 นายกฤษฎา ศรโีชติรุง่เรอืง ผูจ้ดัการฝ�ายโลจสิติกส์

13 นางสาวสลิลภร ปรชัญางค์ปรชีา ผูจ้ดัการฝ�ายจดัซื�อ

14 นางสาวเสาวณีย ์จุฑาภิรกัษ์ ผูจ้ดัการฝ�ายบญัชแีละการเงิน

15 นายก้องสกล บวรภิญโญพงศ์ ผูจ้ดัการสาํนักตรวจสอบภายใน

16 นายกฤษฎิ� ศิรปิระเสรฐิโชค ผูจ้ดัการทั�วไป

17 นายดวง อยูป่ระเสรฐิ ผูจ้ดัการฝ�ายกลยุทธก์ารขายอาวุโส

18 นางสาวสดใส ลิ�มศุภรตัน์ ผูจ้ดัการฝ�ายการตลาด

19 นางสาวอุทิศ นิลแสวง ผูจ้ดัการฝ�ายสวน

7.4    ขอ้มูลเกี�ยวกับผู้บรหิาร
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ลําดับ รายชื�อ ตําแหน่ง

20 นายอุทัย ขวญัเมอืง ผูจ้ดัการฝ�ายผลิต 1

21 นายฉลอง อินทโก ผูจ้ดัการฝ�ายผลิต 2

22 นายพฒันศักดิ� เดชดี ผูจ้ดัการฝ�ายผลิต 3

23 นายสมบติั พบูิลย์ ผูจ้ดัการฝ�ายยานยนต์

24 นางสาวสมุาลี อรทัย ผูจ้ดัการฝ�ายคลังสนิค้าและพสัดุ

25 นางสาวไพจติต์ หมิทอง ผูจ้ดัการฝ�ายประกันคณุภาพและวางแผนการผลิต

หมายเหต ุ  

1)  ผูบ้รหิารลําดับที� 1-8 เป�นผูบ้รหิารที�ต้องเป�ดเผยตามประกาศคณะกรรมการ กลต. กําหนด และผูบ้รหิารทกุท่านไมเ่คยเป�นพนักงานหรอืหุน้สว่น
    ของบรษัิทสอบบญัชภีายนอกที�บรษัิทฯ ใชบ้รกิารอยูใ่นชว่ง 2 ป�ที�ผา่นมา
2) ขอ้มูลและรายละเอียดของผูบ้รหิาร ลําดับที� 1-8 โปรดดรูายละเอียดตามเอกสารแนบ 1

7.4.1   นโยบายค่าตอบแทนกรรมการบรหิารและผู้บรหิาร 

1)   ค่าตอบแทนกรรมการบรหิาร
กรรมการบรหิารของบรษัิทฯ หมายถึง บุคคลที�ดํารงตําแหน่งใน “คณะกรรมการบรหิาร” โดยค่าตอบแทน
กรรมการบรหิาร จะได้รบัเฉพาะค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี�ยประชุมกรรมการบรหิารเท่านั�น 

2)  ค่าตอบแทนประธานเจา้หน้าที�บรหิาร
นโยบายค่าตอบแทนของประธานเจา้หน้าที�บรหิาร จะแบง่เป�นค่าตอบแทนและผลประโยชน์แบบคงที� คือ เงินเดือน
จะเป�นไปตามหน้าที�ความรบัผดิชอบ ประสบการณ์และทักษะความชาํนาญ โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่า
ตอบแทนจะทําการทบทวนเป�นประจาํทกุป� ซึ�งรวมถึงพจิารณาอัตราการปรบัเงิน เดือน โบนัส เพื�อนําเสนอต่อ  

 คณะกรรมการบรษัิทฯ พจิารณาอนุมติัต่อไป ค่าตอบแทนในรูปผลประโยชน์อื�นหรอืผลประโยชน์พเิศษ อาทิเชน่
ประกันสขุภาพ ประกันอุบติัเหต ุประกันภัยการเดินทาง กองทนุสาํรองเลี�ยงชพี และสวสัดิการอื�นๆ ที�สอดคล้องกับ
การปฏิบติังาน 

3)  ค่าตอบแทนผู้บรหิาร 

ระยะสั�นจะมรีะบบการวดัและประเมนิผลการปฏิบติังานของพนักงานในรูปแบบดัชนีวดัผล (KPI) โดยจา่ยผล
ตอบแทนในรูปแบบของโบนัสประจาํป� และจะมรีะบบการวดัและประเมนิผลตามความสามารถหรอืศักยภาพของ
บุคคล (Competency) โดยจะมกีารประเมนิผล ป�ละ 2 ครั�ง คือการประเมนิผลกลางป�และปลายป� โดยนํา
ผลลัพธจ์ากการประเมนิมาใชใ้นการพจิารณากําหนดค่าตอบแทนในรูปแบบของการปรบัอัตราค่าจา้งพนักงาน
หรอืการปรบัระดับตําแหน่งงาน พรอ้มทั�งยงันํามาวเิคราะหเ์พื�อทําแผนการอบรมเพื�อพฒันาศักยภาพของ    

 ผูบ้รหิาร
ระยะยาว พนักงานมสีทิธิ�ที�จะได้รบัค่าตอบแทนในรูปแบบของรายได้สะสม ซึ�งบรษัิทฯ จะสะสมรายได้ตามฐานที�
กําหนดใหกั้บพนักงานที�มคีณุสมบติัเขา้เกณฑ์ตามที�กําหนด โดยพนักงานจะได้รบัเมื�อเกษียณอายุการทํางาน
เพื�อมุง่เน้นสง่เสรมิและสรา้งการเติบโตที�ยั �งยนืในกับบรษัิทฯ และผลตอบแทนระยาวในรูปการจดัสรรใบสาํคัญ
สทิธ ิ ESOP ใหกั้บผูบ้รหิารตั�งแต่ป� 2557 จนถึงป�จจุบนั ยงัไมม่กีารจดัสรรใบสาํคัญสทิธ ิ ESOP ใหกั้บผู้
บรหิาร
ค่าตอบแทนในรูปผลประโยชน์อื�นหรอืสวสัดิการ อาทิเชน่ ประกันสงัคม ประกันสขุภาพ ประกันอุบติัเหตุ
ประกันภัยการเดินทาง กองทนุสาํรองเลี�ยงชพี การตรวจสขุภาพประจาํป� ชุดทํางาน และสวสัดิการอื�นๆ ที�
สอดคล้องกับการปฏิบติังาน 

นโยบายค่าตอบแทนของผูบ้รหิารจะสอดคล้องกับผลการดําเนินงานของบรษัิทฯ ทั�งในระยะสั�นและระยะยาว กล่าว
คือ
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รายละเอียด ป� 2564 ป� 2563 ป� 2562

จาํนวนกรรมการบรหิารและผูบ้รหิาร 10 ท่าน 10 ท่าน 10 ท่าน

ค่าตอบแทน
เบี�ยประชุม เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทนุสาํรอง
เลี�ยงชพี และรายได้อื�นๆ (เงินชดเชยเกษียณอายุ เงิน
ชดเชยต่างๆ)

23.33

ล้านบาท
20.20 

ล้านบาท
19.55 

ล้านบาท

รถยนต์ประจาํตําแหน่ง 3 ท่าน 3 ท่าน 3 ท่าน

7.4.2   ค่าตอบแทนรวมและจาํนวนรายของกรรมการบรหิารและผู้บรหิารของบรษัิทฯ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564

กรรมการบรหิารของบรษัิทฯ หมายถึง บุคคลที�ดํารงตําแหน่งใน “คณะกรรมการบรหิาร” โดยค่าตอบแทนกรรมการ
บรหิาร จะได้รบัเฉพาะค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี�ยประชุมกรรมการบรหิารเท่านั�น 

7.5   ขอ้มูลเกี�ยวกับพนักงาน
1)  จาํนวนพนักงานและค่าตอบแทนพนักงาน 

ระยะสั�นจะมรีะบบการวดัและประเมนิผลการปฏิบติังานของพนักงานในรูปแบบดัชนีวดัผล (KPI) โดยจา่ยผล
ตอบแทนในรูปแบบของโบนัสประจาํป� และจะมรีะบบการวดัและประเมนิผลตามความ สามารถหรอืศักยภาพของ
บุคคล (Competency) โดยจะมกีารประเมนิผลป�ละ 2 ครั�ง คือการประเมนิผลกลางป�และปลายป� โดยนําผลลัพธ์
จากการประเมนิมาใชใ้นการพจิารณากําหนดค่าตอบแทนในรูปแบบของการปรบัอัตราค่าจา้งพนักงานหรอืการปรบั
ระดับตําแหน่งงาน พรอ้มทั�งยงันํามาวเิคราะหเ์พื�อทําแผนการอบรมเพื�อพฒันาศักยภาพของพนักงาน 

ระยะยาว พนักงานมสีทิธิ�ที�จะได้รบัค่าตอบแทนในรูปแบบของรายได้สะสม ซึ�งบรษัิทฯ จะสะสมรายได้ตามฐานที�
กําหนดใหกั้บพนักงานที�มคีณุสมบติัเขา้เกณฑ์ตามที�กําหนด โดยพนักงานจะได้รบัเมื�อเกษียณอายุการทํางาน เพื�อ
มุง่เน้นสง่เสรมิและสรา้งการเติบโตที�ยั �งยนืในกับบรษัิทฯ และผลตอบแทนระยาวในรูปการจดัสรรใบสาํคัญสทิธิ
ESOP ใหกั้บพนักงาน ตั�งแต่ป� 2557 จนถึงป�จจุบนั ยงัไมม่กีารจดัสรรใบสาํคัญสทิธ ิESOP ใหกั้บพนักงาน
ค่าตอบแทนในรูปผลประโยชน์อื�นหรอืสวสัดิการ อาทิเชน่ ประกันสงัคม ประกันสขุภาพ ประกันอุบติัเหต ุประกันภัย
การเดินทาง กองทนุสาํรองเลี�ยงชพี การตรวจสขุภาพประจาํป� ชุดทํางาน และสวสัดิการอื�นๆ ที�สอดคล้องกับการ
ปฏิบติังาน 

นโยบายค่าตอบแทนของพนักงานจะสอดคล้องกับผลการดําเนินงานของบรษัิทฯ ทั�งในระยะสั�นและระยะยาว กล่าวคือ 

 4) ค่าตอบแทนอื�นของกรรมการบรหิารและผู้บรหิารที�นอกเหนือจากสวสัดิการ
ป� 2556 โครงการใบสาํคัญแสดงสทิธทีิ�จะซื�อหุน้สามญัออกและจดัสรรใหแ้ก่กรรมการและพนักงานของบรษัิทฯ
และบรษัิทยอ่ย ครั�งที� 1 (ESOP#1) ดังปรากฏตามรายละเอียดขอ้ 1.5 การออกหลักทรพัยอื์�น
ป� 2557 ถึงป�จจุบนั ไมม่ ี
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ขอ้มูล หน่วย ป� 2564 ป� 2563 ป� 2562

พนักงานสาํนักงานกรุงเทพ
พนักงานสาํนักงานชุมพร

จาํนวนพนักงาน

รวมพนักงานทั�งสิ�น

 

คน
คน
คน

 

56

715

771

 

56

712

768

79

745

824

พนักงานระดับบรหิาร
พนักงานระดับหวัหน้างาน
พนักงาน

จาํนวนพนักงานแบง่ตามกลุ่มงาน  

คน
คน
คน

 

27

113

631

 

28

141

599

27

153

644

เงินเดือน/ค่าแรง
โบนัส
รายได้อื�นๆ
กองทนุสาํรองเลี�ยงชพีฯ
ประกันสงัคม

ค่าตอบแทนพนักงาน  

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

 

150.06

29.35

20.40

3.05

3.08

 

148.56

21.82

22.55

2.71

4.67

162.68

26.30

25.41

3.13

6.35

รวมค่าตอบแทนพนักงาน ล้านบาท 206.66 200.32 223.87

ค่าตอบแทนพนักงาน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564

2)  ขอ้พพิาทด้านแรงงานที�สาํคัญในระยะเวลา 3 ป�ที�ผ่านมา
      บรษัิทฯ ไมม่ขีอ้พพิาทด้านแรงงานที�สาํคัญในระยะเวลา 3 ป�ที�ผา่นมา

7.6   ขอ้มูลสาํคัญอื�นๆ 

7.6.1   รายชื�อบุคคลที�ได้รบัมอบหมายให้รบัผิดชอบให้การดําเนินงานด้านต่างๆ 

ผูที้�ได้รบัมอบหมายใหร้บัผดิชอบโดยตรง
ในการควบคมุดแูลการทําบญัชี

ผูด้ํารงตําแหน่งผูค้วบคมุดแูลการทําบญัชี

นางรศัม ีพงศ์จนิดานนท์ 

ตําแหน่ง Chief Financial Officer

นางสาวสมศร ีฟองอนันตรตัน ์

ปฏิบติังานจนถึงวนัที� 31 มกราคม 2564

นางสาวเสาวณีย ์จุฑาภิรกัษ์ 

ตําแหน่ง ผูจ้ดัการฝ�ายบญัชแีละการเงิน 

เริ�มควบคมุดแูลการทําบญัชตัี�งแต่วนัที� 4 มกราคม 2565 

ดํารงตําแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายใน นายก้องสกล บวรภิญโญพงศ์ 

ตําแหน่ง ผูจ้ดัการสาํนักตรวจสอบภายใน

เลขานุการบรษัิท คณะกรรมการบรษัิทฯ ได้มมีติแต่ตั�งให ้นายคมกฤษ ทองอ่วม ดํารง
ตําแหน่งเป�นเลขานุการบรษัิท ตั�งแต่วนัที� 4 มกราคม 2559 ซึ�งได้ผา่น
การอบรมหลักสตูร Company Secretary Program Class

No.71/2016 จาก Thai Institute of Directors เพื�อทําหน้าที�ใหเ้ป�นไป
ตามพรบ.หลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยฯ์ 

ขอ้มูลและรายละเอียดของบุคคลดังกล่าวโปรดดรูายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 และ 3
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บรษัิท ป� 2564 ป� 2563 ผลต่าง

ค่าสอบบญัชี
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบตัร BOI ฉบบัละ

บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมนํ�ามนัปาล์ม  

1,500,000 บาท
100,000 บาท

 

1,500,000 บาท
100,000 บาท

 

-

-

ค่าสอบบญัชรีวม
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบตัร BOI ฉบบัละ

บรษัิทยอ่ย 3 บรษัิท  

810,000 บาท
100,000 บาท

 

790,000 บาท
100,000 บาท

 

เพิ�มขึ�น 20,000 บาท
-

บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย
ค่าบรกิารอื�น  

ไมม่ี
 

ไมม่ี
 

7.6.2   นักลงทนุสมัพนัธแ์ละขอ้มูลเพื�อการติดต่อ
บรษัิทฯ ได้มอบหมายใหผู้ด้ํารงตําแหน่ง Chief Financial Officer ทําหน้าที�ติดต่อสื�อสารกับผูล้งทนุ ผูถื้อหุน้        

 นักวเิคราะห ์ภาครฐัที�เกี�ยวขอ้ง สถาบนัผูล้งทนุ และประชาชนทั�วไป ซึ�งสามารถติดต่อขอทราบขอ้มูลบรษัิทฯ ได้ที�
หมายเลขโทรศัพท์ 02-679-9166 หรอืที� website : www.cpi-th.com หรอืที� e-mail address : info@cpi-th.com

7.6.3  ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั�งที� 1/2564 ได้มมีติอนุมติัแต่งตั�ง นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสริกิลุ ผูส้อบบญัชรีบั
อนุญาตเลขที� 4807 หรอื นางสาวรุง้นภา เลิศสวุรรณกลุ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที� 3516 หรอื นายชยพล                   

ศุภเศรษฐนนท์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที� 3972 หรอื นางสาวพมิพใ์จ มานิตขจรกิจ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที�
4521 หรอื นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที� 5659 หรอื นางสาวสมุนา พนัธพ์งษ์สานนท์ ผูส้อบ
บญัชรีบัอนุญาตเลขที� 5872 บรษัิท สาํนักงาน อีวาย จาํกัด เป�นผูส้อบบญัชสีาํหรบัป�บญัช ี 2564 โดยกําหนดค่า
ตอบแทนประจาํป� 2564 เป�นเงินจาํนวน 1,500,000 บาท ซึ�งเทียบเท่ากับป�ก่อน, ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบตัรสง่
เสรมิการลงทนุ (BOI) ฉบบัละ 100,000 บาท ซึ�งเทียบเท่ากับป�ก่อน และไมม่ค่ีาบรกิารอื�นใดนอกเหนือจากนี� อีกทั�ง
บรษัิทยอ่ยได้ใชผู้ต้รวจสอบบญัชสีาํนักงานเดียวกันเป�นผูส้อบบญัชสีาํหรบัป�บญัช ี2564
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8.1   สรุปผลการปฏิบติัหน้าที�ของคณะกรรมการในรอบป�ที�ผ่านมา
8.1.1  การสรรหา พฒันา และประเมนิผลการปฏิบติัหน้าที�ของคณะกรรมการ

(1)  คณุสมบติัของกรรมการอิสระของบรษัิทฯ 

(ก) ถือหุน้ไมเ่กินรอ้ยละหนึ�งของจาํนวนหุน้ที�มสีทิธอิอกเสยีงทั�งหมดของบรษัิทฯ บรษัิทใหญ ่บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม 

      หรอืนิติบุคคลที�อาจมคีวามขดัแยง้ ทั�งนี� ใหน้ับรวมการถือหุน้ของผูที้�เกี�ยวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั�นๆ 

      ด้วย
(ข)  ไมเ่ป�นหรอืเคยเป�นกรรมการที�มสีว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนักงาน ที�ปรกึษา ที�ได้เงินเดือนประจาํ หรอืผูม้ี
      อํานาจควบคมุของบรษัิทฯ บรษัิทใหญ ่บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม บรษัิทยอ่ยลําดับเดียวกัน หรอืนิติบุคคลที�อาจมี
      ความขดัแยง้ เวน้แต่จะได้พน้จากการมลัีกษณะดังกล่าวมาแล้วไมน่้อยกวา่สองป�ก่อนวนัที�ยื�นคําขออนุญาตต่อ
      สาํนักงาน
(ค) ไมเ่ป�นบุคคลที�มคีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลักษณะที�เป�น บดิามารดา 
     คู่สมรส พี�น้อง และบุตร รวมทั�งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ ่ผูม้อํีานาจควบคมุ หรอืบุคคลที�
     จะได้รบัการเสนอใหเ้ป�นผูบ้รหิารหรอืผูม้อํีานาจควบคมุของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย 

(ง) ไมม่หีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกิจกับบรษัิทฯ บรษัิทใหญ ่บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม หรอืนิติบุคคลที�อาจมคีวาม
     ขดัแยง้ ในลักษณะที�อาจเป�นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั�งไมเ่ป�นหรอืเคยเป�น         

     ผูถื้อหุน้รายใหญ ่กรรมการซึ�งไมใ่ชก่รรมการอิสระ หรอืผูบ้รหิาร ของผูที้�มคีวามสมัพนัธท์างธุรกิจกับบรษัิทฯ 

     บรษัิทใหญ ่บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม หรอืนิติบุคคลที�อาจมคีวามขดัแยง้ เวน้แต่จะได้พน้จากการมลัีกษณะดังกล่าว
     มาแล้วไมน่้อยกวา่สองป�ก่อนวนัที�ยื�นคําขออนุญาตต่อสาํนักงาน

รายงานผลการดําเนินงานสาํคัญด้านการกํากับดแูลกิจการ

ความสมัพนัธท์างธุรกิจตามวรรคหนึ�ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าที�กระทําเป�นปกติเพื�อประกอบกิจการ
การเชา่หรอืใหเ้ชา่อสงัหารมิทรพัย ์รายการเกี�ยวกับสนิทรพัยห์รอืบรกิารหรอืการใหห้รอืรบัความชว่ยเหลือ
ทางการเงิน ด้วยการรบัหรอืใหกู้้ยมื คํ�าประกัน การใหส้นิทรพัยเ์ป�นหลักประกันหนี�สนิ รวมถึงพฤติการณ์อื�น
ทํานองเดียวกัน ซึ�งเป�นผลใหผู้ข้ออนุญาตหรอืคู่สญัญามภีาระหนี�ที�ต้องชาํระต่ออีกฝ�ายหนึ�ง ตั�งแต่รอ้ยละสาม
ของสนิทรพัยที์�มตัีวตนสทุธขิองผูข้ออนุญาตหรอืตั�งแต่ยี�สบิล้านบาทขึ�นไป แล้วแต่จาํนวนใดจะตํ�ากวา่ ทั�งนี�
การคํานวณภาระหนี�ดังกล่าวใหเ้ป�นไปตามวธิกีารคํานวณมูลค่าของรายการที�เกี�ยวโยงกันตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับตลาดทนุ วา่ด้วยการเป�ดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบรษัิทจดทะเบยีนในรายการที�เกี�ยว
โยงกัน โดยอนุโลมแต่ในการพจิารณาภาระหนี�ดังกล่าว ใหน้ับรวมภาระหนี�ที�เกิดขึ�นในระหวา่งหนึ�งป�ก่อนวนัที�มี
ความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(จ)  ไมเ่ป�นหรอืเคยเป�นผูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ บรษัิทใหญ ่บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม หรอื นิติบุคคลที�อาจมคีวาม     

      ขดัแยง้ และไมเ่ป�นผูถื้อหุน้รายใหญ ่กรรมการซึ�งไมใ่ชก่รรมการอิสระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้สว่นผูจ้ดัการของ
      สาํนักงานสอบบญัช ีซึ�งมผีูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ บรษัิทใหญ ่บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม  หรอืนิติบุคคลที�อาจมี
      ความขดัแยง้สงักัดอยู ่เวน้แต่จะได้พน้จากการมลัีกษณะดังกล่าวมาแล้วไมน่้อยกวา่สองป�ก่อนวนัที�ยื�นคําขอ
      อนุญาตต่อสาํนักงาน
(ฉ) ไมเ่ป�นหรอืเคยเป�นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึ�งรวมถึงการใหบ้รกิารเป�นที�ปรกึษากฎหมายหรอืที�ปรกึษา
      ทางการเงิน ซึ�งได้รบัค่าบรกิารเกินกวา่สองล้านบาทต่อป�จากบรษัิทฯ บรษัิทใหญ ่บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม หรอื
      นิติบุคคลที�อาจมคีวามขดัแยง้ ทั�งนี� ในกรณีที�ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีเป�นนิติบุคคล ใหร้วมถึงการเป�นผูถื้อหุน้  

      รายใหญ ่กรรมการซึ�งไมใ่ชก่รรมการอิสระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้สว่นผูจ้ดัการ ของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนั�นด้วย 

      เวน้แต่จะได้พน้จากการมลัีกษณะดังกล่าวมาแล้วไมน่้อยกวา่สองป�ก่อนวนัที�ยื�นคําขออนุญาตต่อสาํนักงาน
(ช)  ไมเ่ป�นกรรมการที�ได้รบัการแต่งตั�งขึ�นเพื�อเป�นตัวแทนของกรรมการของบรษัิทฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ ่หรอืผูถื้อหุน้
      ซึ�งเป�นผูที้�เกี�ยวขอ้งกับผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิทฯ
(ซ)  ไมม่ลัีกษณะอื�นใดที�ทําใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อยา่งเป�นอิสระเกี�ยวกับการดําเนินงานของบรษัิทฯ

ทั�งนี�ในป� 2564 บุคคลที�ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระของบรษัิทฯ ไมม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกิจหรอืใหบ้รกิารทาง
วชิาชพี และในป� 2564 ไมม่กีารแต่งตั�งบุคคลเขา้เป�นกรรมการอิสระในระหวา่งป� 
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(2)  การสรรหากรรมการและผู้บรหิารระดับสงูสดุ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  ได้รบัมอบหมายใหม้หีน้าที�สรรหาบุคคลที�มคีณุสมบติัเหมาะสม เพื�อ
ดํารงตําแหน่งกรรมการบรษัิทฯ โดยนําเสนอต่อคณะกรรมการ
บรษัิทฯ หรอืที�ประชุมผูถื้อหุน้พจิารณาแต่งตั�งแล้วแต่กรณี ซึ�งจะพจิารณาด้านทักษะวชิาชพี ความรู ้ความสามารถ
ความเชี�ยวชาญเฉพาะด้าน (Board Skill Matrix) ประสบการณ์การทํางาน โดยไมเ่จาะจงเพศ อายุ หรอื เชื�อชาติ
ทั�งนี�การพจิารณาคณุสมบติัของบุคคลจะขึ�นอยูกั่บสถานการณ์และกลยุทธก์ารดําเนินงานของบรษัิทฯ ในชว่งเวลา
นั�นๆ รวมถึงการใชฐ้านขอ้มูลกรรมการและผูบ้รหิาร (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหมด่้วย

อีกทั�งในกระบวนการพจิารณาคัดเลือกบุคคลที�มคีณุสมบติัเหมาะสมขา้งต้นนั�น ได้รวมถึงการเป�ดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้
รายยอ่ยหรอืผูถื้อหุน้สว่นน้อยสามารถเสนอชื�อบุคคลเพื�อเขา้รบัการพจิารณาคัดเลือกได้ด้วย ซึ�งบรษัิทฯ ได้เป�ด
โอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเรื�องเพื�อบรรจุเป�นวาระการประชุมและเสนอชื�อบุคคลที�มคีณุสมบติัเหมาะสมเพื�อรบัการ

พจิารณาเลือกตั�งเป�นกรรมการบรษัิทฯ ล่วงหน้า โดยระหวา่งวนัที� 1 ตลุาคม 2563 ถึงวนัที� 30 ธนัวาคม 2563

สาํหรบัการประชุมสามญัประจาํป� 2564 และระหวา่งวนัที� 1 ตลุาคม 2654 ถึงวนัที� 30 ธนัวาคม 2564 สาํหรบัการ
ประชุมสามญัประจาํป� 2565 โดยแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผา่นระบบขา่วของตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและ
เวบ็ไซต์ของบรษัิทฯ 

การใหส้ทิธขิองผูถื้อหุน้รายยอ่ยหรอืผูถื้อหุน้สว่นน้อยในการแต่งตั�งกรรมการ บรษัิทฯ ได้กําหนดหลัก เกณฑ์เบื�อง
ต้นวา่ผูถื้อหุน้รายยอ่ยที�ต้องการเสนอชื�อบุคคลเขา้รบัการพจิารณาคัดเลือกเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการ จะต้องเป�น
ผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ โดยอาจเป�นผูถื้อหุน้รายเดียวหรอืหลายรายรวมกันถือหุน้หรอืสทิธอิอกเสยีงนับรวมกันได้ไม่
น้อยกวา่รอ้ยละหา้ของจาํนวนหุน้ที�มสีทิธอิอกเสยีงทั�งหมดของบรษัิทฯ (ไมน่้อยกวา่ 31,637,633 หุน้) เพื�อเสนอชื�อ
บุคคลเพื�อเขา้รบัพจิารณาเลือกตั�งใหด้ํารงตําแหน่งกรรมการได้เพยีงหนึ�งท่าน และเป�นผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ที�ถือหุน้
อยูใ่นวนัที�เสนอวาระ โดยการลงคะแนนเสยีงในการแต่งตั�งบุคคลเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการจะถือตามเสยีงขา้ง
มากในการออกเสยีง จะไมม่รีะบบ Cumulative Voting

และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้รบัมอบหมายใหม้หีน้าที�สรรหาบุคคลเขา้ดํารงตําแหน่งผูบ้รหิาร
สงูสดุ ประกอบด้วย ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร รองประธานเจา้หน้าที�บรหิาร และ Chief Financial Officer โดยนํา
เสนอชื�อและคณุสมบติัต่อคณะกรรมการ บรษัิทฯ พจิารณาอนุมติัแต่งตั�ง

อ้างถึงขอบเขตอํานาจหน้าที� ความรบัผดิชอบ และอํานาจอนุมติัของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
ในหวัขอ้ยอ่ยที� 2) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ของหวัขอ้ใหญ่ที� 7.3 ขอ้มูลเกี�ยวกับคณะกรรมการ
ชุดยอ่ย 

ทั�งนี�ในป� 2564 ไมม่กีรรมการที�มาจากผูถื้อหุน้รายใหญ่ และไมม่ผีูถื้อหุน้รายยอ่ยเสนอชื�อบุคคลเพื�อเขา้รบัการ
พจิารณาคัดเลือกเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการบรษัิทฯ

องค์ประกอบความรูค้วามชาํนาญของกรรมการ (Board Skill Matrix)
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(3)  หลักเกณฑ์และวธิกีารแต่งตั�งกรรมการมวีธิกีารดังต่อไปนี�
การเสนอชื�อบุคคลใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั�งเป�นกรรมการแทนกรรมการที�ครบกําหนดออกตามวาระ โดยคณะ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะเป�นผูส้รรหาเพื�อเสนอใหค้ณะ กรรมการบรษัิทฯ พจิารณาก่อนเสนอที�
ประชุมผูถื้อหุน้
ผูถื้อหุน้คนหนึ�งมคีะแนนเสยีงเท่ากับหนึ�งหุน้ต่อหนึ�งเสยีง
ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะต้องใชค้ะแนนเสยีงที�มอียูทั่�งหมดเลือกตั�งบุคคลคนเดียวหรอืหลายคนเป�นกรรมการก็ได้ แต่
จะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไมไ่ด้
บุคคลซึ�งได้รบัคะแนนเสยีงสงูสดุตามลําดับลงมา เป�นผูไ้ด้รบัการเลือกตั�งเป�นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการที�จะ
พงึมหีรอืจะพงึเลือกตั�งในครั�งนั�น ในกรณีที�บุคคลซึ�งได้รบัการเลือกตั�งในลําดับถัดลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากันเกิน
จาํนวนกรรมการที�จะพงึมหีรอืจะพงึเลือกตั�งในครั�งนั�น ใหผู้เ้ป�นประธานเป�นผูอ้อกเสยีงชี�ขาด

   ในป� 2564 บรษัิทฯ ได้ปฏิบติัตามหลักเกณฑ์และวธิกีารแต่งตั�งกรรมการตามที�ได้กําหนดไว ้

 (4)   การประเมนิผลการปฏิบติัหน้าที�ของคณะกรรมการ
เมื�อสิ�นสดุการดําเนินงานประจาํป� คณะกรรมการจะประเมนิผลการปฏิบติัหน้าที�ของคณะกรรมการบรษัิทฯ เป�น
ประจาํทกุป� โดยอ้างอิงแบบฟอรม์จากตัวอยา่งแบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลักทรพัยแ์หง่
ประเทศไทย เป�นหลักเกณฑ์ในการประเมนิและแจง้ผลการประเมนิใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ ทราบ เพื�อรว่ม
วเิคราะหผ์ลการประเมนิและพจิารณาหาแนวทาง แนวปฏิบติัสาํหรบัการพฒันาศักยภาพการทํางานของคณะ
กรรมการใหด้ีขึ�นอยา่งต่อเนื�อง

หลักเกณฑ์การประเมนิ ครอบคลมุประเด็นสาํคัญ ดังนี� 
1)   โครงสรา้งและคณุสมบติัของคณะกรรมการบรษัิทฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ย
2)  การประชุมคณะกรรมการบรษัิทฯ
3)  บทบาท หน้าที�และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษัิทฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ย
4)  เรื�องอื�นๆ เชน่ ความสมัพนัธกั์บคณะจดัการ การพฒันาตนเองของกรรมการบรษัิทฯ และ การพฒันาผูบ้รหิาร

วธิกีารใหค้ะแนน และการวเิคราะหผ์ลการประเมนิคิดเป�นรอ้ยละจากคะแนนเต็มในแต่ละหวัขอ้แบง่ออกเป�น ดังนี�
มากกวา่รอ้ยละ 80 = ดีเยี�ยม, มากกวา่รอ้ยละ 60= ด,ี มากกวา่รอ้ยละ 40 = พอใช,้ มากกวา่รอ้ยละ 20 = น้อย และ
น้อยกวา่รอ้ยละ 20 = ยงัไมม่กีารดําเนินการในเรื�องนั�นๆ 

โดยในการประชุมคณะกรรมการบรษัิทฯ ครั�งที� 1/2565 เมื�อวนัที� 24 กมุภาพนัธ ์2565 มกีารประเมนิ ซึ�งสรุปผล
การประเมนิประจาํป� 2564 ได้ดังนี�
1)   การประเมนิตนเองของคณะกรรมการทั�งคณะ 

เพื�อใช้ประเมินการทํางานของคณะกรรมการในภาพรวมขององค์คณะ มีหวัข้อที�ใช้ในการประเมิน ได้แก่
โครงสรา้งและคุณสมบัติของคณะกรรมการ, บทบาทหน้าที�และความรบัผิดชอบของคณะ กรรมการ, การ
ประชุมคณะกรรมการ, การทําหน้าที�ของกรรมการ, ความสัมพันธ์กับฝ�ายจัดการ และ การพัฒนาตนเอง
ของกรรมการและการพัฒนาผู้บรหิาร โดยกระบวนการประเมินใหก้รรมการทุกคนเป�นผู้ประเมิน ภาพรวม
ผลประเมินอยู่ในเกณ์ฑดีเยี�ยม 

หัวขอ้ประเมนิ ผลประเมนิป� 2564

1. โครงสรา้งและคณุสมบติัของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที� และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทําหน้าที�ของกรรมการ
5. ความสมัพนัธกั์บฝ�ายจดัการ
6. การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร

95.38%

92.63%

96.94%

94.64%

100%

87.92%

รวม 94.25%
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หัวขอ้ประเมนิ ผลประเมนิป� 2564

1. โครงสรา้งและคณุสมบติัของคณะกรรมการ 

2. การประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ย 

3. บทบาท หน้าที� และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการชุดยอ่ย 

    3.1 คณะกรรมการตรวจสอบและบรหิารความเสี�ยง
    3.2 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
    3.3 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
    3.4 คณะกรรมการบรหิาร

95.00%

100%

 

99.31%

100%

97.50%

95.00%

รวม 97.62%

2)  การประเมนิตนเองของคณะกรรมการชุดยอ่ยแบบรายคณะ  
เพื�อใชป้ระเมนิการทํางานของคณะกรรมการชุดยอ่ยที�ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ บรษัิทฯ ในภาพรวม
ขององค์คณะ มหีวัขอ้ที�ใชใ้นการประเมนิ โครงสรา้งและคณุสมบติัของคณะกรรมการชุดยอ่ย, การประชุม
คณะกรรมการชุดยอ่ย, บทบาท หน้าที� และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการชุดยอ่ย โดยกระบวนการ
ประเมนิใหก้รรมการที�ดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการชุดยอ่ยเป�นผูป้ระเมนิ 

ภาพรวมผลประเมนิอยูใ่นเกณ์ฑดีเยี�ยม

3)  การประเมนิผลงานกรรมการเป�นรายบุคคล 

เพื�อใชป้ระเมินการทําหน้าที�อย่างเหมาะสมของการเป�นกรรมการของกรรมการรายบุคคล มีหวัข้อที�ใชใ้นการ
ประเมิน โครงสรา้งและคุณสมบัติของคณะกรรมการ, การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย และ บทบาท หน้าที�
และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการอย่างเพียงพอ โดยกระบวนการประเมินใหก้รรมการทุกคนเป�น         

ผู้ประเมิน ภาพรวมผลประเมินอยู่ในเกณ์ฑดีเยี�ยม 

หัวขอ้ประเมนิ ผลประเมนิป� 2564

1. โครงสรา้งและคณุสมบติัของคณะกรรมการ 

2. การประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ย 

3. บทบาท หน้าที� และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการอยา่งเพยีงพอ

95.42%

96.25%

94.58%

รวม 95.42%

หน้า 100
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คณะกรรมการ
ตรวจสอบและ
บรหิารความ

เสี�ยง 

4 ครั�ง

คณะ
กรรมการ

 สรรหาและ
กําหนดค่า
ตอบแทน

1 ครั�ง

คณะกรรม 

 การบรรษัทภิ
บาลและ

พฒันาความ
ยั�งยนื
4 ครั�ง

คณะกรรมการ
บรหิาร
13 ครั�ง

คณะ
กรรมการ
บรษัิท
4 ครั�ง

การประชุม
ผู้ถือหุ้น
1 ครั�ง

(E-AGM)

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

นายนพพร พชิา 4/4 (100%) 1/1 (100%) - - 4/4 (100%) 1/1

นายไพบูลย ์คจุารวีณิช 4/4 (100%) - - - 4/4 (100%) 1/1

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

นายถกล  ถวลิเติมทรพัย์ - - - 13/13 (100%) 4/4 (100%) 1/1

นายชูศักดิ�  ปรชัญางค์ปรชีา - 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

นายทรงฤทธิ� นิวติัศัยวงศ์ - - 4/4 (100%) - 4/4 (100%) 1/1

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

เฉลี�ยรวมทั�งคณะ 100% 100% 100% 100% 100% 100%

8.1.2   การเขา้รว่มประชุมและการจา่ยค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล
1)   การเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการบรษัิทฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ย 

บรษัิทฯ มกีารกําหนดการประชุมคณะกรรมการบรษัิทฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ย ไวอ้ยา่งเป�นทางการล่วงหน้า
ตลอดป� ไตรมาสละ 1 ครั�ง และมกีารประชุมพเิศษเพิ�มตามความจาํเป�น โดยมกีารกําหนดวาระไวอ้ยา่งชดัเจนและมี
วาระพจิารณาติดตามผลการดําเนินงานเป�นประจาํ โดยเลขานุการบรษัิทหรอืเลขานุการที�ประชุมของแต่ละคณะจะ
จดัทําหนังสอืเชญิประชุมพรอ้มระเบยีบวาระการประชุมและเอกสารประกอบ การประชุมสง่ใหก้รรมการแต่ละท่าน
ล่วงหน้าก่อนการประชุมเป�นเวลา 7 วนัเพื�อใหค้ณะกรรมการได้มเีวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพยีงพอก่อนเขา้รว่ม
ประชุม 

ทั�งนี�ในการประชุมคณะกรรมการบรษัิทฯ กรรมการสามารถเสนอความคิดเหน็ได้อยา่งเป�นอิสระ มกีารจดบนัทึก
การประชุมเป�นลายลักษณ์อักษรและจดัเก็บรายงานการประชุมที�ผา่นการรบัรองแล้วจากคณะ กรรมการบรษัิทฯ
เพื�อใหค้ณะกรรมการและผูที้�เกี�ยวขอ้งตรวจสอบได ้ โดยปกติการประชุมแต่ละครั�งจะใชเ้วลาประมาณ 2-3 ชั�วโมง
นอกจากนี�บรษัิทฯ มเีลขานุการบรษัิทและที�ปรกึษาทางกฎหมาย ทําหน้าที�ใหคํ้าแนะนําด้านกฎหมายและเกณฑ์
ต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั�งประสานงานใหม้กีารปฏิบติัตามมติคณะกรรมการ

ในการประชุมแต่ละครั�งจะต้องมกีรรมการเขา้รว่มประชุมไมน่้อยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั�งหมดจงึจะถือ
ครบเป�นองค์ประชุม และการลงมติจะต้องผา่นการอนุมติัจากเสยีงขา้งมากของกรรมการที�เขา้รว่มประชุม ซึ�งในป�
2564 สามารถสรุปการเขา้รว่มประชุมต่างๆ ได้ดังนี�

รายชื�อ

จาํนวนครั�งที�เขา้รว่มประชุม / จาํนวนครั�งที�ประชุม ป� 2564
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 ตําแหน่ง ป� 2564 ป� 2563

คณะกรรมการบรษัิท ประธาน
กรรมการ

30,000 

*25,000* 

30,000 

20,000 

คณะกรรมการตรวจสอบและบรหิาร
ความเสี�ยง

ประธาน
กรรมการ

30,000

25,000 

30,000 

25,000 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่า
ตอบแทน

ประธาน
กรรมการ

25,000 

20,000 

25,000 

20,000 

คณะกรรมการบรหิาร ประธาน
กรรมการ

*30,000* 

*25,000* 

25,000 

20,000 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประธาน
กรรมการ

25,000 

20,000 

25,000 

20,000 

2)  การจา่ยค่าตอบแทนกรรมการ 

บรษัิทฯ ได้กําหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจนและโปรง่ใส โดยคณะกรรมการบรษัิทฯ ได้พจิารณา
กลั�นกรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการอยา่งละเอียดโดยเปรยีบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกันและอยูใ่นระดับเหมาะสมและสงูเพยีงพอที�จะดึงดดูและรกัษากรรมการที�มคีณุสมบติัที�ต้องการ และ
พจิารณาตามภาระหน้าที�ที�ได้รบัมอบหมาย กรรมการที�ได้รบัมอบหมายใหม้หีน้าที�และความรบัผดิชอบเพิ�มมากขึ�นจะ
ได้รบัค่าตอบแทนที�เหมาะสมกับหน้าที�และความรบัผดิชอบที�ได้รบัมอบหมายที�เพิ�มมากขึ�น รวมถึงพจิารณาจากผล
ประกอบการของบรษัิทฯ ทั�งนี� บรษัิทฯ มไิด้จา่ยผลประโยชน์อื�นใดใหแ้ก่กรรมการ นอกเหนือจากค่าตอบแทน
กรรมการและค่าเบี�ยประชุมกรรมการเท่านั�น เมื�อคณะกรรมการบรษัิทฯ พจิารณากลั�นกรองแล้วจะนําเสนอต่อที�
ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อพจิารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการต่อไป 

ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั�งที� 1/2564 เมื�อวนัที� 29 เมษายน 2564 มมีติอนุมติัค่าเบี�ยประชุมและค่าตอบแทน
กรรมการประจาํป� 2564 ดังนี�

(1)  กําหนดค่าเบี�ยประชุมกรรมการ ประจาํป� 2564 ซึ�งเพิ�มขึ�นจากป�ก่อน โดยพจิารณาปรบัเพิ�มค่าเบี�ยประชุม
     คณะกรรมการบรษัิทฯ และ คณะกรรมการบรหิาร เนื�องด้วยได้รบัมอบหมายงานและภาระ หน้าที� ที�เพิ�มมากขึ�น

บาท/คน/ครั�ง ที�มาประชุม
ค่าเบี�ยประชุม

รายละเอียด ป� 2564 ป� 2563

ค่าตอบแทนกรรมการ 4,000,000 บาท 4,000,000 บาท

(2)  กําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํป� 2564 ซึ�งเทียบเท่ากับป�ก่อน โดยใหป้ระธาน
      กรรมการพจิารณาจดัสรรตามความเหมาะสม 
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3)   ค่าตอบแทนที�เป�นตัวเงินของคณะกรรมการ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564

หมายเหต ุ  

1)  ตามมติที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครั�งที� 1/2564 เมื�อวนัที� 29 เมษายน 2564 มมีติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไมเ่กินจาํนวน 4,000,000 บาท ซึ�งเทียบเท่ากับป�ก่อน
และ
    ไมม่สีทิธปิระโยชน์อื�นใดนอกเหนือจากนี� โดยใหป้ระธานกรรมการพจิารณาจดัสรรตามความเหมาะสม ซึ�งได้ทําการจดัสรรและกําหนดจา่ยในเดือนกมุภาพนัธ ์2565 และอนุมติัค่า
    เบี�ยประชุมคณะกรรมการบรษัิทฯ จากเดิม กรรมการบรษัิท ครั�งละ 20,000 บาทต่อคนต่อครั�ง เป�น 25,000 บาทต่อคนต่อครั�ง และ ค่าเบี�ยประชุมคณะกรรมการบรหิาร จากเดิม 

    ประธานกรรมการบรหิาร ครั�งละ 25,000 บาทต่อคนต่อครั�ง เป�น 30,000 บาทต่อคนต่อครั�ง และ กรรมการบรหิาร ครั�งละ 20,000 

    บาทต่อคนต่อครั�ง เป�น 25,000 บาทต่อคนต่อครั�ง
2)  คณะกรรมการบรหิารมกีารจดัประชุม 13 ครั�ง ในป� 2564 โดย การประชุมครั�งที� 9/2564 ไมร่บัค่าเบี�ย เนื�องด้วยเป�นการพจิารณาวาระพเิศษ เรื�องการซื�อเครื�องจกัรทดแทน 

3)  ตามมติที�ประชุมคณะกรรมการบรษัิทฯ ครั�งที� 4/2564 เมื�อวนัที� 11 พฤศจกิายน 2564 มมีติใหเ้ปลี�ยนชื�อ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล เป�น คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
     พฒันาความยั�งยนื

4)  ค่าตอบแทนอื�นของกรรมการ
ป� 2556 โครงการใบสาํคัญแสดงสทิธทีิ�จะซื�อหุน้สามญัออกและจดัสรรใหแ้ก่กรรมการและพนักงานของ
บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ครั�งที� 1 (ESOP#1) ดังปรากฏตามรายละเอียดขอ้ 1.5 การออกหลักทรพัยอื์�น
ป� 2557 ถึงป�จจุบนั -ไมม่-ี 

        

 

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ
และบรหิาร
ความเสี�ยง 

4 ครั�ง

คณะ
กรรมการ
 สรรหา
และ

กําหนดค่า
ตอบแทน

1 ครั�ง

คณะ
กรรมการ
บรรษัทภิ
บาลและ

พฒันาความ
ยั�งยนื
4 ครั�ง

คณะ
กรรมการ
บรหิาร
13 ครั�ง

คณะ
กรรมการ
บรษัิท
4 ครั�ง

ค่าตอบแทน
กรรมการ 

 ป� 2564 

รวม

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

นายนพพร พชิา 115,000 20,000 - - 95,000 460,000 690,000

นายไพบูลย ์คจุารวีณิช 95,000 - - - 95,000 380,000 570,000

นายศราวุธ เมนะเศวต 95,000 - - - 95,000 380,000 570,000

นายถกล  ถวลิเติมทรพัย์ - - - 340,000 95,000 380,000 815,000

นายชูศักดิ�  ปรชัญางค์ปรชีา - 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

นายทรงฤทธิ� นิวติัศัยวงศ์ - - 80,000 - 95,000 380,000 555,000

นายรชฎ ถวลิเติมทรพัย์ - - - - 95,000 380,000 475,000

รวม 305,000 65,000 180,000 620,000 975,000 4,000,000 6,1450,000

รายชื�อกรรมการ

ค่าเบี�ยประชุม (บาท)

รวม
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8.1.3   การกํากับดแูลบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม 

การบรหิารจดัการและดําเนินธุรกิจของบรษัิทยอ่ยจะดําเนินการภายใต้กรอบนโยบายและรูปแบบบรหิารการจดัการใน
แบบอยา่งเดียวกันกับของบรษัิทฯ โดยกระบวนการดําเนินการ อํานาจการตัดสนิใจ ตลอดจนการพจิารณาอนุมติัเรื�อง
ต่างๆ จะเป�นไปตามขอบเขตอํานาจหน้าที�และความรบัผดิชอบตามคู่มอือํานาจดําเนินการของบรษัิทฯ อีกทั�งกรรมการ
และผูบ้รหิารของบรษัิทฯ บางท่านได้ดํารงตําแหน่งกรรมการของบรษัิทยอ่ยด้วย จงึทําใหก้ระบวนการบรหิารอยูใ่น
ขอบเขตตามแบบของบรษัิทฯ อยา่งแน่นอน รวมถึงขอ้มูลฐานะทางการเงินของบรษัิทฯ จะแสดงขอ้มูลฐานะทางการ
เงินของบรษัิทยอ่ยรวมอยูด่้วย

การกํากับดแูลและการบรหิารจดัการบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม บรษัิทฯ จะพจิารณาแต่งตั�งบุคคลเพื�อเป�นตัวแทนของ
บรษัิทฯ เขา้ดํารงตําแหน่งในฐานะ กรรมการ ตามสดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิทยอ่ย หรอื บรษัิทรว่ม หรอื ตามเงื�อนไขที�
ได้ตกลงกันตามสญัญา และ/หรอื แต่งตั�ง ผูบ้รหิาร ตามเงื�อนไขที�ได้ตกลงกัน

โดย คณะกรรมการบรษัิท หรอื คณะกรรมการบรหิาร ของบรษัิทฯ จะเป�นผูพ้จิารณาแต่งตั�งบุคคลเพื�อเป�นตัวแทน
ดังกล่าว โดยจะพจิารณาบุคคลที�มคีณุสมบติัและประสบการณ์ที�เหมาะสม ปราศจากผลประโยชน์ขดัแยง้กับธุรกิจของ
บรษัิทยอ่ย หรอื บรษัิทรว่ม ที�บรษัิทฯ เขา้ลงทนุ ตลอดจนไมม่ลัีกษณะต้องหา้มขาดความน่าไวว้างใจตามกฎหมาย
หรอื ขอ้กําหนดที�เกี�ยวขอ้ง

ทั�งนี� การบรหิารงานในธุรกิจที�บรษัิทฯ มคีวามชาํนาญ บรษัิทฯ จะสง่บุคคลเพื�อเป�นตัวแทนของ  บรษัิทฯ เขา้ดํารง
ตําแหน่งในฐานะ กรรมการ และ/หรอื ผูบ้รหิาร เพื�อเขา้รว่มบรหิารงาน และรวมถึงกําหนดนโยบายและแนวทางการ
บรหิารงานใหส้อดคล้องกับแผนงานของบรษัิทฯ รวมทั�งติดตามและควบคมุการปฏิบติังานใหเ้ป�นไปตามแผนงานที�ได้
กําหนดไว้
 

การบรหิารงานในธุรกิจอื�นที�บรษัิทฯ ไมม่คีวามเชี�ยวชาญในธุรกิจ บรษัิทฯ จะสง่บุคคลเพื�อเป�นตัวแทนของบรษัิทฯ เขา้
ดํารงตําแหน่งในฐานะ กรรมการ แทนการเขา้ไปบรหิารงานโดยตรง

ทั�งนี� บุคคลที�ได้รบัการแต่งตั�งใหเ้ป�นตัวแทนของบรษัิทฯ จะต้องปฏิบติัหน้าที�ในฐานะ กรรมการ และ/หรอื ผูบ้รหิาร
ของบรษัิทยอ่ยหรอืบรษัิทรว่ม ด้วยความรบัผดิชอบ กํากับดแูลติดตามการดําเนินธุรกิจของ บรษัิทยอ่ยหรอื บรษัิท
รว่ม ใหเ้ป�นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคับ และ กฎระเบยีบที�เกี�ยวขอ้ง พรอ้มทั�งมใิหบุ้คคลที�เป�นตัวแทนของ 

 บรษัิทฯ รวมถึง บดิา มารดา พี�น้อง บุตร บุตรบุญธรรม คู่สมรส หรอืผูที้�อยูกิ่นด้วยกันฉันสามภีรยิาของตัวแทนใช้
ขอ้มูลภายในของบรษัิทฯ บรษัิทยอ่ย และ บรษัิทรว่ม เพื�อประโยชน์ของตนเองหรอืผูอื้�น นอกจากเพื�อผลประโยชน ์

 ของบรษัิทฯ บรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่มเท่านั�น

ขอ้มูลการกรรมการและผูบ้รหิารที�บรษัิทฯ ได้แต่งตั�งใหด้ํารงตําแหน่งกรรมการ หรอื ผูบ้รหิาร ในบรษัิทยอ่ย หรอื
บรษัิทรว่ม ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 และ 2 

8.1.4   การติดตามให้มกีารปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติัในการกํากับดแูลกิจการ 

(1)  การป�องกันความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และการใชข้อ้มูลภายในเพื�อแสวงหาผลประโยชน์
     บรษัิทฯ มกีารดแูลเรื�องการใชข้อ้มูลภายในตามหลักการกํากับดแูลกิจการที�ดี โดยได้กําหนดไวเ้ป�นลายลักษณ์
     อักษรในจรรยาบรรณบรษัิทฯ และคู่มอืบทบาทหน้าที�และความรบัผดิชอบของกรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงาน ซึ�ง
     จะมอบใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานเมื�อแรกเขา้ทํางาน โดยสรุปนโยบายสาํคัญดังนี�

1)   บรษัิทฯ ได้กําหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิาร ลงนามรบัทราบถึงประกาศที�เกี�ยวขอ้งของสาํนักงานคณะกรรมการ 

     ก.ล.ต. ที�กําหนดใหก้รรมการ และผูบ้รหิาร มหีน้าที�รายงานการเปลี�ยนแปลงการถือครองหลักทรพัย ์ต่อ
     สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญัติหลัก ทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์

     พ.ศ.2535 ภายใน 3 วนั นับจากวนัที�มกีารเปลี�ยนแปลงการถือครองหลักทรพัย ์และใหแ้จง้ใหเ้ลขานุการบรษัิท
     รบัทราบเพื�อจดัทําบนัทึกการเปลี�ยนแปลงและสรุปจาํนวนหลักทรพัยข์องกรรมการและผูบ้รหิารเป�นรายบุคคล 

     เพื�อนําเสนอใหแ้ก่คณะกรรมการบรษัิททราบในการประชุมครั�งถัดไป นอกจากนั�น ยงัได้แจง้บทลงโทษหากมกีาร
     ฝ�าฝ�นหรอืไมป่ฏิบติัตามขอ้กําหนดดังกล่าวด้วย
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2)  บรษัิทฯ มขีอ้กําหนดหา้มนําขอ้มูลงบการเงิน หรอืขอ้มูลอื�นที�มผีลกระทบต่อราคาหลัก ทรพัยข์องบรษัิทที�ทราบ 

      เป�ดเผยแก่บุคคลภายนอกหรอืผูที้�มไิด้มสีว่นเกี�ยวขอ้ง และหา้มทําการซื�อขายหลัก ทรพัยใ์นชว่ง 1 เดือน ก่อนที�
      ขอ้มูลงบการเงินหรอืขอ้มูลอื�นที�มผีลกระทบต่อราคาหลักทรพัยข์องบรษัิท/กลุ่มบรษัิทจะเผยแพรต่่อ
      สาธารณชน และต้องไมซ่ื�อขายหลักทรพัยข์องบรษัิทจนกวา่จะพน้ระยะเวลา 24 ชั�วโมง นับแต่ได้มกีารเป�ดเผย
      ขอ้มูลนั�นสูส่าธารณะทั�งหมดแล้ว การไมป่ฏิบติัตามขอ้กําหนดดังกล่าวถือเป�นการกระทําผดิวนิัยของบรษัิท 

      หากกรรมการ ผูบ้รหิารหรอืพนักงาน ที�ได้ล่วงรูข้อ้มูลภายในที�สาํคัญ คนใดกระทําผดิวนิัยจะได้รบัโทษตั�งแต่ 

      การตักเตือน การตัดค่าจา้ง การพกังานโดยไมไ่ด้รบัค่าจา้ง จนถึงการเลิกจา้ง นอกจากนี�บรษัิทฯ กําหนด
      นโยบายใหก้รรมการและผูบ้รหิารระดับสงูแจง้ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเกี�ยวกับการซื�อขายหุน้ของบรษัิทฯ 

      อยา่งน้อย 1 วนัล่วงหน้าก่อนทําการซื�อขาย โดยนําสง่รายละเอียดความประสงค์ที�จะซื�อขายหุน้ของบรษัิทฯ ผา่น
      เลขานุการบรษัิท และเลขานุการบรษัิทจะนําสง่ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและบรหิารความเสี�ยงเพื�อพจิารณา
      ถึงความเหมาะสมของการซื�อขายนั�นๆ วา่เป�นไปตามนโยบายที�กําหนดไวห้รอืไม ่

 (2)  การต่อต้านทจุรติคอรร์ปัชั�น

ทั�งนี�ในป� 2564 ไมพ่บวา่กรรมการและผูบ้รหิารมกีารนําขอ้มูลภายในไปใชเ้พื�อประโยชน์สว่นตนและไมม่กีารซื�อขาย
หลักทรพัยใ์นชว่งหนึ�งเดือนก่อนที�งบการเงินจะเผยแพรต่่อสาธารณชน 

ในป� 2557 บรษัิทฯ ได้รว่มลงนามแสดงเจตนารมณ์เป�นแนวรว่มปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทจุรติ โดยประธานกรรมการบรษัิทฯ ได้รว่มใหส้ตัยาบนัเพื�อรบัทราบขอ้ตกลงคําประกาศเจตนารณ์แนวรว่ม
ปฏิบติั (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติทกุรูปแบบ โดยคณะกรรมกา
รบรษัิทฯ ได้พจิารณาอนุมติันโยบายต่อต้านคอรร์ปัชั�น นโยบายการคุ้มครองและใหค้วามเป�นธรรมแก่พนักงานที�
แจง้ขอ้มูลหรอืใหเ้บาะแสเกี�ยวกับการทจุรติคอรร์ปัชั�น หรอืไมป่ฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคับเกี�ยวกับ
การทํางาน และจรรยาบรรณบรษัิท (Whistle Blower Policy) และนโยบายวา่ด้วยการรบั การใหข้องขวญั
ทรพัยส์นิ หรอืผลประโยชน์อื�นใด เพื�อประกาศและแจง้ใหท้กุฝ�ายที�เกี�ยวขอ้งทั�งภายในและภายนอกองครก์รได้รบั
ทราบและปฏิบติัโดยทั�วกัน 

ในป� 2558 ได้ดําเนินการแจง้พนักงานในองค์กร หน่วยงานภายนอก คู่ค้าของบรษัิทฯ ใหร้บัทราบถึงนโยบายดัง
กล่าวขา้งต้น และได้ประกาศไวบ้นเวบ็ไซต์ของบรษัิทฯ www.cpi-th.com พรอ้มได้ดําเนินการจดัอบรมใหกั้บ
พนักงานในองค์กรเพื�อใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเกี�ยวกับการต่อต้านคอรร์ปัชั�นมากขึ�น และดําเนินการปฏิบติัตามขอ้
กําหนดเกี�ยวกับมาตรการต่อต้านการคอรร์ปัชั�น ซึ�งคาดวา่จะขอยื�นเพื�อขอรบัประกาศนียบตัรรบัรองฐานะสมาชกิ
แนวรว่มปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติในป� 2559

ระหวา่งป� 2558 บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยได้จดัประชุมเชงิปฏิบติัการ (Workshop) เพื�อประเมนิความเสี�ยงต่างๆ ใน
การปฏิบติังานป�จจุบนัและอนาคต ทั�งโอกาสที�จะเกิด และผลกระทบเพื�อกําหนดมาตรการลด หรอืแก้ไขเพื�อ
บรรเทาความเสี�ยงด้วยตนเอง รวมถึงความเสี�ยงด้านการต่อต้านคอรร์ปัชั�นด้วยและสาํนักตรวจสอบภายในมกีาร
ประเมนิ และติดตามการกํากับดแูลที�ดี การปฏิบติัตามจรรยาบรรณและนโยบายต่อต้านคอรร์ปัชั�นทกุครั�งเมื�อมี
การเขา้ตรวจสอบประจาํงวด

เพื�อใหก้ารนํานโยบายฯ ไปปฏิบติัใชอ้ยา่งจรงิจงั บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยมกีารสื�อสารและประชา สมัพนัธใ์นเรื�อง
การปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอรร์ปัชนัในหลักสตูร/ชอ่งทางต่างๆ อาทิเชน่ อบรมพรอ้ม
หลักสตูรปฐมนิเทศพนักงานใหม,่ อบรมพรอ้มหลักสตูรกฎระเบยีบของบรษัิทฯ, อบรมพรอ้มหลักสตูรจรรยาบร
รณบรษัิทฯ, อบรมหลักสตูรการต่อต้านคอรร์ปัชั�น, ประกาศนโยบายต่างๆ ผา่นชอ่งทาง Intranet (ชอ่งทางการ
สื�อสารภายในของบรษัิทฯ) และ Website ของบรษัิทฯ

ในป� 2559 บรษัิทฯ ได้รบัใบประกาศรบัรองการเป�นสมาชกิแนวรว่มปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุรติ
(CAC – Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) ซึ�งใบรบัรองดังกล่าว
มอีายุ 3 ป� 
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ในป� 2560 - ป� 2562 สาํนักตรวจสอบภายในมกีารกําหนดแผนงานการตรวจสอบการปฏิบติังานด้านการต่อต้าน
คอรร์ปัชั�นและการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ พรอ้มทั�งมกีารตรวจประเมนิและติดตามการกํากับดแูลที�ดี และสรุป
ผลการตรวจสอบใหห้น่วยงานที�เกี�ยวขอ้งทราบ

ในป� 2562 บรษัิทฯ ได้รบัใบประกาศรบัรองการต่ออายุสมาชกิแนวรว่มปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
ทจุรติ (CAC – Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) เมื�อวนัที� 18
ตลุาคม 2562 ซึ�งใบรบัรองการอายุสมาชกิดังกล่าวมอีายุ 3 ป� และสาํนักตรวจสอบภายในมกีารประเมนิและ
ติดตามการกํากับดแูลที�ดี การปฏิบติัตามจรรยาบรรณและนโยบายต่อต้านคอรร์ปัชั�นทกุครั�งเมื�อมกีารเขา้ตรวจ
สอบประจาํงวด

ในป� 2563 สาํนักตรวจสอบภายในมกีารกําหนดแผนงานการตรวจสอบการปฏิบติังานด้านการต่อต้านคอรร์ปัชั�น
และการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ พรอ้มทั�งมกีารตรวจประเมนิและติดตามการกํากับดแูลที�ดี และสรุปผลการตรวจ
สอบใหห้น่วยงานที�เกี�ยวขอ้งทราบ

ในป� 2564 บรษัิทฯ ได้ปรบัเปลี�ยนชอ่งทางการแจง้เบาะแส / ขอ้รอ้งเรยีน ใหม้คีวามสะดวกรวดเรว็ และมรีะบบ
การเก็บรกัษาขอ้มูลที�ปลอดภัยมากยิ�งขึ�น ซึ�งได้มกีารประชาสมัพนัธแ์ละฝ�กอบรมแก่พนักงานทกุระดับใหร้บัทราบ
และเขา้ใจถึงการใชง้านดังกล่าว รวมถึงได้มกีารประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพรไ่ปยงัลกูค้า บุคคลภายนอก และคู่ค้า
ผา่นชอ่งทางเวบ็ไซต์ของบรษัิทฯ www.cpi-th.com อีกทางหนึ�งด้วย

ผา่นระบบ CPI Hotline : https://www.cpihotline.com ซึ�งเป�นบรกิารชอ่งทางการแจง้ขอ้มูล/ขอ้รอ้ง
เรยีนที�ดําเนินงานอยา่งเป�นอิสระโดยผูใ้หบ้รกิารภายนอก ในนามของ “บรษัิท ชุมพรอุตสาหกรรมนํ�ามนั
ปาล์ม จาํกัด (มหาชน)”

ผา่น E-mail : report@cpihotline.com

ผา่น ตู้ ปณ. 17 ไปรษณียส์าทร กรุงเทพฯ 10341  

ผา่นเวบ็ไซต์ของบรษัิทฯ : https://www.cpi-th.com  

ผา่นทาง E-mail ของประธานกรรมการตรวจสอบและบรหิารความเสี�ยง : noppornpicha@hotmail.com 

ระบบการรบัขอ้รอ้งเรยีน (Whistle Blower) เพื�อใหพ้นักงานและผูม้สีว่นได้เสยีสามารถแจง้เบาะแสการปฏิบติัที�ไม่
เป�นไปตามจรรยาบรรณ ระเบยีบ ขอ้บงัคับเกี�ยวกับการทํางาน การใชอํ้านาจในทางไมช่อบ การขดัแยง้ทางผล
ประโยชน ์กฎหมาย หรอืการทจุรติคอรร์ปัชั�น ซึ�งระบบดังกล่าวชว่ยสง่เสรมิการดําเนินธุรกิจอยา่งมคีณุธรรมและ
พฒันาอยา่งยั�งยนืมากขึ�น โดยสามารถแจง้ผา่นชอ่งการแจง้ขอ้รอ้งเรยีนได้ดังนี� 

บรษัิทฯ ใหค้วามสาํคัญกับการรบัแจง้ขอ้มูล/เบาะแสเรื�องรอ้งเรยีนอยา่งจรงิจงั โดยจะเริ�มกระบวนการตรวจ
สอบขอ้เท็จจรงิทั�งหมดทันทีที�เป�นไปได้ โดยขอ้มูลต่างๆ จะถกูเก็บรกัษาเป�นความลับ และผูแ้จง้ขอ้มูลไมจ่าํเป�น
ต้องเป�ดเผยตัวตน ยกเวน้จะเลือกที�จะเป�ดเผยตัวตนเท่านั�น นอกจากนี� หากผูแ้จง้ขอ้มูลต้องการรายงานเกี�ยว
กับเรื�องอื�นๆ ที�ไมค่รอบคลมุบรกิารขา้งต้น สามารถแจง้มายงัผูจ้ดัการสาํนักตรวจสอบภายในของบรษัิทฯ ได้
โดยตรง

ทั�งนี� ในป� 2564 บรษัิทฯ ไมไ่ด้รบัแจง้ขอ้รอ้งเรยีนกรณีที�เกี�ยวขอ้งกับการทจุรติหรอืละเมดินโยบายการกํากับ
ดแูลกิจการของบรษัิทฯ

(3)   การแจง้เบาะแส (Whistle Blower)
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบรหิารความเสี�ยง

เรยีน   ท่านผูถื้อหุน้ บรษัิท ชุมพรอุตสาหกรรมนํ�ามนัปาล์ม จาํกัด (มหาชน)

          คณะกรรมการบรษัิทได้แต่งตั�งคณะกรรมการตรวจสอบและบรหิารความเสี�ยง ซึ�งประกอบด้วยกรรมการอิสระ จาํนวน
3 ท่าน ดังนี�
           1.   นายนพพร     พชิา   ประธานกรรมการตรวจสอบและบรหิารความเสี�ยง  

           2.  นายไพบูลย ์  คจุารวีณิช กรรมการตรวจสอบและบรหิารความเสี�ยง
           3.  นายศราวุธ    เมนะเศวต  กรรมการตรวจสอบและบรหิารความเสี�ยง
           และมผีูจ้ดัการสาํนักตรวจสอบภายใน ทําหน้าที�เป�นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและบรหิารความเสี�ยง

           ในป� 2564 คณะกรรมการตรวจสอบและบรหิารความเสี�ยงได้ปฏิบติัหน้าที�ตามขอบเขตการปฏิบติังาน หน้าที�และความ
รบัผดิชอบตามขอ้กําหนดของตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยมกีารประชุมทั�งสิ�น 4 ครั�ง และมกีารประชุมกับผูส้อบ
บญัชโีดยไมม่ฝี�ายจดัการเขา้รว่มเพื�อสอบถามความเหน็กับผูส้อบบญัชใีนเรื�องต่างๆ โดยได้เสนอผลการประชุมต่อคณะ
กรรมการบรษัิทเพื�อทราบทกุครั�ง สรุปสาระสาํคัญได้ดังนี�

1)  สอบทานงบการเงิน : คณะกรรมการตรวจสอบและบรหิารความเสี�ยงได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบ 

    การเงินประจาํป� 2564 เพื�อนําเสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิทพจิารณาอนุมติัโดยมกีารประชุมหารอืแลกเปลี�ยนความ
    คิดเหน็รว่มกับ Chief Financial Officer , ผูจ้ดัการสาํนักตรวจสอบภายใน และ ผูส้อบบญัชขีองบรษัิท เพื�อให้
    มั�นใจวา่งบการเงินรวมแสดงฐานะทางการเงินโดยถกูต้องตามควรในสาระสาํคัญตามมาตรฐานการรายงาน
    ทางการเงิน
2) กํากับดแูลงานตรวจสอบภายใน : คณะกรรมการตรวจสอบและบรหิารความเสี�ยงได้สอบทานการปฏิบติังานของ
    สาํนักตรวจสอบภายในใหเ้ป�นไปตามแผนการตรวจสอบประจาํป� การสรุปผลการตรวจสอบเป�นรายไตรมาส รวมทั�ง
    ติดตามการปรบัปรุงแก้ไขตามขอ้สงัเกตหรอืขอ้เสนอแนะของสาํนักตรวจสอบภายใน และของคณะกรรมการ
    ตรวจสอบและบรหิารความเสี�ยง
3) สอบทานการประเมนิระบบการควบคมุภายในและระบบบรหิารความเสี�ยง : คณะกรรมการตรวจสอบและบรหิาร
    ความเสี�ยงได้สอบทานการประเมนิระบบการควบคมุภายในและระบบบรหิารความเสี�ยง รวมถึงการสอบทาน
    รายการที�เกี�ยวโยงกันโดยใชแ้บบประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในของตลาดหลักทรพัยแ์หง่
    ประเทศไทยก่อนนําเสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิทพจิารณา  คณะกรรมการตรวจสอบและบรหิารความเสี�ยงมคีวาม
    เหน็วา่ระบบการควบคมุภายในมคีวามเพยีงพอ เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ และสอดคล้องกับความเหน็ของผู้
    สอบบญัชขีอง  บรษัิท ที�รายงานวา่จากการสอบทานยงัไมพ่บขอ้บกพรอ่งที�เป�นสาระสาํคัญซึ�งมผีลกระทบต่องบ
    การเงินของบรษัิท
4) สอบทานและติดตามการดําเนินงานของบรษัิท ใหเ้ป�นไปตามกฎเกณฑ์และขอ้บงัคับของสาํนักงานคณะกรรมการ
    กํากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์และตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย รวมถึงกฎหมายหรอืขอ้กําหนดอื�นที�
    เกี�ยวขอ้งกับการดําเนินธุรกิจของบรษัิทฯ เพื�อใหม้ั �นใจวา่บรษัิทได้มกีารปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ดังกล่าวโดยครบถ้วน
5) พจิารณาเลือกผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตและค่าสอบบญัชขีองบรษัิทฯ ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบรษัิท เพื�อขอ
    อนุมติัที�ประชุมผูถื้อหุน้แต่งตั�ง นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสริกิลุ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที� 4807 หรอื 

    นางสาวรุง้นภา เลิศสวุรรณกลุ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที� 3516 หรอื นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผูส้อบบญัชี
    รบัอนุญาต เลขที� 3972 หรอื นางสาวพมิพใ์จ มานิตขจรกิจ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที� 4521 หรอื นางสาว     

    รสพร เดชอาคม ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที� 5659 หรอื นางสาวสมุนา พนัธพ์งษ์สานนท์ ผูส้อบบญัชรีบั
    อนุญาต เลขที� 5872 ของบรษัิท สาํนักงาน อีวาย จาํกัด เป�นผูส้อบบญัชปีระจาํป� 2564 ในกรณีที�ผูส้อบบญัชดีัง
    กล่าวขา้งต้น ไมส่ามารถปฏิบติัหน้าที�ได้ ใหบ้รษัิท สาํนักงาน อีวาย จาํกัด จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอื�นของ
    สาํนักงาน ทําหน้าที�ตรวจสอบบญัชแีละแสดงความเหน็ชอบต่องบการเงินของบรษัิท แทนผูส้อบบญัชดีังกล่าวได้
6) พจิารณาสอบทานและติดตามรายการความเสี�ยงของบรษัิท ที�มกีารเปลี�ยนแปลงจากไตรมาสก่อน รวมถึงวธิกีาร
    ควบคมุเพื�อลดความเสี�ยงจากคณะทํางานบรหิารความเสี�ยงทกุไตรมาส และเสนอผลการประชุมต่อคณะกรรมการ
    บรษัิทฯ เพื�อทราบทกุครั�ง

นายนพพร พชิา 
ประธานกรรมการตรวจสอบและบรหิารความเสี�ยง 
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รายงานผลการปฏิบติัหน้าที�ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

เรยีน   ท่านผูถื้อหุน้

           ในป� 2564 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้มกีารจดัประชุมทั�งสิ�น 1 ครั�ง โดยสรุปสาระสาํคัญได้ดังนี� 
1)   การสรรหากรรมการบรษัิทฯ แทนกรรมการที�ออกตามวาระ โดยในป� 2564 ได้เป�ดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายชื�อ
     บุคคลเพื�อเขา้รบัการพจิารณาเลือกตั�งเป�นกรรมการแทนกรรมการที�ครบกําหนดออกตามวาระ ระหวา่งวนัที� 1 
     ตลุาคม 2563 - 30 ธนัวาคม 2563 ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํป� 2564 ซึ�งไมม่ผีูถื้อหุน้เสนอบุคคลใด
     เขา้รบัการพจิารณาเลือกตั�งเป�นกรรมการ 

2)  การพจิารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี�ยประชุมคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
     ค่าตอบแทนได้พจิารณากลั�นกรองถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที� ซึ�งหากกรรมการที�ได้รบัมอบหมายใหม้หีน้าที�
     และความรบัผดิชอบเพิ�มมากขึ�น จะได้รบัค่าตอบแทนที�เหมาะสมกับหน้าที�และความรบัผดิชอบที�ได้รบัมอบหมาย
     เพิ�มมากขึ�นเชน่กัน และพจิารณาจากผลประกอบการของบรษัิทฯ ด้วยเชน่กัน ทั�งนี�ค่าตอบแทนกรรมการและค่า
     เบี�ยประชุมคณะกรรมการดังกล่าวได้ทําการเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมและธุรกิจที�มขีนาดใกล้เคียงกัน ซึ�งยงัคง
     อยูใ่นระดับที�เหมาะสม

นายบรรพต หงษ์ทอง
 ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
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 รายงานผลการปฏิบติัหน้าที�ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและพฒันาความยั�งยนื

เรยีน      ท่านผูถื้อหุน้

              ในป� 2564 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและพฒันาความยั�งยนืได้มกีารจดัประชุมทั�งสิ�น 4 ครั�ง โดยนําผลการประชุม
บรรจุในวาระการประชุมคณะกรรมการบรษัิทฯ เพื�อรายงานใหที้�ประชุมทราบ ซึ�งได้ดําเนินการด้านต่างๆ และสรุปสาระสาํคัญได้
ดังนี� 
              1)  ด้านนโยบายการกํากับดแูลกิจการที�ดี โดยได้ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบติัต่างๆ เพื�อใหเ้ป�นไปตามหลัก การ
กํากับดแูลกิจการบรษัิทจดทะเบยีนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR) ซึ�งผลการ
ประเมนิประจาํป� 2564 บรษัิทฯ ได้รบัผลประเมนิคะแนนเฉลี�ยโดยรวม 91% จากคะแนนบรษัิทจดทะเบยีนโดยรวมเฉลี�ย 84% ได้
รบัการประเมนิเทียบเท่าระดับ 5 ดาว ติดต่อกันมาเป�นป�ที�สี� ทั�งนี�เป�นผลมาจากที�บรษัิทฯ มคีวามมุง่มั�นและพฒันาปรบัปรุง
นโยบายและแนวปฏิบติัต่างๆ 

             2) ด้านการดําเนินงานการดแูลสงัคมชุมชนและสิ�งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) สบื
เนื�องจากสถานการณ์แพรร่ะบาดไวรสัโคโรนา มผีลทําใหต้้องระงับกิจกรรมที�เป�นการรวมกลุ่มหรอืกิจกรรมที�ต้องดําเนิน การ
รว่มกับชุมชน ทําใหใ้นป� 2564 บรษัิทฯ จงึทําการปรบัแผนกิจกรรมเขา้ไปมสีว่นรว่มชว่ยป�องกันการแพรร่ะบาดไวรสัโคโรนา
อาทิเชน่ การมอบอุปกรณ์การแพทย ์ชุด PPE, ถงุมอืแพทย,์ อุปกรณ์การป�องกันต่างๆ ใหกั้บโรงพยาบาลในจงัหวดัชุมพรที�
เป�นที�ตั�งฐานการผลิตของบรษัิทฯ 

             3) ด้านการดําเนินงานการบรหิารจดัการความยั�งยนื (Sustainability Management : SM) ได้ดําเนินโครงการเป�นรูป
ธรรมต่อเนื�องดังนี� 

โครงการเทคโนโลยผีลิตก๊าซชวีภาพจดัการนํ�าเสยี เพื�ออนุรกัษ์พลังงานและสิ�งแวดล้อม 

โครงการเดินท่อนํ�าและสง่นํ�าที�ได้ผา่นการบาํบดัไปยงัสถานีพฒันาอาหารสตัวแ์ละเกษตรกรรอบขา้ง เพื�อใชใ้น
การรดนํ�าพชืต่างๆ เนื�องด้วยนํ�าที�ได้ผา่นการบาํบดัยงัคงมธีาตอุาหารบางชนิดที�สามารถใชท้ดแทนปุ�ยได้ และ
เพื�อชว่ยลดป�ญหาการแคลนขาดนํ�าและธาตอุาหารสาํหรบัพชื เชน่ หญ้าเนเป�ยร ์หญ้าแพงโกล่า เป�นต้น
โครงการศูนยก์ารเรยีนรูป้าล์มนํ�ามนั (CPI Learning Center) เป�นศูนยก์ลางสาํหรบัใหค้วามรูเ้กี�ยวกับปาล์ม
นํ�ามนัอยา่งครบวงจร โดยรวบรวมองค์ความรูต่้างๆ ทั�งจากเอกสารทางวชิาการ งานวจิยัของบรษัิทฯ และ
ประสบการณ์จากการทําสวนปาล์มมากวา่ 40 ป�ของบรษัิทฯ อีกทั�งมแีปลงทดลองสาธติกวา่ 500 ไร ่เพื�อเป�น
สถานที�ถ่ายทอดความรูเ้กี�ยวกับปลกูและการดแูลปาล์มนํ�ามนัใหกั้บบุคคลหรอืเกษตรกรที�สนใจในการปลกูปาล์ม 

โครงการจดัการผลิตนํ�ามนัปาล์มอยา่งยั�งยนื (Roundtable on Sustainable Palm Oil : RSPO) เป�นมาตรฐาน
การผลิตนํ�ามนัปาล์มอยา่งยั�งยนืโดยเป�นมติรต่อสิ�งแวดล้อมและรบัผดิชอบต่อชุมชน เพื�อสนับสนุนการเติบโต
และใชป้ระโยชน์นํ�ามนัปาล์มที�ผลิตจากต้นนํ�าสูป่ลายนํ�าอยา่งยั�งยนื

             4) ด้านการต่อต้านคอรร์ปัชั�น  บรษัิทฯ ได้รบัใบประกาศนียบตัรรบัรองฐานะสมาชกิแนวรว่มปฏิบติัของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านทจุรติจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย ครั�งที� 2 โดยได้รบัรองเมื�อวนัที� 18 ตลุาคม 2562 ซึ�ง
จะต้องทําการขอต่อรบัรองในป� 2565 โดยคณะทํางานอยูร่ะหวา่งการทวนสอบกฎเกณฑ์และจดัเตรยีมเอกสารเพื�อยื�นขอต่อ
การรบัรอง และสาํนักตรวจสอบภายในได้ทําแผนการตรวจสอบเป�นประจาํทกุป�

                 ทั�งนี� คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและพฒันาความยั�งยนืจะพฒันาการทํางานโดยมุง่เน้นการพฒันาประสทิธภิาพใน
การดําเนินงานด้านต่างๆ ดังกล่าวขา้งต้น เพื�อใหเ้กิดประสทิธผิลและผลประโยชน์ต่อองค์กร ผูถื้อหุน้ ชุมชนสงัคม สิ�งแวดล้อม
รว่มถึงผูม้สีว่นได้สว่นเสยีทกุกลุ่ม อยา่งต่อเนื�องและต่อไปในอนาคต

นายการุญ นันทิลีพงศ์  
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รายงานผลการปฏิบติัหน้าที�ของคณะกรรมการบรหิาร

เรยีน   ท่านผูถื้อหุน้

           ในป� 2564 คณะกรรมการบรหิาร ได้มกีารจดัประชุมทั�งสิ�น 13 ครั�ง โดยสรุปสาระสาํคัญได้ดังนี� 
           1) กํากับดแูลและใหข้อ้เสนอแนะต่อคณะจดัการ ในการบรหิารจดัการและการดําเนินงานใหเ้ป�นไปตามนโยบายที�ได้
กําหนดไวแ้ละใหเ้ป�นไปตามที�ได้รบัมอบหมายและตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการบรษัิทฯ และผูถื้อหุน้ 

          2) พจิารณากลั�นกรองและใหค้วามเหน็ต่อโครงการลงทนุต่างๆ ตามที�คณะจดัการได้นําเสนอ เพื�อนําเสนอต่อคณะกรรม
การบรษัิทฯ พจิารณาความเป�นไปได้ถึงความเหมาะสมกับการลงทนุ

นายถกล ถวลิเติมทรพัย ์  
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การควบคมุภายในและรายงานระหวา่งกัน
9.1   การควบคมุภายใน

9.1.1)   ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิทเกี�ยวกับระบบการควบคมุภายใน 

ในการประชุมคณะกรรมการบรษัิทฯ ครั�งที� 4/2564 เมื�อวนัที� 11 พฤศจกิายน 2564 โดยมคีณะกรรมการตรวจสอบและ
บรหิารความเสี�ยงเขา้รว่มประชุมด้วย คณะกรรมการบรษัิทฯ ได้ประเมนิระบบการควบคมุภายในของบรษัิทโดยการซกั
ถามขอ้มูลจากฝ�ายบรหิาร และได้พจิารณาประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในโดยอ้างอิง “แบบการ
ประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายใน”ของสาํนักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย์
และลงความเหน็วา่บรษัิทฯ มกีารควบคมุภายในที�เพยีงพอ ซึ�งครอบคลมุในด้านต่างๆ ทั�ง 5 องค์ประกอบคือ การ
ควบคมุภายในองค์กร การประเมนิความเสี�ยง การควบคมุการปฏิบติั งาน ระบบสารสนเทศและการสื�อสารขอ้มูล และ
ระบบการติดตาม

คณะกรรมการบรษัิทฯ มคีวามเหน็วา่ระบบการควบคมุภายในของบรษัิทฯ มคีวามเพยีงพอและเหมาะสม โดยบรษัิทฯ ได้
จดัใหม้บุีคลากรอยา่งเพยีงพอที�จะดําเนินการตามระบบได้อยา่งมปีระสทิธภิาพ รวมทั�งมรีะบบการควบคมุภายในในเรื�อง
การติดตามควบคมุดแูลการดําเนินงานของบรษัิทยอ่ยใหส้ามารถป�องกันทรพัยส์นิของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยจากการ
ที�กรรมการหรอืผูบ้รหิารนําไปใชโ้ดยมชิอบหรอืไมม่อํีานาจรวมถึงการทําธุรกรรมกับบุคคลที�อาจมคีวามขดัแยง้ทางผล
ประโยชน์และบุคคลที�เกี�ยวโยงกันอยา่งเพยีงพอแล้ว สาํหรบัการควบคมุภายในในหวัขอ้อื�น คณะกรรมการเหน็วา่
บรษัิทฯ มกีารควบคมุภายในที�เพยีงพอแล้วเชน่กัน

9.1.2)  ขอ้บกพรอ่งเกี�ยวกับระบบควบคมุภายใน 

ในป� 2564 บรษัิทฯ ไมพ่บขอ้บกพรอ่งที�มสีาระสาํคัญเกี�ยวกับระบบการควบคมุภายใน

9.1.3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบรหิารความเสี�ยงเกี�ยวกับระบบการควบคมุภายใน
ในป� 2564 คณะกรรมการตรวจสอบและบรหิารความเสี�ยง ได้รายงานผลการตรวจสอบพรอ้มทั�งข้อเสนอแนะการ
ตรวจสอบ ซึ�งมุง่เน้นการตรวจสอบเชงิปฏิบัติการใหพ้ัฒนาอยา่งมปีระสิทธภิาพมปีระสิทธผิลอยา่งต่อเนื�อง ซึ�งได้มี
การติดตามการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบและรายงานใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ ทราบทกุไตรมาส ด้านการ
ดแูลทรพัยส์ิน บรษัิทฯ มรีะบบป�องกันที�ดีไมพ่บรายการทจุรติหรอืการนําทรพัยส์ินของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ไปใช้
โดยมชิอบ ผลการสอบทานพบวา่มกีารปฏิบัติตามขั�นตอนที�กําหนดไว ้ สอดคล้องกับข้อกําหนดกฎหมายของภาครฐั
และนโยบายการกํากับดแูลกิจการ 

นอกจากนี� ผูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสริกิลุ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที� 4807 แหง่บรษัิท
สาํนักงาน อีวาย จาํกัด ซึ�งเป�นผูต้รวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํป� 2564 ได้ใหค้วามเหน็ใน
รายงานการสอบบญัชวีา่บรษัิทจดัทํางบการเงินเป�นไปตามมาตรฐานการบญัช ี และมรีะบบควบคมุภายในที�เพยีงพอ
เหมาะสมกับสภาพธุรกิจและไมพ่บจุดอ่อนที�เป�นสาระสาํคัญ 

คณะกรรมการตรวจสอบและบรหิารความเสี�ยงกํากับดแูลใหก้ารปฏิบติังานของสาํนักตรวจสอบภายในมคีวามเป�นอิสระ
เที�ยงธรรม มจีรรยาบรรณ และมคีวามเชี�ยวชาญเยี�ยงมอือาชพี โดยมกีารกําหนดกฎบตัรของคณะ กรรมการตรวจ
สอบและกฎบตัรของสาํนักตรวจสอบภายในไวอ้ยา่งชดัเจน

สาํนักตรวจสอบภายในของบรษัิทฯ ได้จดัทําแผนการตรวจสอบ โดยพจิารณาถึงป�จจยัความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ�น ซึ�งในที�
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบรหิารความเสี�ยง ครั�งที� 4/2564 เมื�อวนัที� 9 พฤศจกิายน 2564 ได้อนุมติั
แผนการตรวจสอบสาํหรบัป� 2565
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9.1.4)  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบรหิารความเสี�ยงต่อหัวหน้างานตวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบและบรหิารความเสี�ยงยงัเหน็วา่ นายก้องสกล บวรภิญโญพงศ์ ตําแหน่ง ผูจ้ดัการสาํนักงาน
ตรวจสอบภายใน มคีวามสามารถและความเขา้ใจในกิจกรรมและการดําเนินงานของบรษัิทฯ และยงัคงสามารถปฏิบติั
งานด้านการตรวจสอบได้ตามแผนที�วางไวอ้ยา่งรอบคอบและตามกระบวนการที�ได้กําหนดไว ้

ทั�งนี� การพจิารณาและอนุมติั แต่งตั�ง ถอดถอน โยกยา้ยผูด้ํารงตําแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายในของบรษัิทฯ จะ
ต้องผา่นการอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบและบรหิารความเสี�ยง ซึ�งกําหนดอยูข่อบเขตอํานาจหน้าที� ความรบัผดิ
ชอบ และอํานาจอนุมติัของคณะกรรมการตรวจสอบและบรหิารความเสี�ยง (ขอ้มูลและรายละเอียดของหวัหน้างานตรวจ
สอบภายใน โปรดดรูายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)

9.2  รายการระหวา่งกัน
1)  นโยบายเกี�ยวกับรายการที�เกี�ยวโยงกัน

การทํารายการหรอืธุรกรรมระหวา่งบรษัิทฯ กับบุคคลที�เกี�ยวโยงกัน ผูที้�เกี�ยวขอ้ง หรอืบุคคลที�อาจมคีวามขดัแยง้ จะ
ต้องเป�นไปตามเงื�อนไขการค้าโดยทั�วไป รายการทั�งหมดจะกระทําอยา่งยุติธรรมตามราคาตลาดและเป�นไปตามปกติ
ธุรกิจการค้า หรอืเป�นธุรกรรมที�เป�นขอ้ตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที�วญิ�ูชนจะพงึกระทํากับคู่สญัญาทั�วไปใน
สถานการณ์เดียวกัน ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าที�ปราศจากอิทธพิลจากการมสีถานะเป�นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอื
บุคคลที�มคีวามเกี�ยวขอ้ง (แล้วแต่กรณ)ี ภายใต้เงื�อนไขที�สมเหตสุมผล สามารถตรวจสอบได ้ ไมก่่อใหเ้กิดการถ่ายเท
ผลประโยชน์
(1.1)   รายการที�เกี�ยวโยงกันที�เป�นธุรกรรมปกติทางการค้าและธุรกรรมสนับสนุนธุรกิจปกติทางการค้า เชน่ รายการ
        ซื�อขายสนิค้า วตัถดุิบ หรอืใหบ้รกิาร ที�บรษัิทฯ ทําเป�นปกติเพื�อประกอบธุรกิจ หรอืรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
        ทางการค้า การวา่จา้งขนสง่สนิค้า การวา่จา้งตัวแทนนายหน้าเพื�อจดัจาํหน่ายสนิค้า การวา่จา้งทําการตลาดหรอื
        โฆษณา สญัญาวา่จา้งบรหิาร เป�นต้น บรษัิทฯ สามารถทํารายการหรอืธุรกรรมดังกล่าวกับบุคคลที�อาจมคีวาม
        ขดัแยง้ได้โดยไมจ่าํกัดขนาดรายการ หากธุรกรรมดังกล่าวนั�นมขีอ้ตกลงทางการค้าที�มเีงื�อนไขการค้าโดยทั�วไป
        ในลักษณะที�วญิ�ูชนจะพงึกระทํากับคู่สญัญาทั�วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าที�
        ปราศจากอิทธพิลในการที�ตนมสีถานะเป�นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลที�มคีวามเกี�ยวขอ้ง และค่าตอบแทน
        สามารถคํานวณได้จากทรพัยส์นิหรอืมูลค่าอ้างอิง โดยบรษัิทฯ จะจดัทําสรุปรายการดังกล่าวใหค้ณะ กรรมการ
        ตรวจสอบและบรหิารความเสี�ยง และคณะกรรมการบรษัิทฯ รบัทราบอยา่งน้อยรายไตรมาส
(1.2)  รายการที�เกี�ยวโยงกันอื�นๆ ที�นอกเหนือจากขอ้ ( 1.1) บรษัิทฯ กําหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป�นผู้
        พจิารณาและใหค้วามเหน็เกี�ยวกับความจาํเป�นในการเขา้ทํารายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั�น 

        โดยพจิารณาเงื�อนไขต่างๆ วา่เป�นไปตามลักษณะการดําเนินการค้าปกติในตลาด ซึ�งสามารถเปรยีบเทียบได้กับ
        ราคาที�เกิดขึ�นกับบุคคลภายนอกและเป�นไปตามราคายุติธรรม มคีวามสมเหตสุมผล และสามารถตรวจสอบได้
        หรอืไม ่ในกรณีที�กรรมการตรวจสอบและบรหิารความเสี�ยงไมม่คีวามชาํนาญในการพจิารณารายการที�เกี�ยวโยง
        กันที�อาจเกิดขึ�น บรษัิทฯ จะใหผู้เ้ชี�ยวชาญอิสระหรอืผูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ เป�นผูใ้หค้วามเหน็เกี�ยวกับรายการ
        ที�เกี�ยวโยงกันดังกล่าว เพื�อนําไปใชป้ระกอบการตัดสนิใจของคณะกรรมการหรอืผูถื้อหุน้ตามแต่กรณี ทั�งนี�การ
        เขา้ทํารายการที�เกี�ยวโยงกันของบรษัิทฯ กับบุคคลที�อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์จะต้องผา่นการ
        พจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและบรหิารความเสี�ยง และจะต้องได้รบัการอนุมติัจากคณะกรรมการ
        บรษัิทฯ ซึ�งจะต้องมกีรรมการตรวจสอบเขา้รว่มประชุมด้วย โดยการออกเสยีงในที�ประชุมนั�นๆ กรรมการซึ�งมี
        สว่นได้เสยีจะไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน

ทั�งนี� คณะกรรมการบรษัิทฯ จะต้องดแูลใหบ้รษัิทฯ จะต้องปฏิบติัตามกฎหมายวา่ด้วยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย์
ขอ้บงัคับ ประกาศ คําสั�ง หรอื ขอ้กําหนดของตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หรอืของสาํนักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ หรอืของคณะกรรมการกํากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ หรอืของคณะ
กรรมการกํากับตลาดทนุ รวมถึงการปฏิบติัตามขอ้กําหนดเกี�ยวกับกับการเป�ดเผยขอ้มูลการทํารายการที�เกี�ยวโยงกัน
และการได้มาหรอืจาํหน่ายทรพัยส์นิที�สาํคัญของบรษัิทฯ นอกจากนี� บรษัิทฯ จะมกีารเป�ดเผยรายการระหวา่งกันดัง
กล่าวไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินที�ได้รบัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ แบบรายงาน 56-1 และแบบ
รายงานประจาํป� หรอืสารสนเทศต่างๆ ตามขอ้กําหนดตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และของหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง
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2) การทํารายการระหวา่งกันจะต้องผา่นการพจิารณาอนุมติัตามอํานาจดําเนินการที�ได้กําหนดไว ้ทั�งนี�รายการที�เกิดขึ�นที�
    เกินกวา่อํานาจของคณะจดัการ หรอื คณะกรรมการบรหิารสามารถอนุมติัได้ จะนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิทฯ เพื�อ
    พจิารณาอนุมติัรายการนั�นๆ ต่อไป โดยรายการดังกล่าวทั�งหมดจะกระทําอยา่งยุติธรรมตามราคาตลาด และเป�นไปตาม
    ปกติธุรกิจการค้า 
3) บรษัิทฯ มกีารทํารายการระหวา่งกันกับบรษัิทยอ่ยในป� 2564 ซึ�งปรากฏรายละเอียด ความสมัพนัธ ์ลักษณะของ
    รายการ เงื�อนไข และมูลค่าของรายการ ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินสาํหรบัป�สิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2564 ขอ้ 6. 

4) บรษัิทฯ มกีารทํารายการระหวา่งกันกับบรษัิทรว่มในป� 2564 ซึ�งปรากฏรายละเอียดดังนี�

รายชื�อบรษัิท /

บรษัิทยอ่ย /

บรษัิทรว่ม 

ที�เขา้ทํารายการ

รายชื�อบรษัิทที�เขา้
ทํารายการ ความสมัพนัธ์ ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ นโยบายการ

คิดราคา

บมจ.ชุมพร
อุตสาหกรรม
นํ�ามนัปาล์ม

บจก. ซ ีเค 

เทรดดิ�ง (1965) 

โดย บมจ.ชุมพร
อุตสาหกรรมนํ�ามนั
ปาล์ม 

ถือหุน้รอ้ยละ 49

1) นายรชฎ 

   ถวลิเติมทรพัย์
   - กรรมการ 

   - รองประธาน
      เจา้หน้าที�
      บรหิาร 

      ถือหุน้ 

      รอ้ยละ    
      0.942 ใน 

      บมจ.ชุมพร
     อุตสาหกรรม
     นํ�ามนัปาล์ม
   - กรรมการ 

     บจก.ซ ีเค 

     เทรดดิ�ง   

     (1965)

2) นายธวชัชยั     

     โฉมวรรณ์
     - ผูอํ้านวย  

       การสายงาน
       ขายและการ
       ตลาด 

       บมจ.ชุมพร
     อุตสาหกรรม
     นํ�ามนัปาล์ม
    - กรรมการ 

       และ 
       กรรมการผู้
       จดัการ 

       บจก.ซ ีเค 

       เทรดดิ�ง 

       (1965)

1) สญัญาใหเ้ชา่พื�นที�
   สาํนักงานพรอ้ม
   อุปกรณ์สาํนักงาน
   และสาธารณูปโภค
   ต่างๆ เริ�มตั�งแต่วนัที� 
   1 มกราคม 2564 ถึง
   วนัที� 31 ธนัวาคม 

   2566 (3 ป�) อัตราค่า
   เชา่/ค่าบรกิารรวม
   สามป� จาํนวน 2.62 

   ล้านบาท

2) สญัญาใหบ้รกิารเชา่
     อุปกรณ์ IT เชา่
     รถยนต์ และวา่จา้ง
     บรกิารเรื�องบรหิาร
     การบญัชแีละ
     ทรพัยากรบุคคลเริ�ม
     ตั�งแต่วนัที� 1 
     มกราคม 2564 ถึง
     วนัที� 31 ธนัวาคม 

    2566 (3 ป�) อัตราค่า  
    บรกิารรวมสามป� 
    จาํนวน 8.45 ล้าน
    บาท

3) รายการวา่จา้งเป�น
    นายหน้าในการจดั
    จาํหน่าย สญัญาแต่ง
    ตั�งนายหน้า เริ�ม
    ตั�งแต่วนัที� 1มกราคม 

    2564 ถึงวนัที� 31 

    ธนัวาคม 2564 (1 ป�) 
    คิดเป�นค่านายหน้า 
    16.50 ล้านบาทต่อป� 
    (ปรบัลดค่าบรกิารลง
    เนื�องจาก
    สถานการณ ์

    COVID)

รายได้รวมสอง
รายการ
3.76 

 ล้านบาท
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมรายจา่ย
15 ล้านบาท

ราคาตลาด
เทียบเท่ากับ
ราคาที�ทํากับ

บุคคล
ภายนอก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาตลาด
เทียบเท่ากับ
ราคาที�ทํากับ

บุคคล
ภายนอก
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คณะกรรมการบรษัิท ชุมพรอุตสาหกรรมนํ�ามนัปาล์ม จาํกัด (มหาชน) ได้ใหค้วามสาํคัญอยา่งยิ�งต่อหน้าที�และความรบัผดิชอบ
ในการปฏิบติัใหเ้ป�นไปตามหลักการกํากับดแูลกิจการที�ดี คณะกรรมการบรษัิทฯ เป�นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงินและงบการเงิน
รวมของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย รวมถึงขอ้มูลสารสนเทศทางการเงินที�ปรากฏในรายงานประจาํป� งบการเงินรอบระยะเวลา
ตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 2564 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2564 ที�จดัทําขึ�นตามมาตรฐานการบญัชทีี�รบัรองทั�วไปในประเทศไทย โดย
ได้มกีารพจิารณาเลือกใชน้โยบายบญัชทีี�เหมาะสม และถือปฏิบติัอยา่งสมํ�าเสมอ มกีารใชด้ลุยพนิิจอยา่งระมดัระวงัและประมาณ
การที�สมเหตสุมผลในการจดัทํา รวมทั�งมกีารเป�ดเผยขอ้มูลสาํคัญอยา่งเพยีงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน และได้ผา่น
การตรวจสอบ และใหค้วามเหน็อยา่งไมม่เีงื�อนไขจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตที�เป�นอิสระ งบการเงินจงึสะท้อนฐานะการเงิน และ
ผลการดําเนินงานในรอบระยะเวลาตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 2564 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2564 อยา่งเป�นจรงิ และเป�นประโยชน์ต่อ
ผูถื้อหุน้ และนักลงทนุทั�วไปได้อยา่งโปรง่ใส

คณะกรรมการบรษัิทฯ ได้แต่งตั�งคณะกรรมการตรวจสอบและบรหิารความเสี�ยง ซึ�งประกอบด้วยกรรมการที�เป�นอิสระเป�นผู้
กํากับดแูลคณุภาพของรายงานทางการเงิน ประเมนิระบบการควบคมุภายใน ระบบการบรหิารความเสี�ยงและกระบวนการต่างๆ
เพื�อการสนับสนุนขอ้มูลและเอกสารทางการเงินใหม้ปีระสทิธผิล เพื�อใหม้คีวามมั�นใจได้วา่มกีารบนัทึกขอ้มูลทางบญัชถีกูต้อง
ครบถ้วน ทันเวลา และป�องกันมใิหเ้กิดการทจุรติหรอืการดําเนินการที�ผดิปกติ ซึ�งความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบและ
บรหิารความเสี�ยงเกี�ยวกับเรื�องนี� ปรากฏในหน้ารายงานคณะกรรมการตรวจสอบและบรหิารความเสี�ยง ซึ�งแสดงไวใ้นรายงาน
ประจาํป�ฉบบันี�แล้ว 

คณะกรรมการบรษัิทฯ มคีวามเหน็วา่ระบบการควบคมุภายในของบรษัิทฯ สามารถสรา้งความเชื�อมั�นอยา่งมเีหตผุลต่อความ
เชื�อถือได้ของงบการเงินและงบการเงินรวมของบรษัิท ชุมพรอุตสาหกรรมนํ�ามนัปาล์ม จาํกัด (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย ณ วนั
ที� 31 ธนัวาคม 2564

นายบรรพต หงษ์ทอง 

ประธานกรรมการ

นายกฤษฏ์พงศ์ ตากวริยิะนันท์
ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 
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 บรษัิทฯ ได้สอบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํป�ฉบบันี�แล้ว ด้วยความระมดัระวงั บรษัิทฯ ขอรบัรองวา่ขอ้มูล    

 ดังกล่าวถกูต้องครบถ้วน ไมเ่ป�นเท็จ ไมทํ่าใหผู้อื้�นสาํคัญผดิหรอืไมข่าดขอ้มูลที�ควรต้องแจง้ในสาระสาํคัญ นอกจากนี� บรษัิทฯ
ขอรบัรองวา่
(1)  งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินที�สรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํป� ได้แสดงขอ้มูลอยา่งถกูต้องครบถ้วนใน
     สาระสาํคัญเกี�ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยแล้ว
(2) บรษัิทฯ ได้จดัใหม้รีะบบการเป�ดเผยขอ้มูลที�ดี เพื�อใหแ้น่ใจวา่บรษัิทฯ ได้เป�ดเผยขอ้มูลในสว่นที�เป�นสาระสาํคัญทั�งของ
     บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยอยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั�งควบคมุดแูลใหม้กีารปฏิบติัตามระบบดังกล่าว
(3) บรษัิทฯ ได้จดัใหม้รีะบบการควบคมุภายในที�ดี และควบคมุดแูลใหม้กีารปฏิบติัตามระบบดังกล่าว และบรษัิทฯ ได้แจง้ขอ้มูล
     การประเมนิระบบการควบคมุภายใน ณ วนัที� 10 พฤศจกิายน 2564 ต่อผูส้อบบญัชแีละกรรมการตรวจสอบและบรหิาร
     ความเสี�ยงของบรษัิทฯ แล้ว ซึ�งครอบคลมุถึงขอ้บกพรอ่งและการเปลี�ยนแปลงที�สาํคัญของระบบการควบคมุภายใน 

     รวมทั�งการกระทําที�มชิอบที�อาจมผีลกระทบต่อการจดัทํารายงานทางการเงินของ บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย

ในการนี� เพื�อเป�นหลักฐานวา่เอกสารทั�งหมดเป�นเอกสารชุดเดียวกันกับที�บรษัิทฯ ได้รบัรองความถกูต้องแล้ว บรษัิทฯ ได้มอบ
หมายให ้ นางรศัม ี พงศ์จนิดานนท์ เป�นผูล้งลายมอืชื�อกํากับเอกสารนี�ไวท้กุหน้าด้วย หากเอกสารใดไมม่ลีายมอืชื�อของ       

 นางรศัม ีพงศ์จนิดานนท์ กํากับไว ้บรษัิทฯ จะถือวา่ไมใ่ชข่อ้มูลที�บรษัิทฯ ได้รบัรองความถกูต้องของขอ้มูลแล้วดังกล่าวขา้งต้น

     ชื�อ                                         ตําแหน่ง                                           ลายมอืชื�อ

1.   นายชูศักดิ�   ปรชัญางค์ปรชีา    กรรมการ                     .......................................................... 

2.  นายรชฎ      ถวลิเติมทรพัย ์     กรรมการ                    .......................................................... 

ผูร้บัมอบอํานาจ

 นางรศัม ี พงศ์จนิดานนท์  Chief Financial Officer         .......................................................... 





ชื�อ                      :                    นายบรรพต หงษ์ทอง  

ตําแหน่ง            :                   กรรมการอิสระ 
                                            ประธานกรรมการ 

                                            ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
วนัที�ได้รบัการแต่งตั�งเป�นกรรมการ  :  26 เมษายน 2561

อายุ                  :                    73 ป�  
วุฒกิารศึกษา     :                   ปรญิญาตร ีB.A. (ECONOMICS), NORTHEASTERN 

                                            UNIVERSITY, USA

                        :                   ปรญิญาโท M.A. (ECONOMICS DEVELOPMENT), 

                                            NORTHEASTERN UNIVERSITY, USA 

การอบรม          :                   หลักสตูร DIRECTORS ACCREDITATION PROGRAM (DAP ป� 2556) 

การเขา้รบัการพฒันาและฝ�กอบรมในป�ที�ผา่นมา :  ไมม่ี
สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิทฯ : ไมม่ี
สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิทยอ่ย : ไมม่ี
สดัสว่นการถือหุน้ของคู่สมรสและบุตรที�ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะในบรษัิทฯ และ บรษัิทยอ่ย :  ไมม่ี
การเปลี�ยนแปลงการถือครองหุน้บรษัิทฯ ในป�ที�ผา่นมา :  ไมม่ี
การเปลี�ยนแปลงการถือครองหุน้บรษัิทยอ่ยในป�ที�ผา่นมา :  ไมม่ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร :  ไมม่ ี

การดํารงตําแหน่งในกิจการอื�นที�อาจทําใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษัิทฯ  :   ไมม่ี

ประวติัการทํางาน: 

บรษัิทจดทะเบยีน จาํนวน 2 บรษัิท
2561 - ป�จจุบนั       ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน     

                            บรษัิท ชุมพรอุตสาหกรรมนํ�ามนัปาล์ม จาํกัด (มหาชน)  

2556 - ป�จจุบนั      ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ  
                            บรษัิท เอ็กโซติค ฟู�ด จาํกัด (มหาชน)

2553 - 2561         กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

                            บรษัิท แกรนด ์คาแนล แลนด ์จาํกัด (มหาชน)

บรษัิทจาํกัด/หน่วยงาน จาํนวน 4 บรษัิท
2563 - ป�จจุบนั     ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ 
                            บรษัิท มูลา-เอกซ ์โฮลดิ�ง (ไทยแลนด)์ จาํกัด 

2556 - ป�จจุบนั     ที�ปรกึษา  
                            บรษัิท เนชั�นแนล เพาเวอร ์ซพัพลาย จาํกัด (มหาชน)

2556 - ป�จจุบนั     ที�ปรกึษา  
                            บรษัิท ยูนิคอรด์ จาํกัด (มหาชน)

2554 - ป�จจุบนั     ประธานกรรมการ  

                            บรษัิท ทิพยประกันชวีติ จาํกัด (มหาชน)

2552 - 2559        กรรมการ  

                            บรษัิท เอเวอรก์รนี พลัส จาํกัด 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อํีานาจควบคมุ และเลขานุการบรษัิท
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ชื�อ                      :                   นายไพบูลย ์คจุารวีณิช 

ตําแหน่ง             :                  กรรมการอิสระ
                                            กรรมการตรวจสอบและบรหิารความเสี�ยง
วนัที�ได้รบัการแต่งตั�งเป�นกรรมการ  :    9 พฤศจกิายน 2559

อายุ                   :                   63 ป�
วุฒกิารศึกษา      :                   ปรญิญาตร ีการบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
                         :                   ปรญิญาโท XMBA มหาวทิยาธรรมศาสตร์
การอบรม           :                   ประกาศนียบตัรหลักสตูร DAP รุน่ 113/2014

การเขา้รบัการพฒันาและฝ�กอบรมในป�ที�ผา่นมา :  สมัมนาออนไลน์ในหวัขอ้ SUSTAINABILITY, 

                                                                      ESG AND A COMPANY’S REPORTING 

                                                                      (แนวคิดความยั�งยนืขององค์กรกับการจดัทําขอ้มูล
                                                                      เพื�อการรายงาน)

สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิทฯ      :   ไมม่ี
สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิทยอ่ย  :   ไมม่ี
สดัสว่นการถือหุน้ของคู่สมรสและบุตรที�ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะในบรษัิทฯ และ บรษัิทยอ่ย :  ไมม่ี
การเปลี�ยนแปลงการถือครองหุน้บรษัิทฯ ในป�ที�ผา่นมา :  ไมม่ี
การเปลี�ยนแปลงการถือครองหุน้บรษัิทยอ่ยในป�ที�ผา่นมา :  ไมม่ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร :    ไมม่ ี

การดํารงตําแหน่งในกิจการอื�นที�อาจทําใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษัิทฯ  :   ไมม่ี

ประวติัการทํางาน:

บรษัิทจดทะเบยีน จาํนวน 3 บรษัิท
2563 - ป�จจุบนั      กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

                            บรษัิท วรีนัดา รสีอรท์ จาํกัด (มหาชน)

2561 - ป�จจุบนั       กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  

                            บรษัิท ไอแอนด์ไอ กรุป๊ จาํกัด (มหาชน) 

2559 - ป�จจุบนั     กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบและบรหิารความเสี�ยง                  

                            บรษัิท ชุมพรอุตสาหกรรมนํ�ามนัปาล์ม จาํกัด (มหาชน)   

2556 - 2560        กรรมการ กรรมการบรหิาร และ กรรมการบรหิารความเสี�ยง
                            บรษัิท คาราบาวกรุป๊ จาํกัด (มหาชน)

2549 - 2556        รองกรรมการผูจ้ดัการสายการเงิน กรรมการบรหิาร และ กรรมการบรหิารความเสี�ยง
                            บรษัิท โออิชกิรุป๊ จาํกัด (มหาชน)

บรษัิทจาํกัด/หน่วยงาน
2561 - 2562         ประธานเจา้หน้าที�บรหิารฝ�ายการเงิน                

                             บรษัิท บางปะกอก ฮอสพทิอล กรุป๊ จาํกัด 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อํีานาจควบคมุ และเลขานุการบรษัิท
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ชื�อ                      :                    นายนพพร พชิา
ตําแหน่ง            :                   กรรมการอิสระ 
                                            ประธานกรรมการตรวจสอบและบรหิารความเสี�ยง
                                            กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

วนัที�ได้รบัการแต่งตั�งเป�นกรรมการ  :    31 มกราคม 2561

อายุ                   :                   73 ป�                               
วุฒกิารศึกษา      :                  ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตรก์ารเกษตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์
                         :                  ปรญิญาโท พฒันาบรหิารศาสตรด์้านพฒันาเศรษฐกิจ 

                                            สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์

การอบรม           :                  หลักสตูร ROLE OF CHAIRMAN (RCP) รุน่ที� 44/2563

                         :                  หลักสตูร CORPORATE GOVERNANCE FOR 

                                             CAPITAL MARKET INTERMEDIARIES (CGI) รุน่ 3/2015

                         :                   หลักสตูร ADVANCE AUDIT COMMITTEE PROGRAM (AACP) รุน่ 14/2014

                         :                   หลักสตูร DIRECTORS CERTIFICATION PROGRAM (DCP) รุน่ 100/2008

                         :                   หลักสตูร DIRECTORS ACCREDITATION PROGRAM (DAP) รุน่ 2/2003

การเขา้รบัการพฒันาและฝ�กอบรมในป�ที�ผา่นมา :  สมัมนาออนไลน์ในหวัขอ้ SUSTAINABILITY, ESG 

                                                                      AND A COMPANY’S REPORTING (แนวคิดความยั�งยนื
                                                                      ขององค์กรกับการจดัทําขอ้มูลเพื�อการรายงาน)

สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิทฯ      :   ไมม่ี
สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิทยอ่ย  :   ไมม่ี
สดัสว่นการถือหุน้ของคู่สมรสและบุตรที�ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะในบรษัิทฯ และ บรษัิทยอ่ย :  ไมม่ี
การเปลี�ยนแปลงการถือครองหุน้บรษัิทฯ ในป�ที�ผา่นมา :  ไมม่ี
การเปลี�ยนแปลงการถือครองหุน้บรษัิทยอ่ยในป�ที�ผา่นมา :  ไมม่ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร :    ไมม่ ี

การดํารงตําแหน่งในกิจการอื�นที�อาจทําใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษัิทฯ  :   ไมม่ี

ประวติัการทํางาน:

บรษัิทจดทะเบยีน จาํนวน 3 บรษัิท
2562 - ป�จจุบนั    ประธานกรรมการตรวจสอบและบรหิารความเสี�ยง   

                           บรษัิท ชุมพรอุตสาหกรรมนํ�ามนัปาล์ม จาํกัด (มหาชน)  

2561 - 2562        ประธานกรรมการตรวจสอบ                                   

                           บรษัิท ชุมพรอุตสาหกรรมนํ�ามนัปาล์ม จาํกัด (มหาชน)

2561 - ป�จจุบนั     กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน                                                 

                           บรษัิท ชุมพรอุตสาหกรรมนํ�ามนัปาล์ม จาํกัด (มหาชน)

2553 - ป�จจุบนั    กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ   

                           บรษัิท ไอรา่ แคปป�ตอล จาํกัด (มหาชน) 

2549 - ป�จจุบนั    กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ     

                           บรษัิทหลักทรพัย ์ไอรา่ จาํกัด (มหาชน) 

2547 - 2550       ประธานกรรมการตรวจสอบ                                   

                           บรษัิท โออิช ิกรุป๊ จาํกัด (มหาชน) 

2541 - 2549        กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ                 

                           บรษัิท ไทยอกรฟูิ�ดส ์จาํกัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อํีานาจควบคมุ และเลขานุการบรษัิท
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ชื�อ                      :                     นายศราวุธ เมนะเศวต 

ตําแหน่ง            :                    กรรมการอิสระ 
                                             กรรมการตรวจสอบและบรหิารความเสี�ยง 

วนัที�ได้รบัการแต่งตั�งเป�นกรรมการ  :  26 เมษายน 2561

อายุ                  :                     72 ป�         
วุฒกิารศึกษา     :                    ปรญิญาตร ีนิติศาสตรบ์ณัฑิต มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม          :                    หลักสตูร DIRECTORS ACCREDITATION PROGRAM (DAP 119/2015) 

                        :                    หลักสตูร ADVANCE AUDIT COMMITTEE PROGRAM (AACP 34/2019)

                        :                    หลักสตูรนักบรหิารระดับสงู หลักสตูรที� 1 รุน่ที� 23 สาํนักงาน ก.พ.

                        :                    หลักสตูรเจา้หน้าที�บรหิารการเงินการบญัช ีรุน่ที� 35 กรมบญัชกีลาง                         

การเขา้รบัการพฒันาและฝ�กอบรมในป�ที�ผา่นมา :  ไมม่ี
สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิทฯ      :   ไมม่ี
สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิทยอ่ย  :   ไมม่ี
สดัสว่นการถือหุน้ของคู่สมรสและบุตรที�ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะในบรษัิทฯ และ บรษัิทยอ่ย :  ไมม่ี
การเปลี�ยนแปลงการถือครองหุน้บรษัิทฯ ในป�ที�ผา่นมา :  ไมม่ี
การเปลี�ยนแปลงการถือครองหุน้บรษัิทยอ่ยในป�ที�ผา่นมา :  ไมม่ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร :    ไมม่ ี

การดํารงตําแหน่งในกิจการอื�นที�อาจทําใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษัิทฯ  :   ไมม่ี

ประวติัการทํางาน
บรษัิทจดทะเบยีน จาํนวน 2 บรษัิท
2562 - ป�จจุบนั   กรรมการตรวจสอบและบรหิารความเสี�ยง         

                          บรษัิท ชุมพรอุตสาหกรรมนํ�ามนัปาล์ม จาํกัด (มหาชน) 

2561 - 2562       กรรมการตรวจสอบ                                          

                          บรษัิท ชุมพรอุตสาหกรรมนํ�ามนัปาล์ม จาํกัด (มหาชน) 

2561 - ป�จจุบนั     กรรมการอิสระ                                                
                          บรษัิท ชุมพรอุตสาหกรรมนํ�ามนัปาล์ม จาํกัด (มหาชน) 

2560 - ป�จจุบนั   กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ            

                          บรษัิท เอ็กโซติค ฟู�ด จาํกัด (มหาชน)

บรษัิทจาํกัด/หน่วยงาน จาํนวน 1 บรษัิท
2558 - ป�จจุบนั   กรรมการอิสระ                                                 
                         บรษัิท ทิพยประกันชวีติ จาํกัด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อํีานาจควบคมุ และเลขานุการบรษัิท



ชื�อ                      :                    นายถกล ถวลิเติมทรพัย์
ตําแหน่ง            :                    กรรมการ 

                                             ประธานกรรมการบรหิาร 

                                             กรรมการผูม้อํีานาจลงนามผกูพนับรษัิทฯ
วนัที�ได้รบัการแต่งตั�งเป�นกรรมการ  :    14 ตลุาคม 2536

อายุ                   :                   66 ป�
วุฒกิารศึกษา      :                   มธัยมศึกษาป�ที� 3 วดัธาตทุอง
การอบรม           :                   ประกาศนียบตัรหลักสตูร DCP สถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

                                             รุน่ 32/2003

                         :                   ประกาศนียบตัรหลักสตูร FND สถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

                                             รุน่ 5/2003

การเขา้รบัการพฒันาและฝ�กอบรมในป�ที�ผา่นมา :    ไมม่ี
สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิทฯ      :    1.26%

สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิทยอ่ย  :   1 หุน้ บรษัิท ซพีไีอ อะโกรเทค จาํกัด, 

                                                  1 หุน้ บรษัิท ซพีไีอ เพาเวอร ์จาํกัด
สดัสว่นการถือหุน้ของคู่สมรสและบุตรที�ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะในบรษัิทฯ และ บรษัิทยอ่ย :  ไมม่ี
การเปลี�ยนแปลงการถือครองหุน้บรษัิทฯ ในป�ที�ผา่นมา :  ซื�อหุน้เพิ�มจาํนวน 1,048,000 หุน้ 

                                                                               และขายหุน้จาํนวน 863,300 หุน้
การเปลี�ยนแปลงการถือครองหุน้บรษัิทยอ่ยในป�ที�ผา่นมา :  ไมม่ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร :  บดิาของนายรชฎ ถวลิเติมทรพัย ์

                                                                  พี�เขยของนายการุญ นันทิลีพงศ์ และ นายโกศล นันทิลีพงศ์
การดํารงตําแหน่งในกิจการอื�นที�อาจทําใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษัิทฯ  :   ไมม่ี

ประวติัการทํางาน:

บรษัิทจดทะเบยีน จาํนวน 2 บรษัิท
2561 - ป�จจุบนั     รกัษาการตําแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ                 

                          บรษัิท นํ�าตาลครบุร ีจาํกัด (มหาชน)

2550 - ป�จจุบนั    ประธานกรรมการบรหิาร                                   

                           บรษัิท ชุมพรอุตสาหกรรมนํ�ามนัปาล์ม จาํกัด (มหาชน)

2536 - ป�จจุบนั    กรรมการ                                                        

                           บรษัิท ชุมพรอุตสาหกรรมนํ�ามนัปาล์ม จาํกัด (มหาชน)

2517 - ป�จจุบนั     กรรมการ และ ประธานกรรมการบรหิาร             

                           บรษัิท นํ�าตาลครบุร ีจาํกัด (มหาชน)    

                                                                        

บรษัิทจาํกัด/หน่วยงาน จาํนวน 8 บรษัิท
2563 - ป�จจุบนั     กรรมการ    บรษัิท ซพีไีอ เพาเวอร ์จาํกัด
2557 - ป�จจุบนั     กรรมการ    บรษัิท ซพีพี ีจาํกัด
2554 - ป�จจุบนั     กรรมการ    บรษัิท ซพีไีอ อะโกรเทค จาํกัด
2553 - ป�จจุบนั     กรรมการ    บรษัิท ครบุร ีแคปป�ตอล จาํกัด
2551 - ป�จจุบนั      กรรมการ    บรษัิท เคบเีอส เทรดดิ�ง จาํกัด
2551 - ป�จจุบนั      กรรมการ    บรษัิท ผลิตไฟฟ�าครบุร ีจาํกัด
2547 - ป�จจุบนั     กรรมการ    บรษัิท ครบุรไีบโอเอ็นเนอรย์ี� จาํกัด
2536 - ป�จจุบนั     กรรมการ    บรษัิท ชุมพรโฮลดิ�ง จาํกัด

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อํีานาจควบคมุ และเลขานุการบรษัิท
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ชื�อ                       :                   นายชูศักดิ� ปรชัญางค์ปรชีา
ตําแหน่ง             :                  กรรมการ 

                                            กรรมการบรหิาร 

                                            กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

                                            กรรมการผูม้อํีานาจลงนามผกูพนับรษัิทฯ
วนัที�ได้รบัการแต่งตั�งเป�นกรรมการ  :    14 ตลุาคม 2536

อายุ                    :                  75 ป�
วุฒกิารศึกษา       :                  BS.BA HUSSON UNIVERSITY, MAINE, U.S.A.

การอบรม            :                  ประกาศนียบตัรหลักสตูร DCP สถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

                                             รุน่ 18/2002

การเขา้รบัการพฒันาและฝ�กอบรมในป�ที�ผา่นมา :  ไมม่ี
สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิทฯ      :    2.10%

สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิทยอ่ย  :   2 หุน้ บรษัิท ซพีไีอ อะโกรเทค จาํกัด, 

                                                  1 หุน้ บรษัิท ซพีพี ีจาํกัด, 

                                                  1 หุน้ บรษัิท ซพีไีอ เพาเวอร ์จาํกัด
สดัสว่นการถือหุน้ของคู่สมรสและบุตรที�ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะในบรษัิทฯ และ บรษัิทยอ่ย :  ไมม่ี
การเปลี�ยนแปลงการถือครองหุน้บรษัิทฯ ในป�ที�ผา่นมา :  ไมม่ี
การเปลี�ยนแปลงการถือครองหุน้บรษัิทยอ่ยในป�ที�ผา่นมา :  ไมม่ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร : ไมม่ี
การดํารงตําแหน่งในกิจการอื�นที�อาจทําใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษัิทฯ  :   ไมม่ี

ประวติัการทํางาน: 

บรษัิทจดทะเบยีน จาํนวน 1 บรษัิท
2556 - ป�จจุบนั   กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน           

                         บรษัิท ชุมพรอุตสาหกรรมนํ�ามนัปาล์ม จาํกัด (มหาชน)

2550 - ป�จจุบนั   กรรมการบรหิาร                                               

                         บรษัิท ชุมพรอุตสาหกรรมนํ�ามนัปาล์ม จาํกัด (มหาชน)

2536 - ป�จจุบนั   กรรมการ                                                         

                         บรษัิท ชุมพรอุตสาหกรรมนํ�ามนัปาล์ม จาํกัด (มหาชน)

บรษัิทจาํกัด/หน่วยงาน จาํนวน 5 บรษัิท
2563 - ป�จจุบนั   กรรมการ                                                         

                         บรษัิท ซพีไีอ เพาเวอร ์จาํกัด
2557 - ป�จจุบนั   กรรมการ                                                         

                          บรษัิท ซพีพี ีจาํกัด
2554 - ป�จจุบนั   กรรมการ                                                         

                          บรษัิท ซพีไีอ อะโกรเทค จาํกัด
2551 - ป�จจุบนั    กรรมการ                                                         

                          บรษัิท ไทยอุตสาหกรรมเครื�องป�� นดินเผา จาํกัด
2536 - ป�จจุบนั    ประธานกรรมการ                                             

                          บรษัิท ชุมพรโฮลดิ�ง จาํกัด
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อํีานาจควบคมุ และเลขานุการบรษัิท



ชื�อ                      :                    นายการุญ นันทิลีพงศ์
ตําแหน่ง            :                   กรรมการ 

                                            ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและพฒันาความยั�งยนื
วนัที�ได้รบัการแต่งตั�งเป�นกรรมการ  :    14 ตลุาคม 2536

อายุ                   :                   60 ป�
วุฒกิารศึกษา      :                   บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
                         :                   นิติศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม           :                   วุฒบิตัรและประกาศนียบตัรหลักสตูร DCP 

                                             สถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) รุน่ 9/2554

                         :                   ประกาศนียบตัรหลักสตูร HOW TO DEVELOP A RISK 

                                             MANAGEMENT PLAN รุน่ 11/2559

                        :                    ประกาศนียบตัรหลักสตูร BOARD MATTERS AND TRENDS 

                                             รุน่ 2/2560

                        :                    ประกาศนียบตัรหลักสตูร ADVANCED AUDIT COMMITTEE 

                                             PROGRAM รุน่ที� 25/2560            

การเขา้รบัการพฒันาและฝ�กอบรมในป�ที�ผา่นมา :  หลักสตูร BOARD NOMINATION AND 

                                                                      COMPENSATION PROGRAM (BNCP) 10/2021

สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิทฯ      :   ไมม่ี
สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิทยอ่ย  :   ไมม่ี
สดัสว่นการถือหุน้ของคู่สมรสและบุตรที�ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะในบรษัิทฯ และ บรษัิทยอ่ย :  ไมม่ี
การเปลี�ยนแปลงการถือครองหุน้บรษัิทฯ และ บรษัิทยอ่ยในป�ที�ผา่นมา :  ไมม่ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร :  น้องภรรยาของนายถกล ถวลิเติมทรพัย,์

                                                                  น้าของนายรชฎ ถวลิเติมทรพัย,์ 

                                                                  พี�ชายของนายโกศล นันทิลีพงศ์ 

การดํารงตําแหน่งในกิจการอื�นที�อาจทําใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษัิทฯ  :  ไมม่ี

ประวติัการทํางาน:

บรษัิทจดทะเบยีน จาํนวน 2 บรษัิท
2558 - ป�จจุบนั   ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและพฒันาความยั�งยนื                       

                          บรษัิท ชุมพรอุตสาหกรรมนํ�ามนัปาล์ม จาํกัด (มหาชน)

2558 - ป�จจุบนั   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน                

                          บรษัิท สงิห ์เอสเตจ จาํกัด (มหาชน)

2550 - 2557      กรรมการผูจ้ดัการ                                             

                          บรษัิท ชุมพรอุตสาหกรรมนํ�ามนัปาล์ม จาํกัด (มหาชน)

2536 - ป�จจุบนั    กรรมการ                                                         

                          บรษัิท ชุมพรอุตสาหกรรมนํ�ามนัปาล์ม จาํกัด (มหาชน)

2525 - 2549      ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ                                    

                          บรษัิท ชุมพรอุตสาหกรรมนํ�ามนัปาล์ม จาํกัด (มหาชน)

บรษัิทจาํกัด/หน่วยงาน จาํนวน 1 บรษัิท
2544 - ป�จจุบนั    กรรมการ                                                         

                           บรษัิท ชุมพรโฮลดิ�ง จาํกัด

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อํีานาจควบคมุ และเลขานุการบรษัิท
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ชื�อ                      :                     นายกิตติ  ฉัตรเลขวนิช
ตําแหน่ง            :                     กรรมการ 

                                              กรรมการผูม้อํีานาจลงนามผกูพนับรษัิทฯ 

วนัที�ได้รบัการแต่งตั�งเป�นกรรมการ  :    23 เมษายน 2542

อายุ                   :                    51 ป�
วุฒกิารศึกษา      :                    SASIN GRADUATE INSTITUTE OF ADMINISTRATION, 

                                              CHULALONGKORN UNIVERSITY

การอบรม           :                    วุฒบิตัรและประกาศนียบตัรหลักสตูร DCP 

                                              สถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) รุน่ 4/2000 

การเขา้รบัการพฒันาและฝ�กอบรมในป�ที�ผา่นมา :  ไมม่ี
สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิทฯ      :   2.27%

สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิทยอ่ย  :   ไมม่ี
สดัสว่นการถือหุน้ของคู่สมรสและบุตรที�ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะในบรษัิทฯ และ บรษัิทยอ่ย :  ไมม่ี
การเปลี�ยนแปลงการถือครองหุน้บรษัิทฯ ในป�ที�ผา่นมา :  ขายหุน้จาํนวน 18,400 หุน้ 

การเปลี�ยนแปลงการถือครองหุน้บรษัิทยอ่ยในป�ที�ผา่นมา : ไมม่ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร :  ไมม่ี
การดํารงตําแหน่งในกิจการอื�นที�อาจทําใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษัิทฯ  : ไมม่ี

ประวติัการทํางาน:

บรษัิทจดทะเบยีน จาํนวน 1 บรษัิท
2558 - 2561       กรรมการบรหิารความเสี�ยง                               

                          บรษัิท ชุมพรอุตสาหกรรมนํ�ามนัปาล์ม จาํกัด (มหาชน)

2542 - ป�จจุบนั    กรรมการ                                                         

                           บรษัิท ชุมพรอุตสาหกรรมนํ�ามนัปาล์ม จาํกัด (มหาชน)

บรษัิทจาํกัด/หน่วยงาน จาํนวน 5 บรษัิท
2557 - ป�จจุบนั    กรรมการ                 บรษัิท ซพีพี ีจาํกัด
2557 - ป�จจุบนั    กรรมการ                 บรษัิท ซพีไีอ อะโกรเทค จาํกัด
2549 - ป�จจุบนั    กรรมการ                 บรษัิท ชุมพรโฮลดิ�ง จาํกัด
2537 - ป�จจุบนั    กรรมการ                 บรษัิท โปลิเมอส ์มารเ์ก็ตติ�ง จาํกัด
2535 - ป�จจุบนั    กรรมการผูจ้ดัการ     บรษัิท เลียกเซง้ เทรดดิ�ง จาํกัด
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อํีานาจควบคมุ และเลขานุการบรษัิท



ชื�อ                       :                   นายทรงฤทธิ� นิวติัศัยวงศ์
ตําแหน่ง             :                  กรรมการ
                                            กรรมการบรรษัทภิบาลและพฒันาความยั�งยนื 

                                            กรรมการผูม้อํีานาจลงนามผกูพนับรษัิทฯ
วนัที�ได้รบัการแต่งตั�งเป�นกรรมการ  :    14 ตลุาคม 2536

อายุ                    :                  68 ป�
วุฒกิารศึกษา       :                 ปรญิญาโท วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต UNSW, AUSTRALIA

                          :                 ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์(เคม)ี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
การอบรม            :                 วุฒบิตัรและประกาศนียบตัรหลักสตูร DCP 

                                            สถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) รุน่ 15/2002

การเขา้รบัการพฒันาและฝ�กอบรมในป�ที�ผา่นมา :   ไมม่ี
สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิทฯ      :   0.45%

สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิทยอ่ย  :   ไมม่ี
สดัสว่นการถือหุน้ของคู่สมรสและบุตรที�ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะในบรษัิทฯ และ บรษัิทยอ่ย :  ไมม่ี
การเปลี�ยนแปลงการถือครองหุน้บรษัิทฯ และ บรษัิทยอ่ยในป�ที�ผา่นมา :  ไมม่ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร :  ไมม่ี
การดํารงตําแหน่งในกิจการอื�นที�อาจทําใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษัิทฯ  : ไมม่ี

ประวติัการทํางาน:

บรษัิทจดทะเบยีน
2558 - ป�จจุบนั     กรรมการบรรษัทภิบาลและพฒันาความยั�งยนื    

                           บรษัิท ชุมพรอุตสาหกรรมนํ�ามนัปาล์ม จาํกัด (มหาชน)

2536 - ป�จจุบนั     กรรมการ                                                         

                           บรษัิท ชุมพรอุตสาหกรรมนํ�ามนัปาล์ม จาํกัด (มหาชน)

2533 - 2555       ผูอํ้านวยการงานโครงการศึกษาการลงทนุ         

                           บรษัิท ชุมพรอุตสาหกรรมนํ�ามนัปาล์ม จาํกัด (มหาชน)      

                                                                           

บรษัิทจาํกัด/หน่วยงาน
2550 - ป�จจุบนั    กรรมการ                                                        

                           บรษัิท อุตสาหกรรมเครื�องป�� นดินเผาไทย จาํกัด
2536 - ป�จจุบนั    กรรมการ                                                         

                           บรษัิท ชุมพรโฮลดิ�ง จาํกัด

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อํีานาจควบคมุ และเลขานุการบรษัิท
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ชื�อ                      :                  นายรชฎ ถวลิเติมทรพัย์
ตําแหน่ง             :                 กรรมการ
                                           กรรมการผูม้อํีานาจลงนามผกูพนับรษัิทฯ 

                                           รองประธานเจา้หน้าที�บรหิาร
วนัที�ได้รบัการแต่งตั�งเป�นกรรมการ  :    24 กมุภาพนัธ ์2557

อายุ                   :                  34 ป�
วุฒกิารศึกษา      :                  UNIVERSITY OF ESSEX, UK, LLB LAW

                         :                  MBA, SASIN GRADUATE INSTITUTE 

                                            OF BUSINESS ADMINISTRATION OF 

                                            CHULALONGKORN UNIVERSITY

การอบรม            :                  ไมม่ี
การเขา้รบัการพฒันาและฝ�กอบรมในป�ที�ผา่นมา :  ไมม่ี
สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิทฯ      :   0.94%

สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิทยอ่ย  :   1 หุน้ บรษัิท ซพีไีอ อะโกรเทค จาํกัด, 

                                                 1 หุน้ บรษัิท ซพีพี ีจาํกัด, 

                                                 1 หุน้ บรษัิท ซพีไีอ เพาเวอร ์จาํกัด
สดัสว่นการถือหุน้ของคู่สมรสและบุตรที�ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะในบรษัิทฯ และ บรษัิทยอ่ย :  ไมม่ี
การเปลี�ยนแปลงการถือครองหุน้บรษัิทฯ ในป�ที�ผา่นมา : ซื�อหุน้จาํนวน 613,900 หุน้
การเปลี�ยนแปลงการถือครองหุน้บรษัิทยอ่ยในป�ที�ผา่นมา : ไมม่ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร : บุตรชายของนายถกล ถวลิเติมทรพัย์
                                                                 หลานชายของนายการุญ นันทิลีพงศ์ 

                                                                 และ นายโกศล นันทิลีพงศ์ 

การดํารงตําแหน่งในกิจการอื�นที�อาจทําใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษัิทฯ  :  ไมม่ี

ประวติัการทํางาน:

บรษัิทจดทะเบยีน จาํนวน 1 บรษัิท
2561 - ป�จจุบนั    รองประธานเจา้หน้าที�บรหิาร                            

                          บรษัิท ชุมพรอุตสาหกรรมนํ�ามนัปาล์ม จาํกัด (มหาชน)

2557 - ป�จจุบนั   กรรมการ                                                         

                          บรษัิท ชุมพรอุตสาหกรรมนํ�ามนัปาล์ม จาํกัด (มหาชน)

2557 - 2560      ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ                                    

                          บรษัิท ชุมพรอุตสาหกรรมนํ�ามนัปาล์ม จาํกัด (มหาชน)

2554 - 2557      เลขานุการสาํนักประธานเจา้หน้าที�บรหิาร         

                          บรษัิท ชุมพรอุตสาหกรรมนํ�ามนัปาล์ม จาํกัด (มหาชน)    

บรษัิทจาํกัด/หน่วยงาน จาํนวน 6 บรษัิท
2563 - ป�จจุบนั    กรรมการ                        บรษัิท ซพีไีอ เพาเวอร ์จาํกัด
2562 - ป�จจุบนั    กรรมการ                        บรษัิท ซ ีเค เทรดดิ�ง (1965) จาํกัด
2559 - ป�จจุบนั    ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ    บรษัิท ซพีไีอ อะโกรเทค จาํกัด
2557 - ป�จจุบนั    กรรมการ                        บรษัิท ซพีพี ีจาํกัด
2557 - ป�จจุบนั    กรรมการ                        บรษัิท ซพีไีอ อะโกรเทค จาํกัด
2549 - ป�จจุบนั    กรรมการ                        บรษัิท ชุมพรโฮลดิ�ง จาํกัด
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อํีานาจควบคมุ และเลขานุการบรษัิท



ชื�อ                       :                   นายกฤษฏ์พงศ์ ตากวริยิะนันท์ 

ตําแหน่ง             :                  ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร
อายุ                    :                  53 ป�
วุฒกิารศึกษา      :                   ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
                         :                   MINI MBA มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
                         :                   ปรญิญาตร ีวศิวกรรมไฟฟ�า จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
การอบรม           :                   CERTIFICATE OF ASIAN INTERNATIONAL 

                                             EXECUTIVE PROGRAM FROM INSEAD

                         :                   LEADERSHIP IN ACTION BY MICHIGAN 

                                             ROSS SCHOOL OF BUSINESS YEAR 2007

                         :                   ASIAN INTERNATIONAL EXECUTIVE 

                                             PROGRAM BY INSEAD YEAR 2013

การเขา้รบัการพฒันาและฝ�กอบรมในป�ที�ผา่นมา :  ไมม่ี
สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิทฯ      :   ไมม่ี
สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิทยอ่ย  :   ไมม่ี
สดัสว่นการถือหุน้ของคู่สมรสและบุตรที�ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะในบรษัิทฯ และ บรษัิทยอ่ย :  ไมม่ี
การเปลี�ยนแปลงการถือครองหุน้บรษัิทฯ และ บรษัิทยอ่ยในป�ที�ผา่นมา :   ไมม่ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร :   ไมม่ี
การดํารงตําแหน่งในกิจการอื�นที�อาจทําใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษัิทฯ  :  ไมม่ี

ประวติัการทํางาน:

บรษัิทจดทะเบยีน 

2561 - ป�จจุบนั     ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร                                  

                          บรษัิท ชุมพรอุตสาหกรรมนํ�ามนัปาล์ม จาํกัด (มหาชน)

2560 - 2560      รองประธานเจา้หน้าที�บรหิาร                            

                          บรษัิท ชุมพรอุตสาหกรรมนํ�ามนัปาล์ม จาํกัด (มหาชน)

บรษัิทจาํกัด/หน่วยงาน
2551 - 2557       กรรมการผูจ้ดัการ                                            

                          บรษัิท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จาํกัด
2549 - 2550      รองกรรมการผูจ้ดัการ                                       

                          บรษัิท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จาํกัด
2548 - 2549     ผูอํ้านวยการสายงานพฒันาธุรกิจ                     

                          PRAXAIR (CHINA) INVESTMENT CO. LTD.

2544 - 2548     ผูอํ้านวยการสายงานขายและการตลาด            

                          บรษัิท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จาํกัด
2543 - 2544     ผูอํ้านวยการสายงานพฒันาธุรกิจ                     

                          บรษัิท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จาํกัด
2541 - 2543      ผูอํ้านวยการโรงงาน                                         

                          บรษัิท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จาํกัด

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อํีานาจควบคมุ และเลขานุการบรษัิท
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ชื�อ                     :               นางรศัม ีพงศ์จนิดานนท์
ตําแหน่ง             :               CHIEF FINANCIAL OFFICER 

อายุ                    :               48 ป�
วุฒกิารศึกษา       :               ปรญิญาโท บญัชมีหาบณัฑิต มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
                          :               ประกาศนียบตัรชั�นสงูทางการสอบบญัช ี

                                          มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม            :                ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแหง่ประเทศไทย (CPA) 

                          :               CHIEF FINANCIAL OFFICER CERTIFICATION PROGRAM รุน่ที� 17
                          :               ASEAN CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANT 

                          :               STRATEGIC CHIEF FINANCIAL OFFICER IN CAPITAL MARKET NO.8

การเขา้รบัการพฒันาและฝ�กอบรมในป�ที�ผา่นมา :  TERS FOR PAES ที�ต้องใชแ้ละการเปลี�ยนแปลงในป� 2564

สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิทฯ      :   ไมม่ี
สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิทยอ่ย  :   ไมม่ี
สดัสว่นการถือหุน้ของคู่สมรสและบุตรที�ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะในบรษัิทฯ และ บรษัิทยอ่ย :  ไมม่ี
การเปลี�ยนแปลงการถือครองหุน้บรษัิทฯ และ บรษัิทยอ่ยในป�ที�ผา่นมา :  ไมม่ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร :   ไมม่ี
การดํารงตําแหน่งในกิจการอื�นที�อาจทําใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษัิทฯ  :  ไมม่ี

ประวติัการทํางาน:

บรษัิทจดทะเบยีน 

2561 - 2561        รกัษาการผูจ้ดัการสาํนักตรวจสอบภายใน        

                          บรษัิท ชุมพรอุตสาหกรรมนํ�ามนัปาล์ม จาํกัด (มหาชน)

2559 - ป�จจุบนั    CHIEF FINANCIAL OFFICER                                   

                          บรษัิท ชุมพรอุตสาหกรรมนํ�ามนัปาล์ม จาํกัด (มหาชน)

2556 - 2559      ผูอํ้านวยการสาํนักตรวจสอบภายใน                  

                          บรษัิท ชุมพรอุตสาหกรรมนํ�ามนัปาล์ม จาํกัด (มหาชน)

2555 - 2556      ผูช้ว่ยผูอํ้านวยการสายงาน การเงินและบญัช ี                             

                          บรษัิท ชุมพรอุตสาหกรรมนํ�ามนัปาล์ม จาํกัด (มหาชน)

2541 - 2554      ผูจ้ดัการสาํนักตรวจสอบภายในอาวุโส              

                          บรษัิท ชุมพรอุตสาหกรรมนํ�ามนัปาล์ม จาํกัด (มหาชน)

บรษัิทจาํกัด/หน่วยงาน
2536 - 2540      ผูช้ว่ยผูต้รวจสอบบญัชอีาวุโส                           

                          บรษัิท สาํนักงาน เอสจวี ีณ ถลาง จาํกัด

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อํีานาจควบคมุ และเลขานุการบรษัิท
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ชื�อ                      :                   นายธวชัชยั โฉมวรรณ์
ตําแหน่ง             :                   ผูอํ้านวยการสายงานขายและการตลาด
อายุ                   :                   53 ป�
วุฒกิารศึกษา      :                   ปรญิญาโท การค้าระหวา่งประเทศ, 

                                             SUL ROSS STATE UNIVERSITY, TEXAS, USA

การอบรม                               ไมม่ี
การเขา้รบัการพฒันาและฝ�กอบรมในป�ที�ผา่นมา :   ไมม่ี
สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิทฯ      :   ไมม่ี
สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิทยอ่ย  :   1,000 หุน้ บรษัิท ซ ีเค เทรดดิ�ง (1965) จาํกัด
สดัสว่นการถือหุน้ของคู่สมรสและบุตรที�ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะในบรษัิทฯ และ บรษัิทยอ่ย :  ไมม่ี
การเปลี�ยนแปลงการถือครองหุน้บรษัิทฯ และ บรษัิทยอ่ยในป�ที�ผา่นมา :  ไมม่ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร :   ไมม่ี
การดํารงตําแหน่งในกิจการอื�นที�อาจทําใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษัิทฯ  :  ไมม่ี

ประวติัการทํางาน:

บรษัิทจดทะเบยีน
2557 - ป�จจุบนั    ผูอํ้านวยการสายงานขายและการตลาด           

                          บรษัิท ชุมพรอุตสาหกรรมนํ�ามนัปาล์ม จาํกัด (มหาชน)

2551 - 2556       ผูจ้ดัการฝ�ายการตลาดองค์และโลจสิติกส ์         

                          บรษัิท ชุมพรอุตสาหกรรมนํ�ามนัปาล์ม จาํกัด (มหาชน)

2542 - 2550     ผูจ้ดัการฝ�ายการตลาดและสนับสนุนงานขาย    

                          บรษัิท ชุมพรอุตสาหกรรมนํ�ามนัปาล์ม จาํกัด (มหาชน)

บรษัิทจาํกัด/หน่วยงาน
2562 - ป�จจุบนั   กรรมการ และ กรรมการผูจ้ดัการ                       

                          บรษัิท ซ ีเค เทรดดิ�ง (1965) จาํกัด

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อํีานาจควบคมุ และเลขานุการบรษัิท
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ชื�อ                       :                   นายรฐัพล ศิรพิลบุญ 

ตําแหน่ง             :                   ผูอํ้านวยการสายงานบรหิารทรพัยากรบุคคล
อายุ                    :                   44 ป�
วุฒกิารศึกษา       :                   ปรญิญาตร ีวศิวกรรม ภาควชิาอุตสาหการ 

                                            มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ
การอบรม            :                   ไมม่ี
การเขา้รบัการพฒันาและฝ�กอบรมในป�ที�ผา่นมา :   ไมม่ี
สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิทฯ      :   ไมม่ี
สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิทยอ่ย  :   ไมม่ี
สดัสว่นการถือหุน้ของคู่สมรสและบุตรที�ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะในบรษัิทฯ และ บรษัิทยอ่ย :  ไมม่ี
การเปลี�ยนแปลงการถือครองหุน้บรษัิทฯ และ บรษัิทยอ่ยในป�ที�ผา่นมา :  ไมม่ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร :   ไมม่ี
การดํารงตําแหน่งในกิจการอื�นที�อาจทําใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษัิทฯ  :  ไมม่ี

ประวติัการทํางาน:

บรษัิทจดทะเบยีน
2564 - ป�จจุบนั   ผูอํ้านวยการสายงานบรหิารทรพัยากรบุคคล     

                          บรษัิท ชุมพรอุตสาหกรรมนํ�ามนัปาล์ม จาํกัด (มหาชน)

2563 - 2564      ผูอํ้านวยการฝ�ายทรพัยากรมนุษย ์                    

                          บรษัิท ดโูฮม จาํกัด (มหาชน)

บรษัิทจาํกัด/หน่วยงาน
2560 - 2563      ผูอํ้านวยการฝ�ายทรพัยากรมนุษย ์                    

                          บรษัิท เฮเฟ�ล์ ประเทศไทย จาํกัด
2557 - 2560      ผูอํ้านวยการฝ�ายทรพัยากรมนุษย ์                    

                          บรษัิท TECK BEE HANG จาํกัด
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ชื�อ                       :                  MR.JAROSLAW MARIAN KIBILDA 

ตําแหน่ง             :                  ผูอํ้านวยการสายงานพฒันาธุรกิจ
อายุ                    :                  34 ป�
วุฒกิารศึกษา       :                  MASTER DEGREE OF FINANCE, 

                                             SASIN GRADUATE INSTITUTE OF 

                                             BUSINESS ADMINISTRATION

การอบรม            :                  ไมม่ี
การเขา้รบัการพฒันาและฝ�กอบรมในป�ที�ผา่นมา :   ไมม่ี
สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิทฯ      :   ไมม่ี
สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิทยอ่ย  :   ไมม่ี
สดัสว่นการถือหุน้ของคู่สมรสและบุตรที�ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะในบรษัิทฯ และ บรษัิทยอ่ย :  ไมม่ี
การเปลี�ยนแปลงการถือครองหุน้บรษัิทฯ และ บรษัิทยอ่ยในป�ที�ผา่นมา :  ไมม่ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร :   ไมม่ี
การดํารงตําแหน่งในกิจการอื�นที�อาจทําใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษัิทฯ  :  ไมม่ี

ประวติัการทํางาน:

บรษัิทจดทะเบยีน
2562 - ป�จจุบนั   ผูอํ้านวยการสายงานพฒันาธุรกิจ                    

                          บรษัิท ชุมพรอุตสาหกรรมนํ�ามนัปาล์ม จาํกัด (มหาชน)
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ชื�อ                       :                   นายอานนท์ ฤทธิ�ธาร 

ตําแหน่ง             :                   ผูอํ้านวยการสายงานปฏิบติัการ
อายุ                    :                   57 ป�
วุฒกิารศึกษา       :                   อนุปรญิญาศิลปศาสตร ์คณะบรหิารธุรกิจ 

                                            สถาบนัราชภัฏสรุาษฎรธ์านี
การอบรม            :                   ไมม่ี
การเขา้รบัการพฒันาและฝ�กอบรมในป�ที�ผา่นมา :   ไมม่ี
สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิทฯ      :   ไมม่ี
สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิทยอ่ย  :   ไมม่ี
สดัสว่นการถือหุน้ของคู่สมรสและบุตรที�ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะในบรษัิทฯ และ บรษัิทยอ่ย :  ไมม่ี
การเปลี�ยนแปลงการถือครองหุน้บรษัิทฯ และ บรษัิทยอ่ยในป�ที�ผา่นมา :  ไมม่ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร :   ไมม่ี
การดํารงตําแหน่งในกิจการอื�นที�อาจทําใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษัิทฯ  :  ไมม่ี

ประวติัการทํางาน:

บรษัิทจดทะเบยีน
2562 - ป�จจุบนั    ผูอํ้านวยการสายงานปฏิบติัการ                       

                           บรษัิท ชุมพรอุตสาหกรรมนํ�ามนัปาล์ม จาํกัด (มหาชน)

2550 - 2551       ผูอํ้านวยการโรงงาน                                        

                           บรษัิท ชุมพรอุตสาหกรรมนํ�ามนัปาล์ม จาํกัด (มหาชน)

2548 - 2550      ผูช้ว่ยผูอํ้านวยการโรงงาน                                

                           บรษัิท ชุมพรอุตสาหกรรมนํ�ามนัปาล์ม จาํกัด (มหาชน)

2544 - 2548      ผูจ้ดัการฝ�ายผลิต                                             

                           บรษัิท ชุมพรอุตสาหกรรมนํ�ามนัปาล์ม จาํกัด (มหาชน)

2537 - 2544       หวัหน้าสว่น                                                     

                           บรษัิท ชุมพรอุตสาหกรรมนํ�ามนัปาล์ม จาํกัด (มหาชน)

บรษัิทจาํกัด/หน่วยงาน
2560 - 2562      ผูอํ้านวยการโรงงาน                                         

                          บรษัิท ซพีพี ีจาํกัด
2551 - 2559       PROJECT MANAGER                                            

                          บรษัิท เอสทีอารอ์าร ์เอ็นจเินียริ�ง จาํกัด 
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ชื�อ                      :                    นายชุมพล ไทยนุกลู 

ตําแหน่ง            :                    ผูอํ้านวยการโรงงาน
อายุ                   :                    44 ป�                                       
วุฒกิารศึกษา      :                    ปรญิญาตร ีคณะศึกษาศาสตร ์สาขาเคม ี(วทบ.) 

                                            มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์
การอบรม           :                    ไมม่ี
การเขา้รบัการพฒันาและฝ�กอบรมในป�ที�ผา่นมา :   ไมม่ ี

สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิทฯ      :   ไมม่ี
สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิทยอ่ย  :   ไมม่ี
สดัสว่นการถือหุน้ของคู่สมรสและบุตรที�ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะในบรษัิทฯ และ บรษัิทยอ่ย :  ไมม่ี
การเปลี�ยนแปลงการถือครองหุน้บรษัิทฯ และ บรษัิทยอ่ยในป�ที�ผา่นมา :  ไมม่ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร :   ไมม่ี
การดํารงตําแหน่งในกิจการอื�นที�อาจทําใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษัิทฯ  :  ไมม่ี
ประวติัการทํางาน:

บรษัิทจดทะเบยีน
2563 - ป�จจุบนั    ผูอํ้านวยการโรงงาน                                         

                           บรษัิท ชุมพรอุตสาหกรรมนํ�ามนัปาล์ม จาํกัด (มหาชน)

2554 - 2559      ผูจ้ดัการฝ�ายผลิต 1                                          

                           บรษัิท ชุมพรอุตสาหกรรมนํ�ามนัปาล์ม จาํกัด (มหาชน)

2551 - 2554       หวัหนาแผนกวางแผนการผลิต  ฝ�ายผลิต 2        

                           บรษัิท ชุมพรอุตสาหกรรมนํ�ามนัปาล์ม จาํกัด (มหาชน)

2544 - 2551       หวัหนาแผนกควบคมุคณุภาพฯ ฝ�ายQA            

                           บรษัิท ชุมพรอุตสาหกรรมนํ�ามนัปาล์ม จาํกัด (มหาชน)

2542 - 2543      พนักงานวางแผนการผลิต แผนกวางแผนการผลิต 

                           บรษัิท ชุมพรอุตสาหกรรมนํ�ามนัปาล์ม จาํกัด (มหาชน)

บรษัิทจาํกัด/หน่วยงาน
2559 - 2562       ผูช้ว่ยผูอํ้านวยการโรงงาน                                 

                            บรษัิท ซพีพี ีจาํกัด

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อํีานาจควบคมุ และเลขานุการบรษัิท

คณุสมบติักรรมการและผูบ้รหิาร
กรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทฯ เป�นผูที้�มคีณุสมบติัครบตามมาตรา 68 แหง่พระราชบญัญัติ บรษัิทมหาชนจาํกัด
พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื�อง หลักเกณฑ์ เงื�อนไข และวธิกีารในการขออนุญาตเสนอขายหุน้ที�ออก
ใหม ่และการอนุญาต ฉบบัลงวนัที� 18 พฤษภาคม 2535 ทกุประการ และไมเ่คยเป�นพนักงานหรอืหุน้สว่นของบรษัิทสอบบญัชี
ภายนอกที�บรษัิทฯ ใชบ้รกิารอยูใ่นชว่ง 2 ป� ที�ผา่นมา
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ชื�อ                       :                   นายคมกฤษ ทองอ่วม
ตําแหน่ง             :                   เลขานุการบรษัิท
อายุ                    :                   40 ป� 
วุฒกิารศึกษา       :                   ปรญิญาตร ีสาขาการจดัการทั�วไป 

                                              มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก (วทิยาเขตจกัรพงษภวูนารถ)

การอบรม            :                   หลักสตูร COMPANY SECRETARY PROGRAM (CSP) รุน่ที� 71/2016

                          :                   หลักสตูร COMPANY REPORTING PROGRAM - CRP 15/2016

                          :                   หลักสตูร BOARD REPORTING PROGRAM (BRP) รุน่ที� 21/2016

สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิทฯ      :   ไมม่ี
สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิทยอ่ย  :   ไมม่ี
สดัสว่นการถือหุน้ของคู่สมรสและบุตรที�ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะในบรษัิทฯ และ บรษัิทยอ่ย :  ไมม่ี
การเปลี�ยนแปลงการถือครองหุน้บรษัิทฯ และ บรษัิทยอ่ยในป�ที�ผา่นมา :  ไมม่ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร :   ไมม่ี

ประวติัการทํางาน:                                                                 

บรษัิทจดทะเบยีน
2559 - ป�จจุบนั   เลขานุการบรษัิท                                              

                          บรษัิท ชุมพรอุตสาหกรรมนํ�ามนัปาล์ม จาํกัด (มหาชน)

2557 - 2558      เจา้หน้าที�ธุรการเลขานุการ                              

                          บรษัิท ชุมพรอุตสาหกรรมนํ�ามนัปาล์ม จาํกัด (มหาชน)

2554 - 2557      เลขานุการกรรมการผูจ้ดัการ                             

                          บรษัิท ชุมพรอุตสาหกรรมนํ�ามนัปาล์ม จาํกัด (มหาชน)

2544 - 2550     เจา้หน้าที�ฝ�ายทะเบยีนธุรกิจสาํนักกฎหมาย       

                          บรษัิท เจรญิโภคภัณฑ์อาหารสตัว ์จาํกัด (มหาชน)

บรษัิทจาํกัด/หน่วยงาน
2552 - 2554      INVOICE & COSTING OFFICER                              

                           DER ASIA TOURS CO., LTD. 

หน้าที�ความรบัผดิชอบของเลขานุการบรษัิท
ปฏิบติัหน้าที�ตามที�กําหนดในมาตรฐาน 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบญัญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์

(ฉบบัที� 4) พ.ศ.2551 ซึ�งมผีลใชบ้งัคับในวนัที� 31 สงิหาคม 2551 ด้วยความรบัผดิชอบ 

ความระมดัระวงั และความซื�อสตัยส์จุรติ รวมทั�งปฏิบติัใหเ้ป�นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ขอ้บงัคับของบรษัิทฯ 

มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที�ประชุมผูถื้อหุน้ รวมถึงเป�นศูนยก์ลางในการจดัทํา/เก็บรกัษาเอกสาร ทะเบยีนกรรมการ 

จดัประชุมผูถื้อหุน้ หนังสอืเชญิประชุมและรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ รายงานการมสีว่นได้สว่นเสยีของกรรมการและผูบ้รหิาร
รวมถึงเรื�องอื�นๆ ที�ได้รบัมอบหมาย
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อํีานาจควบคมุ และเลขานุการบรษัิท



บรษัิทยอ่ย/รว่ม

รายชื�อ บรษัิทฯ
บจก.

ซพีไีอ 

อะโกรเทค

บจก.

ซพีพีี

บจก.

ซพีไีอ เพา
เวอร์

บจก.

ซ ีเค 

เทรดดิ�ง
(1965)

นายบรรพต หงษ์ทอง X     

นายนพพร พชิา /     

นายไพบูลย ์คจุารวีณิช /     

นายศราวุธ เมนะเศวต /     

นายถกล ถวลิเติมทรพัย์ // / X /  

นายชูศักดิ� ปรชัญางค์ปรชีา // X / /  

นายการุญ นันทิลีพงศ์ /     

นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช / / /   

นายทรงฤทธิ� นิวติัศัยวงศ์ /     

นายรชฎ ถวลิเติมทรพัย์ / / / / /

นายโกศล นันทิลีพงศ์  /    

นายธวชัชยั โฉมวรรณ์     /

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อํีานาจควบคมุ และเลขานุการบรษัิท

ขอ้มูลการดํารงตําแหน่งของกรรมการและผูบ้รหิาร 

รายชื�อ บรษัิทฯ

หมายเหต ุ     :       / = กรรมการ      X = ประธานกรรมการ       // = กรรมการบรหิาร

ขอ้มูลประวติัการถกูลงโทษของกรรมการ ผูบ้รหิาร และผูม้อํีานาจควบคมุในชว่ง 5 ป�ที�ผา่นมาไมม่กีรรมการ ผูบ้รหิาร และผูม้ี
อํานาจควบคมุท่านใดของบรษัิทฯ กระทําความผดิตามพระราชบญัญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ. 2535 หรอืพระ
ราชบญัญัติสญัญาซื�อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในชว่ง 5 ป�ที�ผา่นมา ซึ�งวา่ด้วยเรื�องความผดิดังต่อไปนี�
1.  การกระทําการโดยไมส่จุรติ หรอืประมาทเลินเล่ออยา่งรา้ยแรง
2. การเป�ดเผย หรอืเผยแพรข่อ้มูล หรอืขอ้ความอันเป�นเท็จที�อาจทําใหส้าํคัญผดิ หรอืปกป�ดขอ้ความจรงิ  ที�ควรบอกใหแ้จง้ใน
    สาระสาํคัญซึ�งอาจมผีลกระทบต่อการตัดสนิใจของผูถื้อหุน้ ผูล้งทนุ หรอืผูที้�เกี�ยวขอ้ง
3. การกระทําอันไมเ่ป�นธรรมหรอืการเอาเปรยีบผูล้งทนุในการซื�อขายหลักทรพัยห์รอืสญัญาซื�อขายล่วงหน้า หรอืมหีรอืเคยมี
    สว่นรว่มหรอืสนับสนุนการกระทําดังกล่าว
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อํีานาจควบคมุ บรษัิทยอ่ย

บรษัิท ซพีไีอ อะโกรเทค จาํกัด ประกอบด้วยกรรมการ จาํนวน 5 ท่าน ดังนี�
1)  นายชูศักดิ�  ปรชัญางค์ปรชีา
2) นายถกล     ถวลิเติมทรพัย์
3) นายรชฎ     ถวลิเติมทรพัย ์

4) นายกิตติ    ฉัตรเลขวนิช 

5) นายโกศล   นันทิลีพงศ์

กรรมการซึ�งลงชื�อผกูพนับรษัิทได้คือ นายรชฎ ถวลิเติมทรพัย ์หรอื นายโกศล นันทิลีพงศ์ ลงลายมอืชื�อรว่มกับ นายชูศักดิ�
ปรชัญางค์ปรชีา หรอื นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช รวมเป�นสองคนและประทับตราสาํคัญของบรษัิท/

หมายเหต ุ:  กรรมการบรษัิทฯ ลําดับที� 1-4  โปรดดรูายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 หวัขอ้ “ขอ้มูลและรายละเอียดของ
                  คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และเลขานุการบรษัิท”

               :  กรรมการบรษัิทฯ ลําดับที� 5  โปรดดรูายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 หวัขอ้ “ขอ้มูลและรายละเอียดของ
                  ผูบ้รหิารของบรษัิทยอ่ย”

บรษัิท ซพีพี ีจาํกัด ประกอบด้วยกรรมการ จาํนวน 4 ท่าน ดังนี�
1)  นายชูศักดิ�    ปรชัญางค์ปรชีา 
2) นายถกล      ถวลิเติมทรพัย ์ 

3) นายรชฎ       ถวลิเติมทรพัย ์  

4) นายกิตติ      ฉัตรเลขวนิช   

กรรมการซึ�งลงชื�อผกูพนับรษัิทได้คือ นายรชฎ ถวลิเติมทรพัย ์ลงลายมอืชื�อรว่มกับ นายชูศักดิ� 
ปรชัญางค์ปรชีา หรอื นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช รวมเป�นสองคนและประทับตราสาํคัญของบรษัิท/

หมายเหต ุ:  กรรมการบรษัิทฯ ลําดับที� 1-4  โปรดดรูายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 หวัขอ้ “ขอ้มูลและรายละเอียดของ
                 คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และเลขานุการบรษัิท”

บรษัิท ซพีไีอ เพาเวอร ์จาํกัด ประกอบด้วยกรรมการ จาํนวน 3 ท่าน ดังนี�
1) นายชูศักดิ�     ปรชัญางค์ปรชีา 
2) นายถกล      ถวลิเติมทรพัย ์ 

3) นายรชฎ       ถวลิเติมทรพัย ์  

กรรมการซึ�งลงชื�อผกูพนับรษัิทได้คือ กรรมการหนึ�งคนลงลายมอืชื�อและประทับตราสาํคัญของบรษัิท/

หมายเหต ุ: กรรมการบรษัิทฯ ลําดับที� 1-3  โปรดดรูายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 หวัขอ้ “ขอ้มูลและรายละเอียดของ
                คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และเลขานุการบรษัิท”
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อํีานาจควบคมุ บรษัิทยอ่ย

ขอ้มูลและรายละเอียดของผูบ้รหิารบรษัิทยอ่ย

บรษัิท ซพีไีอ อะโกรเทค จาํกัด

ชื�อ                   :                    นายโกศล นันทิลีพงศ์
ตําแหน่ง           :                    กรรมการ
                                            กรรมการผูม้อํีานาจลงนามผกูพนับรษัิทฯ 

                                            กรรมการผูจ้ดัการ
อายุ                  :                   59 ป�
วุฒกิารศึกษา     :                   ปรญิญาตร ีสถิติศาสตรบ์ณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
การอบรม          :                   ไมม่ี
การเขา้รบัการพฒันาและฝ�กอบรมในป�ที�ผา่นมา :  ไมม่ี
สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิทฯ : 1 หุน้
สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิทยอ่ย : 1 หุน้ - บรษัิท ซพีพี ีจาํกัด
สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิทแม ่: 0.91%

สดัสว่นการถือหุน้ของคู่สมรสในบรษัิทฯ บรษัิทยอ่ย และบรษัิทแม ่:  ไมม่ี
การเปลี�ยนแปลงการถือครองหุน้บรษัิทแมใ่นป�ที�ผา่นมา :  ไมม่ ี

การเปลี�ยนแปลงการถือครองหุน้บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ในป�ที�ผา่นมา :  ไมม่ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร :  น้องภรรยาของนายถกล ถวลิเติมทรพัย์
                                                           น้องชายของนายการุญ นันทิลีพงศ์ และ
                                                           น้าของนายรชฎ ถวลิเติมทรพัย ์

การดํารงตําแหน่งในกิจการอื�นที�อาจทําใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษัิทฯ  : ไมม่ี

ประวติัการทํางาน:

บรษัิทจดทะเบยีน
2551- 2557          ที�ปรกึษาโครงการพฒันาพนัธุอ้์อย 

                            บรษัิท นํ�าตาลครบุร ีจาํกัด (มหาชน)

2547- 2554         ที�ปรกึษาทางด้านสง่เสรมิการเกษตร 

                            บรษัิท ชุมพรอุตสาหกรรมนํ�ามนัปาล์ม จาํกัด (มหาชน)

บรษัิทจาํกัด/หน่วยงาน
2554 - ป�จจุบนั     กรรมการ และ กรรมการผูจ้ดัการ 

                            บรษัิท ซพีไีอ อะโกรเทค จาํกัด
2547 - ป�จจุบนั     กรรมการ  

                            บรษัิท ชุมพรโฮลดิ�ง จาํกัด
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เอกสารแนบ 3  รายละเอียดเกี�ยวกับผูที้�ได้รบัมอบหมาย ใหร้บัผดิชอบโดยตรงในการควบคมุดแูล
                      การทําบญัช ีและ รายละเอียดเกี�ยวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายใน

ขอ้มูลและรายละเอียดผูที้�ได้รบัมอบหมายใหร้บัผดิชอบโดยตรงในการควบคมุดแูลการทําบญัชี

ชื�อ                     :               นางรศัม ีพงศ์จนิดานนท์
ตําแหน่ง             :               CHIEF FINANCIAL OFFICER 

อายุ                   :               48 ป�
วุฒกิารศึกษา      :               ปรญิญาโท บญัชมีหาบณัฑิต มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
                         :               ประกาศนียบตัรชั�นสงูทางการสอบบญัช ี

                                         มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม           :                ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแหง่ประเทศไทย (CPA) 

                         :               CHIEF FINANCIAL OFFICER CERTIFICATION PROGRAM รุน่ที� 17
                         :               ASEAN CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANT 

                         :               STRATEGIC CHIEF FINANCIAL OFFICER IN CAPITAL MARKET NO.8

การเขา้รบัการพฒันาและฝ�กอบรมในป�ที�ผา่นมา :  TERS FOR PAES ที�ต้องใชแ้ละการเปลี�ยนแปลงในป� 2564

สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิทฯ      :   ไมม่ี
สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิทยอ่ย  :   ไมม่ี
สดัสว่นการถือหุน้ของคู่สมรสและบุตรที�ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะในบรษัิทฯ และ บรษัิทยอ่ย :  ไมม่ี
การเปลี�ยนแปลงการถือครองหุน้บรษัิทฯ และ บรษัิทยอ่ยในป�ที�ผา่นมา :  ไมม่ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร :   ไมม่ี
การดํารงตําแหน่งในกิจการอื�นที�อาจทําใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษัิทฯ  :  ไมม่ี

ประวติัการทํางาน:

บรษัิทจดทะเบยีน 

2561 - 2561        รกัษาการผูจ้ดัการสาํนักตรวจสอบภายใน        

                          บรษัิท ชุมพรอุตสาหกรรมนํ�ามนัปาล์ม จาํกัด (มหาชน)

2559 - ป�จจุบนั    CHIEF FINANCIAL OFFICER                                   

                          บรษัิท ชุมพรอุตสาหกรรมนํ�ามนัปาล์ม จาํกัด (มหาชน)

2556 - 2559      ผูอํ้านวยการสาํนักตรวจสอบภายใน                  

                          บรษัิท ชุมพรอุตสาหกรรมนํ�ามนัปาล์ม จาํกัด (มหาชน)

2555 - 2556      ผูช้ว่ยผูอํ้านวยการสายงาน การเงินและบญัช ี                             

                          บรษัิท ชุมพรอุตสาหกรรมนํ�ามนัปาล์ม จาํกัด (มหาชน)

2541 - 2554       ผูจ้ดัการสาํนักตรวจสอบภายในอาวุโส              

                          บรษัิท ชุมพรอุตสาหกรรมนํ�ามนัปาล์ม จาํกัด (มหาชน)

บรษัิทจาํกัด/หน่วยงาน
2536 - 2540      ผูช้ว่ยผูต้รวจสอบบญัชอีาวุโส                           

                          บรษัิท สาํนักงาน เอสจวี ีณ ถลาง จาํกัด
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เอกสารแนบ 3  รายละเอียดเกี�ยวกับผูที้�ได้รบัมอบหมาย ใหร้บัผดิชอบโดยตรงในการควบคมุดแูล
                      การทําบญัช ีและ รายละเอียดเกี�ยวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายใน

ขอ้มูลและรายละเอียดผูด้ํารงตําแหน่งผูค้วบคมุดแูลการทําบญัชี

ชื�อ                    :                   นางสาวเสาวณีย ์จุฑาภิรกัษ์ 

ตําแหน่ง            :                   ผูจ้ดัการฝ�ายบญัชแีละการเงิน 

อายุ                   :                   49 ป�
วุฒกิารศึกษา      :                   ปรญิญาโท สาขาการเงิน มหาวทิยาลัยรามคําแหง
                         :                   ปรญิญาตร ีสาขาการบญัช ีมหาวทิยาลัยรามคําแหง
การเขา้รบัการพฒันาและฝ�กอบรมในป�ที�ผา่นมา :  UPDATE กฎหมายภาษีอากร 2564 และ TRANSFER PRICING

สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิทฯ       :   ไมม่ี
สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิทยอ่ย  :   ไมม่ี
สดัสว่นการถือหุน้ของคู่สมรสและบุตรที�ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะในบรษัิทฯ และ บรษัิทยอ่ย :  ไมม่ี
การเปลี�ยนแปลงการถือครองหุน้บรษัิทฯ และ บรษัิทยอ่ยในป�ที�ผา่นมา :  ไมม่ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร :   ไมม่ี
การดํารงตําแหน่งในกิจการอื�นที�อาจทําใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษัิทฯ  :  ไมม่ี

ประวติัการทํางาน:

บรษัิทจดทะเบยีน
2562 - ป�จจุบนั     ผูจ้ดัการฝ�ายบญัชแีละการเงิน                          

                            บรษัิท ชุมพรอุตสาหกรรมนํ�ามนัปาล์ม จาํกัด (มหาชน)

2553 - 2562        ผูช้ว่ยผูจ้ดัการฝ�ายการเงิน   

                            บรษัิท ชุมพรอุตสาหกรรมนํ�ามนัปาล์ม จาํกัด (มหาชน)
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ขอ้มูลและรายละเอียดผูด้ํารงตําแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายในของบรษัิทฯ

ชื�อ                     :                   นายก้องสกล บวรภิญโญพงศ์ 

ตําแหน่ง             :                   ผูจ้ดัการสาํนักตรวจสอบภายใน 

อายุ                   :                   47 ป�
วุฒกิารศึกษา      :                   ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ มหาวทิยาลัยรามคําแหง
                         :                   ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกิจ (การบญัช-ีการสอบบญัช)ี 

                                             มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลวทิยาเขตเทคนิคกรุงเทพ     

การอบรม           :                   CERTIFIED PROFESSIONAL INTERNAL AUDITOR 

                                             OF THAILAND (CPIAT) NO.286 รุน่ที� 10
                         :                   ANTI-CORRUPTION : THE PRACTICAL GUIDE (ACPG) 

                                             รุน่ที� 25/2015 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)

                         :                   DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP) รุน่ที� 97/2012  

                                             สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)

สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิทฯ      :   ไมม่ี
สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิทยอ่ย  :   ไมม่ี
สดัสว่นการถือหุน้ของคู่สมรสและบุตรที�ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะในบรษัิทฯ และ บรษัิทยอ่ย :  ไมม่ี
การเปลี�ยนแปลงการถือครองหุน้บรษัิทฯ และ บรษัิทยอ่ยในป�ที�ผา่นมา :  ไมม่ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร :   ไมม่ี
การดํารงตําแหน่งในกิจการอื�นที�อาจทําใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษัิทฯ  :  ไมม่ี
ประวติัการทํางาน:

บรษัิทจดทะเบยีน
2564 - ป�จจุบนั    ผูจ้ดัการสาํนักตรวจสอบภายใน                      

                           บรษัิท ชุมพรอุตสาหกรรมนํ�ามนัปาล์ม จาํกัด (มหาชน) 

2561 - 2563        ผูอํ้านวยการฝ�ายตรวจสอบภายใน                  

                           บรษัิท ทีดับบลิวแซด คอรป์อเรชั�น จาํกัด (มหาชน)

2557 - 2560       ผูอํ้านวยการฝ�ายตรวจสอบภายใน                  

                           บรษัิท เมอืงไทยประกันชวีติ จาํกัด (มหาชน)

2555 - 2557       ผูอํ้านวยการฝ�ายตรวจสอบภายใน และ เลขานุการบรษัิท         

                           บรษัิท ทีดับบลิวแซด คอรป์อเรชั�น จาํกัด (มหาชน)

                          

บรษัิทจาํกัด
2563 - 2563       ผูอํ้านวยการฝ�ายบรหิารความเสี�ยงและความยั�งยนืองค์กร         

                           บรษัิท เอชเอ็นซ ีเพาเวอร ์จาํกัด 

2560 – 2561        ผูอํ้านวยการฝ�ายบรหิาร                                  

                           บรษัิท เอฟ วนั ออโต้สปอรต์ จาํกัด

หน้า 217

เอกสารแนบ 3  รายละเอียดเกี�ยวกับผูที้�ได้รบัมอบหมาย ใหร้บัผดิชอบโดยตรงในการควบคมุดแูล
                      การทําบญัช ีและ รายละเอียดเกี�ยวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายใน



Indicator Description Page Note

1. Strategy and Analysis   

1.1 Statement from the most senior decision-maker of the organization. 1  

1.2 Description of Key impacts, risk, and opportunities. 38  

2. Organizational Profile   

2.1 Name of the organization. 8  

2.2 Primary brands, products, and/or services 9-14  

2.3
Operational structure of the organization, including main divisions, operating companies,
subsidiaries, and joint ventures. 23-25  

2.4 Location of organization’s headquarters. 8  

2.5
Number of countries where the organization operates, and names of countries with either major
operations or that are specifically relevant to the sustainability issues covered in the report. 8,23-25  

2.6 Nature of ownership and legal form. 8  

2.7
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  

2.10 Awards received in the reporting period. 7  

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

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

3.8
Basis for reporting on joint ventures, subsidiaries, leased facilities, outsourced operations, and
other entities that can significantly affect comparability from period to period and/ or between
organizations.

 About this report
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Indicator Description Page Note

3.9
Data measurement techniques and the bases of calculations, including assumptions and techniques
underlying estimations applied to the compilation of the indicators and other information in the report.  About this report

3.10
Explanation of the effect of any re-statements of information provided in earlier reports, and the reasons
for such re-statement (e.g., mergers/acquisitions, change of base years/periods, nature of business,
measurement methods).

 About this report

3.11
Significant changes from previous reporting periods in the scope, boundary, or measurement methods
applied in the report.  About this report

3.12 Table identifying the location of the Standard Disclosures in the report.  About this report

4. Governance, Commitments, and Engagement   

4.1
Governance structure of the organization, including committees under the highest governance body
responsible for specific tasks, such as setting strategy or organizational oversight. 83-93  

4.2 Indicate whether the Chair of the highest governance body is also an executive officer. 83-93  

4.3
For organizations that have a unitary board structure, state the number and gender of members of the
highest governance body that are independent and/or non-executive members. 75,83-84  

4.4
Mechanisms for shareholders and employees to provide recommendations or direction to the highest
governance body. 73-81  

4.5
Linkage between compensation for members of the highest governance body, senior managers, and
executives (including departure arrangements), and the organization’s performance (including social and
environmental performance).

92-94,102-103,
56-59  

4.6 Processes in place for the highest governance body to ensure conflicts of interest are avoided. 54,113-114  

4.7
Process for determining the composition, qualifications, and expertise of the members of the highest
governance body and its committees, including any consideration of gender and other indicators of
diversity.

97-99  

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  

4.9

Procedures of the highest governance body for overseeing the organization’s identification and
management of economic, environmental, and social performance, including relevant risks and
opportunities, and adherence or compliance with internationally agreed standards, codes of conduct,
and principles.

35-54  

4.10
Processes for evaluating the highest governance body’s own performance, particularly with respect to
economic, environmental, and social performance. 35-54  

4.11
Explanation of whether and how the precautionary approach or principle is addressed by the
organization. 35-54  

4.12
Externally developed economic, environmental, and social charters, principles, or other initiatives to which
the organization subscribes or endorses. 35-54  

4.13
Memberships in associations (such as industry associations) and/or national/international advocacy
organizations. -  

4.14 List of stakeholder groups engaged by the organization. 35-54  
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Indicator Description Page Note

4.15 Basis for identification and selection of stakeholders with whom to engage. 35-54  

4.16
Approaches to stakeholder engagement, including frequency of engagement by type and by stakeholder
group. 35-54  

4.17
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. 37-40  

 Economic   

EC 1
Direct economic value generated and distributed, including revenues, operating costs, employee
compensation, donations and other community investments, retained earnings, and payments to capital
providers and governments.

56  

EC 2
Financial implications and other risks and opportunities for the organization’s activities due to climate
change. 30-34  

EC 3 Coverage of the organization’s defined benefit plan obligations. 93-94  

EC 4 Significant financial assistance received from government. 15  

 Environmental   

 Energy   

EN 6
Initiatives to provide energy-efficient or renewable energy based products and services, and reductions
in energy requirements as a result of these initiatives. 41-45  

EN 7 Initiatives to reduce indirect energy consumption and reductions achieved. 41-45  

 Biodiversity   

EN 11
Location and size of land owned, leased, managed in, or adjacent to, protected areas and areas of high
biodiversity value outside protected areas. 8  

EN 12
Description of significant impacts of activities, products, and services on biodiversity in protected areas
and areas of high biodiversity value outside protected areas. -  

EN 13 Habitats protected or restored. 44-45 RSPO

 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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Indicator Description Page Note

 Social : Labor Practices and Decent Work   

 Employment   

LA 1 Total number and rates of new employee hires and employee turnover by age group, gender and region. 47-50  

LA 2
Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part-time employees, by
significant locations of operation. 92-94  

LA 3 Return to work and retention rates after parental leave, by gender. -  

 Labor/Management Relations   

LA 4
Minimum notice periods regarding operational changes, including whether these are specified in
collective agreements -  

 Occupational Health and Safety   

LA 5
Percentage of total workforce represented in formal joint management-worker health and safety
committees that help monitor and advise on occupational health and safety programs.   

LA 6
Type of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days, and absenteeism, and total number of
work-related fatalities, by region and by gender. 51-52  

LA 7 Workers with high incidence or high risk of diseases related to their occupation. 51-52  

LA 8 Health and safety topics covered in formal agreements with trade unions. -  

 Training and Education   

LA 9 Average hours of training per year per employee by gender, and by employee category. 50-51  

LA 10
Programs for skills management and lifelong learning that support the continued employability of
employees and assist them in managing career endings. 50-51  

LA 11
Percentage of employees receiving regular performance and career development reviews, by gender and
by employee category. 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. -  

PROFILE DISCLOSURES 
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Indicator Description Page Note

 Human Rights   

 Investment   

HR 1
Total number and percentage of significant investment agreements and contracts that include human
rights clauses or the underwent human rights screening. -  

HR 2
Total hours of employee training on human rights policies or procedures concerning aspects of human
rights that are relevant to operations, including the percentage of employees trained. 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
Percentage of operations with implemented local community engagement, impact assessments, and
development programs. -  

SO 2 Operations with significant actual or potential negative impacts on local communities. -  

 Anti-corruption   

SO 3
Total number and percentage of operations assessed for risks related to corruption and the significant
risks indentified. 105-106  
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Indicator Description Page Note

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

PR 2
Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes concerning the health
and safety impacts of products and services during their life cycle, by type of outcomes. -  

 Product and Service Labeling   

PR 3
Type of product and service information required by the organization’s procedures for product and
service information and labeling, and percentage of significant products and service categories subject
to such information requirements.

-  

 Marketing Communications   

PR 6 Sale of banned or disputed products. -  
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