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สารจากประธานกรรมการ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ในรอบปี 2558 เศรษฐกิจไทยยังคงมีการขยายตัว ถึงแม้ว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์จะตกต่ำ�  และการลงทุนในภาคเอกชนของไทยยังคงหดตัว
อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากภาครัฐได้เร่งลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน และออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
ในช่วงครึ่งหลังของปี ทำ�ให้เศรษฐกิจไทยสามารถขยายตัวได้ต่อเนื่องในไตรมาส 4 เศรษฐกิจภาพรวมมีแรงหนุนชดเชยเข้ามาจากการใช้จ่ายภายใน
ประเทศ โดยเฉพาะการเร่งรัดการเบิกจ่ายเม็ดเงินของภาครัฐ และปัจจัยกระตุ้นการบริโภคของครัวเรือนที่เพิ่มเติมเข้ามาในช่วงปลายปี 2558 ทั้งใน
ส่วนที่มาจากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายช่วงเทศกาลปีใหม่ และการเร่งซื้อรถยนต์ก่อนการปรับขึ้นอัตราภาษีสรรพสามิตในปี 2559 นอกจากนี้ ยังมี
สัญญาณการลงทุนในหมวดเครื่องจักร เครื่องมือของภาคธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน โดยเศรษฐกิจไทยในปี 2558 มีการขยายตัวในอัตราร้อยละ
2.8 สูงกว่าการขยายตัวร้อยละ 0.8 ในปี 2557 ทั้งนี้ ภาพรวมอุตสาหกรรมการผลิตน้ำ�มันปาล์มในปี 2558 มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.39
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 โดยในปี 2558 ปริมาณการผลิตน้�ำ มันปาล์มดิบอยู่ที่ 2.07 ล้านตัน มีปริมาณการบริโภคน้�ำ มันปาล์มภายในประเทศอยู่
ที่ 1.89 ล้านตัน โดยถูกใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและการบริโภคในอัตราร้อยละ 56 ขณะที่การใช้ในอุตสาหกรรมไบโอดีเซลในอัตราร้อยละ 44
ส่วนที่เหลือเป็นการส่งออก
โดยสรุปจากข้างต้น ปี 2558 ยังคงเป็นปีที่สถานการณ์ตลาดค่อนข้างผันผวน ในช่วงต้นปี 2558 ปริมาณสต็อกน้ำ�มันปาล์มในประเทศอยู่
ในระดับต่ำ�ถึงขั้นวิกฤต รัฐบาลได้มีมติอนุมัติให้นำ�เข้าน้ำ�มันปาล์มดิบแยกไขเพื่อรักษาสมดุลในระยะสั้น หลังจากนั้นผลผลิตเริ่มออกสู่ตลาดมากขึ้น
ส่งผลให้ราคาผลปาล์มปรับลดลงอย่างรวดเร็ว จนนำ�ไปสู่มาตรการต่างๆ ของภาครัฐ เช่น การปรับเพิ่มสัดส่วนน้ำ�มันไบโอดีเซลจาก บี 3.5 เป็น บี 7
การเข้าแทรกแซงราคาโดยการประกาศราคาแนะนำ� ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยดูดซับน้ำ�มันปาล์มส่วนเกินและเป็นการช่วยพยุงราคา อย่างไรก็ดี ภาพรวม
ปริมาณสต็อกน้ำ�มันปาล์มดิบคงเหลือยังคงอยู่ในระดับที่สูงถึง 334,692 ตัน โดยราคาซื้อน้ำ�มันปาล์มดิบเฉลี่ยของปี 2558 อยู่ที่ราคา 27.33 บาท
ต่อกิโลกรัม
ผลประกอบการของบริษัทฯ
ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 18.28 ล้านบาท แต่ยังมีผลกำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย
ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและตัดจำ�หน่าย เป็นจำ�นวนเงิน 212 ล้านบาท สาเหตุหลักที่ทำ�ให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลประกอบการไม่เป็นไป
ตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากปัญหาขาดแคลนผลปาล์มสดตามฤดูกาลในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 4 ของปี 2558 อีกทั้งผลผลิตผลปาล์มสดจากสวน
ปาล์มของบริษัทฯ ลดลง เนื่องจากบริษัทฯ ยังอยู่ในระหว่างการล้มต้นปาล์มเก่าเพื่อปลูกต้นปาล์มใหม่ทดแทน ทำ�ให้ต้นทุนการผลิตน้ำ�มันปาล์มดิบ
สูงกว่าปีที่ผ่านมา ประกอบกับรัฐบาลได้มีนโยบายเข้าแทรกแซงราคาผลปาล์มสดโดยให้โรงสกัดน้ำ�มันปาล์มดิบรับซื้อผลปาล์มสดตามราคาที่กำ�หนด
ส่งผลให้ราคาน้ำ�มันปาล์มดิบในตลาดไม่เป็นไปตามกลไกของราคาตลาด
มุมมองธุรกิจในปี 2559
จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่แห้งแล้งของโลกตั้งแต่ปลายปี 2558 ส่งผลระยะยาวถึงผลปาล์มสดที่ออกสู่ตลาดลดน้อยลงตั้งแต่ปลายปี
2558 และคาดว่าผลปาล์มสดจะน้อยลงเช่นกันตลอดทั้งปี 2559 จนถึงต้นปี 2560 ซึ่งจะมีผลทำ�ให้ราคาปาล์มขยับสูงขึ้น เนื่องจากราคาปาล์มที่
ค่อนข้างผันผวนในแต่ละรอบปี ทำ�ให้รัฐบาลได้ตัดสินใจร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำ�มันและน้ำ�มันปาล์ม รวมทั้งการบริหารจัดการอุตสาหกรรม
ปาล์ ม น้ำ � มั น และน้ำ � มั น ปาล์ ม อย่ า งยั่ ง ยื น และจะทำ � การปรั บ ความสมดุ ล เรื่ อ งกลไกของราคาน้ำ � มั น ปาล์ ม ดิ บ ให้ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่ เ หมาะสม
คณะกรรมการรวมถึงคณะผู้บริหารของบริษัทฯ จะยังคงติดตามสถานการณ์ต่างๆ เพื่อวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจกระทบถึงราคาของ
ผลิตภัณฑ์น้ำ�มันปาล์มอย่างใกล้ชิด และจะดำ�เนินการวางแผนการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องและเพื่อสร้างผลกำ�ไร
ให้กับบริษัทฯ ซึ่งคาดว่าจะเกิดจากปริมาณอุปสงค์ที่เพิ่มมากขึ้น
คณะกรรมการบริษทั ฯ และคณะผูบ้ ริหาร ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผูถ้ อื หุน้ ทีใ่ ห้ความสนับสนุนกิจการของบริษทั ฯ ด้วยดีเสมอมา และตระหนักดี
ถึงหน้าที่ที่จะต้องบริหารการดำ�เนินกิจการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
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รายงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้ให้ความสำ�คัญกับการส่งเสริมและมุ่งเน้นดำ�เนินงานให้เป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี เพื่อพัฒนาระบบการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อสร้างความ
มั่นใจและความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้นและสาธารณะชนทั่วไป อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนนโยบายการเจริญเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน  คณะกรรมการ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำ�มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน) จึงได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลขึ้นในปี 2558 โดยมีหน้าที่กำ�หนดแนวปฏิบัติ
การดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และทุกระดับของบุคลากร ให้เป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งทบทวนและ
ปรับปรุงนโยบายอย่างสม่ำ�เสมอเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ซึ่งรวมถึงกำ�กับการดำ�เนินงานด้านการบริหารการจัดการความ
ยั่งยืน (Sustainability Management : SM), การดูแลด้านสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) และการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น
สำ�หรับในปี 2558 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้มีการจัดประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยได้ดำ�เนินการสรุปสาระสำ�คัญได้ดังนี้
1) ด้านนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ได้ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการบริษัทจด
ทะเบียนไทย (CGR) ซึ่งผลการประเมินประจำ�ปี 2558 บริษัทฯ ได้คะแนนเฉลี่ยโดยรวม 80% จากคะแนนบริษัทจดทะเบียนโดยรวม 75% ได้รับการ
ประเมินเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ในขณะที่ผลการประเมินประจำ�ปี 2557 ได้รับการประเมินเทียบเท่า 2 ดาว ทั้งนี้เป็นผลมาจากที่บริษัทฯ มีความ
มุ่งมั่นและพัฒนาปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ
2) ด้านการดำ�เนินงานการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) ได้มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมในจังหวัด
ชุมพร และจังหวัดใกล้เคียง ที่เป็นที่ตั้งฐานการผลิตของบริษัทฯ อาทิเช่น
• การปลูกปาล์มน้ำ�มันเพื่อเป็นทุนค่าอาหารกลางวันสำ�หรับนักเรียน
• งานทอดกฐินประจำ�ปี
• การสนับสนุนกิจกรรมการออกกำ�ลังกายของเยาวชน
• การร่วมจัดงานวันผู้สูงอายุในงานสืบสานประเพณีสงกรานต์
• การร่วมโครงการปลูกป่าประจำ�ปี ฯลฯ
3) ด้านการดำ�เนินงานการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management : SM) ได้ดำ�เนินโครงการต่อเนื่องดังนี้
• โครงการเทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจัดการน้ำ�เสีย เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
• โครงการเดินท่อน้ำ�และส่งน้ำ�ที่ได้ผ่านการบำ�บัดไปยังสถานีพัฒนาอาหารสัตว์และเกษตรกรรอบข้าง เพื่อใช้ในการรดน้ำ�พืชต่างๆ
เนื่องด้วยน้ำ�ที่ได้ผ่านการบำ�บัดยังคงมีธาตุอาหารบางชนิดที่สามารถใช้ทดแทนปุ๋ยได้ และเพื่อช่วยลดปัญหาการแคลนขาดน้ำ�และ
ธาตุอาหารสำ�หรับพืช เช่น หญ้าเนเปียร์ หญ้าแพงโกล่า เป็นต้น
• โครงการศูนย์การเรียนรู้ปาล์มน้ำ�มัน (CPI Learning Center) เป็นศูนย์กลางสำ�หรับให้ความรู้เกี่ยวกับปาล์มน้ำ�มันอย่างครบวงจร
โดยรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ทั้งจากเอกสารทางวิชาการ งานวิจัยของบริษัทฯ และประสบการณ์จากการทำ�สวนปาล์มมากว่า 30 ปี
ของบริษัทฯ อีกทั้งมีแปลงทดลองสาธิตกว่า 500 ไร่ เพื่อเป็นสถานที่ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับปลูกและการดูแลปาล์มน้ำ�มันให้กับ
บุคคลหรือเกษตรกรที่สนใจในการปลูกปาล์ม
• โครงการขยายพันธุน์ กแสกเพือ่ กำ�จัดหนูในสวนปาล์ม เพือ่ ลดความเสียหายของผลผลิตทะลายปาล์ม โดยไม่ใช้สารเคมีในการกำ�จัดหนู
พร้อมทั้งช่วยรักษาความสมดุลของระบบนิเวศน์ นอกเหนือจากการประหยัดค่าใช้จ่ายจากการซื้อยาปราบหนู
ทั้งนี้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลจะพัฒนาการทำ�งานโดยมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพในการดำ�เนินงานด้านต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น
เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและผลประโยชน์ต่อองค์กร ผู้ถือหุ้น ชุมชนสังคม สิ่งแวดล้อม ร่วมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม อย่างต่อเนื่องและ
ต่อไปในอนาคต

นายการุญ นันทิลีพงศ์
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
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จุดเด่นทางการเงิน
(หน่วย : พันบาท)

2556

2557

2558

รวมสินทรัพย์

3,149,907

2,967,479

3,558,118

รวมหนี้สิน

1,560,321

1,313,073

1,776,166

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

1,589,586

1,654,406

1,781,951

รายได้จากการขาย

4,190,860

4,660,749

3,909,762

รวมรายได้

4,213,970

4,669,054

3,925,437

9,055

49,911

(18,276)

อัตรากำ�ไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)

0.21

1.07

(0.47)

อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (%)

0.57

3.02

(1.03)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)

0.29

1.68

(0.51)

กำ�ไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

0.016

0.089

(0.031)

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)

2.84

2.95

2.82

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)

0.03

0.06

NA

กำ�ไร ( ขาดทุน ) สุทธิ

NA  อยู่ระหว่างการขออนุมัติจ่ายเงินปันผลจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะประชุมในวันที่ 27 เมษายน 2559
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คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

นายสมชาย  สกุลสุรรัตน์

นายสุเทพ  วงศ์วรเศรษฐ

รศ.ดร.นินนาท  โอฬารวรวุฒิ

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายสาธิต   ชาญเชาวน์กุล

พล ร.อ.สถิรพันธุ์  เกยานนท์

นายถกล   ถวิลเติมทรัพย์

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร

นายชูศักดิ  ์ ปรัชญางค์ปรีชา

นายการุญ  นันทิลีพงศ์

นายกิตติ  ฉัตรเลขวนิช

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

กรรมการ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายทรงฤทธิ์   นิวัติศัยวงศ์

นายรชฎ  ถวิลเติมทรัพย์

กรรมการ
กรรมการบรรษัทภิบาล

กรรมการ
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ผู้บริหาร  ประกอบด้วย

นายสุภิสิทธิ์  ช่อเรืองศักดิ์

นายรชฎ  ถวิลเติมทรัพย์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

นางรัศมี  พงศ์จินดานนท์

นายธวัชชัย  โฉมวรรณ์

ผู้อำ�นวยการสำ�นักตรวจสอบภายใน
และรักษาการ Chief Financial Officer

ผู้อำ�นวยการสายงานขายและการตลาด

นายอนันต์ชัย  อรัญเอี่ยมฟ้า

นายสุมินทร์  จุฑางกูร

ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารโครงการ

ผู้อำ�นวยการสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำ�มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจผลิตและจำ�หน่าย เมล็ดพันธุ์ปาล์ม ต้นกล้าปาล์ม
รวมถึงผลิตภัณฑ์น้ำ�มันปาล์ม โดยจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำ�กัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2522 ด้วย
เงินทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 20,000,000 บาท เพื่อดำ�เนินธุรกิจโรงสกัดน้ำ�มันปาล์มดิบ การเริ่มธุรกิจในช่วงแรกรับซื้อวัตถุดิบเป็นผลปาล์มสดจาก
กลุ่มบริษัทในเครือ อาทิ บริษัท รุ่งเรืองปาล์มออยล์ จำ�กัด และ บริษัท ปะทิวการเพาะปลูก จำ�กัด ซึ่งมีพื้นที่เพาะปลูกรวมกว่า 20,000 ไร่ รวมทั้ง
มีการรับซื้อผลปาล์มสดจากสวนปาล์มของเกษตรกร ทั้งรายใหญ่และรายย่อยในจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อนำ�เข้าสู่กระบวนการผลิต
โดยอาศัยเครื่องจักรที่ทันสมัยมีเทคโนโลยี่และประสิทธิภาพในการผลิตสูง เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐาน
สากล ในเวลาต่อมาได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำ�กัด เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2536 มีทุนจดทะเบียน 210,000,000 บาท แบ่งเป็น
หุ้นสามัญทั้งหมดจำ�นวน 21,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ปัจจุบันทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ มีจำ�นวน 775,424,053 บาท ทุนชำ�ระแล้วจำ�นวน 632,752,650 บาท ทั้งหมดเป็นหุ้นสามัญมูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำ�มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน) ดำ�เนินธุรกิจและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ ดังนี้
(1) ผลิตภัณฑ์น้ำ�มันดิบ
- น้ำ�มันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil : CPO)
- น้ำ�มันเมล็ดในปาล์ม (Crude Palm Kernel Oil : KO)
(2) ผลิตภัณฑ์น้ำ�มันบริสุทธิ์
- น้ำ�มันปาล์มบริสุทธิ์ (RBD Palm Oil : RPO)
- น้ำ�มันเมล็ดในปาล์มบริสุทธิ์ (RBD Palm Kernel Oil : RKO)
- น้ำ�มันปาล์มโอเลอิน (RBD Palm Olein : ROL)
- น้ำ�มันปาล์มโอเลอินผ่านกรรมวิธีบรรจุขวดตรา “ลีลา”
- น้ำ�มันปาล์มโอเลอินผ่านกรรมวิธีบรรจุปี๊บตรา “ลีลา” และรับจ้างผลิตตรา “เอโร”
- น้ำ�มันปาล์มโอเลอินผ่านกรรมวิธีบรรจุถุงตรา “ลีลา” และรับจ้างผลิตตรา “เอโร”
(3) ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้
- ไขปาล์มบริสุทธิ์ (RBD Palm Stearin : RHST)
- กรดไขมันปาล์ม (Palm Fatty Acid Distillate : PFAD)
- กรดไขมันเมล็ดในปาล์ม (Palm Kernel Fatty Acid Distillate : KFAD)
- กากเมล็ดในปาล์ม  (Kernel Meal : KM)

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายของบริษัทฯ

วิสัยทัศน์
เป็นผู้นำ�อุตสาหกรรมน้ำ�มันพืชอย่างครบวงจรในประเทศ
		พันธกิจ
เป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมน้ำ�มันพืชและอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อรองรับความต้องการทั้งในและต่างประเทศ เน้นการผลิต
ผลิตภัณฑ์จากกระบวนการผลิตน้ำ�มันปาล์มอย่างครบวงจร โดยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรและ
สร้างความพึงพอใจที่มีคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรม
นโยบายคุณภาพ
บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และการส่งมอบเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าและมีความปลอดภัยในการบริโภค มีการ
ปรับปรุงกระบวนการภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ควบคู่การปลูกฝังค่า
นิยมคุณภาพและการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ
(หมายเหตุ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายคุณภาพ ผ่านการทบทวนจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558)

นโยบายบริหารจัดการ ในทุกระดับดังนี้
1. ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์โดยรวมแก่บริษัทฯ
2. ยุติธรรม และเป็นธรรมต่อ Stakeholder
3. โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
4. ปฏิบัติตามกฎหมาย และให้ความร่วมมือแก่รัฐบาลของประเทศที่ทางบริษัทฯ ได้ประกอบธุรกรรม
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
1. นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
2. นโยบายการคุม้ ครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานทีแ่ จ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกีย่ วกับการทุจริตคอร์รปั ชัน่ หรือไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
กฎระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำ�งาน และจรรยาบรรณบริษัท (Whistle Blower Policy)
3. นโยบายว่าด้วยการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด
Management Wish : สิ่งที่คณะจัดการต้องการเห็นผลสำ�เร็จ
1. White Factory : โครงการรณรงค์โรงงานสีขาว
2. Safety : ลดอุบัติเหตุจนถึงขั้นหยุดงานเป็นศูนย์
3. CSR : การมีธรรมาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อมและการเติบโตควบคู่ไปกับชุมชนรอบข้างอย่างยั่งยืน พร้อมรณรงค์ให้พนักงานตระหนักในเรื่อง
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำ�คัญของบริษัทฯ
ปี 2554
ปี 2554
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2555
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2556
ปี 2556

ปี 2556

ปี 2556
ปี 2556
ปี 2556
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2557
ปี 2557
ปี 2557
ปี 2557
ปี 2557
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2558
ปี 2558

จัดตั้งบริษัทย่อย บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำ�กัด เพื่อผลิตและจำ�หน่ายเมล็ดพันธุ์ปาล์มและกล้าปาล์ม ให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม
บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำ�กัด ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บัตรส่งเสริมเลขที่ 2390(5)/2554
ลงวันที่ 20 กันยายน 2554 ในกิจการผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มหรือต้นกล้าปาล์ม
ได้รับรางวัล “สถานประกอบการดีเด่นด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานประจำ�ปี 2553” จังหวัดชุมพร
ได้รับรางวัล “สถานประกอบการดีเด่นระดับประเทศ ปี 2555” ด้านความปลอดภัยชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน ในงาน
สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำ�งานภาคใต้ ประจำ�ปี 2555
จัดตั้งบริษัท ซีพีไอ พาวเวอร์ แพล้นท์ จำ�กัด เพื่อรองรับโครงการขายไฟในอนาคต
ได้รับเกียรติบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำ�ปี 2555 จากกระทรวงอุตสาหกรรม
ได้รับรางวัล “สถานประกอบการดีเด่นระดับประเทศ ปี 2556” ด้านความปลอดภัยชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน ในงาน
สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำ�งานภาคใต้ ประจำ�ปี 2556
บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจำ�นวน 280,289,020 บาท เป็นหุ้นสามัญ 280,289,020 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจ่ายเป็น
หุ้นปันผลในสัดส่วนหุ้นสามัญ 1 หุ้น ต่อหุ้นปันผล 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 280,289,020 บาท เป็น
ทุนจดทะเบียนใหม่ 560,578,040 บาท
เสนอขายใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (CPI-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้น จำ�นวน
ไม่เกิน 186,856,013 หน่วย ราคาเสนอขาย 0.50 บาทต่อหน่วย โดยมีอัตราการจัดสรรเท่ากับ หุ้นสามัญ 3 หุ้น ต่อใบสำ�คัญแสดงสิทธิฯ
1 หน่วย (กรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง) ใบสำ�คัญแสดงสิทธิฯ มีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิฯ และอัตราการใช้สิทธิใบสำ�คัญ
แสดงสิทธิฯ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ราคาที่ใช้สิทธิ 2.25 บาทต่อหุ้น เพื่อขยายกำ�ลังการผลิต
จัดสรรใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โครงการ 1 (ESOP#1)
จำ�นวนไม่เกิน 28,000,000 หน่วย มีอายุ 5 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิฯ โดยอัตราการใช้สิทธิใบสำ�คัญแสดงสิทธิฯ
1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ราคาที่ใช้สิทธิ 2.75 บาทต่อหุ้น เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงาน
เพื่อสร้างขวัญกำ�ลังใจในการทำ�งาน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น รวมถึงเป็นการจูงใจให้พนักงานทำ�งานกับบริษัทฯ
ต่อไปในระยะยาว ซึ่งจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต
บริษัทฯ จดทะเบียนเพิ่มทุนจำ�นวน 214,856,013 บาท โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิม 560,568,040 บาท เป็นทุน
จดทะเบียนใหม่ 775,424,053 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำ�นวน 214,856,013 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้
สิทธิตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิฯ
ได้รับ “เกียรติบัตร CSR DIW for Beginner AWARDS 2556” จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บัตรส่งเสริมเลขที่ 1702(1)/2556 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ใน
กิจการผลิตก๊าซชีวภาพ
ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บัตรส่งเสริมเลขที่ 2644(1)/2556 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 ใน
กิจการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ
ได้รับรางวัล “สถานประกอบการดีเด่นระดับประเทศ ปี 2557” ด้านความปลอดภัยชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน ในงาน
สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำ�งานแห่งชาติ ประจำ�ปี 2557
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทย่อยจาก “บริษัท ซีพีไอ พาวเวอร์ แพล้นท์ จำ�กัด” เป็น “บริษัท ซีพีพี จำ�กัด”
บริษัท ซีพีพี จำ�กัด ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บัตรส่งเสริมเลขที่ 2548(2)/2557 ลงวันที่
17 ธันวาคม 2557 ในกิจการผลิตน้ำ�มันปาล์มดิบและน้ำ�มันเมล็ดในปาล์ม
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำ�ระแล้วของบริษัทฯ จาก 560,568,040 บาท เป็น 560,569,547 บาท กับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่
15 กรกฎาคม 2557 ซึ่งเป็นผลจากการใช้สิทธิตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (CPI-W1) ครั้งที่ 2
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “โครงการเพิ่มศักยภาพและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติตามกฎหมายสำ�หรับนายจ้าง/สถานประกอบการ”
จากสำ�นักงานประกันสังคม จังหวัดชุมพร
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ตามความต้องการสถานประกอบกิจการ” จากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
จังหวัดชุมพร
ขยายและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบำ�บัดน้ำ�เสียและกากปาล์มจากโรงงานนำ�มาผลิตก๊าซชีวภาพ เพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตไฟฟ้า
สำ�หรับใช้ในธุรกิจและเพื่อจำ�หน่าย
พิจารณาลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย “บริษัท ซีพีพี จำ�กัด” (เดิมชื่อบริษัท ซีพีไอ พาวเวอร์ แพล้นท์ จำ�กัด) สำ�หรับดำ�เนินการธุรกิจโรงงาน
สกัดน้ำ�มันปาล์ม พร้อมทั้งผลิตและจำ�หน่ายไฟฟ้า
ได้รับรางวัล “สถานประกอบการดีเด่นระดับประเทศ ปี 2558” ด้านความปลอดภัยชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน ในงาน
สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำ�งานภาคใต้ ประจำ�ปี 2558 โดยเป็นสถานประกอบการด้านความปลอดภัยระดับประเทศ เป็นปีที่ 4
ติดต่อกัน
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำ�ระแล้วของบริษัทฯ จาก 560,569,547 บาท เป็น 632,752,650 บาท กับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่
7 กรกฎาคม 2558 ซึ่งเป็นผลจากการใช้สิทธิตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (CPI-W1) ครั้งสุดท้าย
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ำ มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน)

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

หมายเหตุ บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำ�กัด และ บริษัท ซีพีพี จำ�กัด ไม่มีการถือหุ้นและร่วมลงทุนในบริษัทอื่น

ภาพรวมการประกอบธุรกิจกลุ่มบริษัทย่อย

บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำ�กัด
ประกอบธุรกิจผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มและต้นกล้าปาล์ม เพื่อจำ�หน่ายแก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป โดยจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2554 มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 5,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำ�นวน 500,000 หุ้น มูลค่า
ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
เมื่อปี 2555 ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนอีก 10,000,000 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 15,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำ�นวน
1,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
		ผลิตภัณฑ์
1. เมล็ดพันธุ์ปาล์ม (Palm Seeds)
เป็นเมล็ดพันธุ์ปาล์มคุณภาพดีที่เกิดจากการปรับปรุงพันธุ์ตามหลักวิชาการ มีการวางแผนการปรับปรุงพันธุ์โดย ดร.กฤษฎา สัมพันธรักษ์ ซึ่งเป็น
นักปรับปรุงพันธุ์พืชที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศมากว่า 40 ปี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการคัดเลือกต้นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์จากข้อมูลผลผลิตในสวน
ของบริษัทฯ กว่า 400,000 ต้น นานกว่า 25 ปี โดย ศ.ดร. สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์ อาจารย์สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำ�แพงแสน จึงทำ�ให้มั่นใจได้ว่า เมล็ดพันธุ์ที่จ�ำ หน่ายเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพดี
2. ต้นกล้าปาล์ม (Palm Seedlings)
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเพาะเมล็ดพันธุ์ปาล์ม เพื่อให้ได้กล้าปาล์มพันธุ์ที่มีคุณภาพ ที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูง ผ่านการคัดเลือกและคัดต้นกล้า
ที่ไม่ได้มาตรฐานออกอย่างน้อย 2 ครั้ง ก่อนจำ�หน่ายให้กับเกษตรกร และนำ�ลงเพาะในแปลงเพาะที่ได้มาตรฐาน มีระบบให้น้ำ�และวิธีการให้น้ำ�
ตามหลักวิชาการ ซึ่งเป็นแปลงเพาะที่นำ�ความรู้ด้านวิชาการมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ได้ต้นกล้าที่มีคุณภาพสูง
บริษัท ซีพีพี จำ�กัด (เดิมชื่อบริษัท ซีพีไอ พาวเวอร์ แพล้นท์ จำ�กัด)
ประกอบกิจการโรงงานสกัดน้ำ�มันปาล์ม พร้อมทั้งผลิตและจำ�หน่ายไฟฟ้า โดยจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555 มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 500,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำ�นวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
เมื่อปี 2557 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทจากบริษัท ซีพีไอ พาวเวอร์ แพล้นท์ จำ�กัด เป็น บริษัท ซีพีพี จำ�กัด และจดทะเบียนเพิ่มทุนอีก
124,500,000 บาท เรียกชำ�ระค่าหุ้นเพิ่มทุนครั้งแรกจำ�นวน 25% รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 125,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำ�นวน
12,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และต่อมาในปี 2558 ได้เรียกชำ�ระค่าหุ้นเพิ่มทุนอีก 75% รวมเรียกชำ�ระค่าหุ้นเต็มมูลค่า ซึ่ง
อยู่ระหว่างดำ�เนินการก่อสร้าง

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

นอกจากบริษัทย่อยที่ดำ�เนินการอยู่ในปัจจุบันแล้ว บริษัทฯ ยังมีนโยบายที่จะลงทุนเพิ่มเติมในอุตสาหกรรมน้ำ�มันพืชและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
เช่น อุตสาหกรรมไบโอดีเซล และโรงไฟฟ้าชีวมวล เป็นต้น ตามพันธกิจที่บริษัทฯ ได้แสดงเจตจำ�นงไว้
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โครงการลงทุน

1) โครงการลงทุนที่อยู่ในระหว่างการดำ�เนินการของบริษัทฯ ได้มีการลงทุนในโครงการที่ส�ำ คัญ ดังนี้
โครงการล้มต้นปาล์ม (Replant) และปลูกปาล์มทดแทน จำ�นวน 300 ล้านบาท
บริษัทฯ มีโครงการล้มต้นปาล์มที่มีอายุเกิน 25 ปี และปลูกปาล์มทดแทน โดยบริษัทฯ ได้มีการวางแผนล้มต้นปาล์ม เพื่อไม่ให้กระทบต่อผลผลิต
ผลปาล์มสดที่ได้ ซึ่งโครงการดังกล่าวเริ่มดำ�เนินการตั้งแต่ต้นปี 2552 และคาดว่าจะแล้วเสร็จสิ้นปี 2558 โดยเงินลงทุนการล้มต้นปาล์มและปลูก
ปาล์มทดแทนต้องใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น 300 ล้านบาท บริษัทฯ คาดว่าผลผลิตของปาล์มที่ได้จากการปลูกทดแทน  และได้ผลผลิตที่เต็มประสิทธิภาพ
ในปี 2560  จะทำ�ให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ดีขึ้นมีความมั่นคงในระยะยาว ซึ่งเงินลงทุนที่ใช้ล้มต้นปาล์มและปลูกปาล์มทดแทนใน ปี 2558
ประมาณ 58 ล้านบาท บริษัทฯ ได้ใช้เงินลงทุนจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ
2)   โครงการลงทุนในบริษัทย่อย จำ�นวน 1,170 ล้านบาท
จากที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 บริษัทฯ ได้อนุมัติเงินลงทุน 1,170 ล้านบาท เพื่อสร้างโรงงานสกัดน้ำ�มันปาล์ม
ดิบขนาด 45 ตันผลปาล์มสดต่อชั่วโมง พร้อมทั้งผลิตและจำ�หน่ายไฟฟ้า 4 เมกะวัตต์ โดยโครงการดังกล่าวได้ลงทุนในบริษัทย่อย คือ บริษัท ซีพีพี
จำ�กัด ซึ่งบริษัทฯ ได้ถือหุ้นใน บริษัท ซีพีพี จำ�กัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถสร้างโรงงานเสร็จและเริ่มทดสอบการเดินเครื่อง
ได้ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 โดยเงินลงทุนดังกล่าวบริษัทย่อยใช้แหล่งเงินทุนจากเงินกู้จากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งในประเทศไทย ในสัดส่วน
ร้อยละ 75 ของเงินลงทุนทั้งหมด ส่วนที่เหลือบริษัทฯ จะให้เงินสนับสนุนแก่ บริษัท ซีพีพี จำ�กัด โดยใช้เงินทุนจากการแปลงสิทธิใบสำ�คัญแสดง
สิทธิ (warrant) และเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ซึ่งโครงการนี้จะใช้เวลาในการคืนทุนประมาณ 5 ปี และผลตอบแทนจากโครงการประมาณ
ร้อยละ 16.80
จุดเด่นของโครงการ ได้แก่
1. ผลผลิตที่ได้ คือ น้ำ�มันปาล์มดิบ จะนำ�เข้าสู่กระบวนการผลิตของโรงกลั่นทั้งหมด เป็นการลดความเสี่ยงด้านการตลาด โดยไม่ต้องแย่ง
ซื้อวัตถุดิบน้ำ�มันปาล์มดิบ
2. โครงการจำ�หน่ายไฟฟ้า 4 เมกะวัตต์ เป็นรายได้ที่แน่นอนจากการจำ�หน่ายไฟฟ้าให้กับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งทำ�ให้รายได้และผลประกอบ
การของบริษัทฯ มีความมั่นคงแน่นอน
3. โครงการนี้จะสร้างในพื้นที่สวนปาล์มของบริษัทฯ เนื้อที่ประมาณ 10,000 ไร่ จะทำ�ให้ประหยัดเรื่องค่าใช้จ่ายในการขนส่งวัตถุดิบผล
ปาล์มสดเข้าสู่โรงงานและลดความเสี่ยงเรื่องมลภาวะต่อชุมชน เนื่องจากมีการบำ�บัดน้ำ�เสียโดยผ่านกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas) เพื่อนำ�ไป
เป็นปุ๋ยกลับเข้าสู่สวนปาล์มในที่สุด
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่นๆ

รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ำ มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน)

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท
: บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำ�มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน)
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่ : เลขที่ 296 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำ�บลสลุย อำ�เภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
โทรศัพท์ (077) 611 000     โทรสาร (077) 611 011
สำ�นักงานสาขาที่ 1 : เลขที่ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ (662) 679 9166 – 72     โทรสาร (662) 285 6369
สำ�นักงานสาขาที่ 2 : เลขที่ 28/6 หมู่ที่ 9 ตำ�บลเชียงรากน้อย อำ�เภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Website
: www.cpi-th.com
E-mail
: info@cpi-th.com
เลขทะเบียนบริษัท : 0107536001184 (เดิมเลขที่ บมจ.192)
ประเภทธุรกิจ
: ประกอบธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์น้ำ�มันปาล์ม เช่น น้ำ�มันปาล์มดิบ น้ำ�มันเมล็ดในปาล์ม น้ำ�มันปาล์มบริสุทธิ์
น้ำ�มันปาล์มโอเลอินผ่านกรรมวิธีบรรจุขวดตรา “ลีลา” น้ำ�มันปาล์มโอเลอินผ่านกรรมวิธีบรรจุปี๊บและถุง ตรา “ลีลา” และ
รับจ้างผลิตภายใต้ตรา  “เอโร” น้ำ�มันเมล็ดในปาล์มบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้อื่นๆ เช่น ไขปาล์มบริสุทธิ์ กรดไขมัน
ปาล์ม กากเมล็ดในปาล์ม เป็นต้น
ทุนจดทะเบียน
: 775,424,053 บาท
ทุนชำ�ระแล้ว
: 632,752,650 บาท
จำ�นวนหุ้นสามัญที่ออกจำ�หน่ายแล้ว  :  632,752,650 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ : 1 บาท
ที่ตั้งสวนปาล์ม มีพื้นที่ทั้งหมด 20,916 ไร่ (3,346.56 เฮกเตอร์) แบ่งเป็น
CPI 1
: สวนปะทิว 10,788 ไร่ (1,726.08 เฮกเตอร์)
ตั้งอยู่ที่ : ตำ�บลดอนยาง และ ตำ�บลเขาไชยราช อำ�เภอปะทิว จังหวัดชุมพร
CPI 2
: สวนห้วยสัก 3,899 ไร่ (623.84 เฮกเตอร์)
ตั้งอยู่ที่ : หมู่ที่ 7 ตำ�บลทรายทอง อำ�เภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
CPI 3
: สวนเขาไชยราช 2,401 ไร่ (384.16 เฮกเตอร์)
ตั้งอยู่ที่ : หมู่ที่ 3 ตำ�บลดอนยาง อำ�เภอปะทิว จังหวัดชุมพร
CPI 4
: สวนบางสน 2,626 ไร่ (420.16 เฮกเตอร์)
ตั้งอยู่ที่ : หมู่ที่ 4 ตำ�บลบางสน และ หมู่ที่ 1 ตำ�บลทะเลทรัพย์ อำ�เภอปะทิว จังหวัดชุมพร
CPI 5
: สวนคลองวังช้าง 1,202 ไร่ (192.32 เฮกเตอร์)
ตั้งอยู่ที่ : หมู่ที่ 4 ตำ�บลชุมโค อำ�เภอปะทิว จังหวัดชุมพร

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

ชื่อบริษัท
: บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำ�กัด
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่ : เลขที่ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ (662) 679 9166 – 72     โทรสาร (662) 285 6369
สำ�นักงานสาขาที่ 1 : เลขที่ 16 หมู่ที่ 16 ตำ�บลท่าแซะ อำ�เภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
โทรศัพท์ (077) 599 680     
โทรสาร (077) 599 943
Website
: www.cpiagrotech.com
เลขทะเบียนบริษัท : 0105554104605
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มและต้นกล้าปาล์ม เพื่อจำ�หน่ายแก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป
ทุนจดทะเบียน
: 15,000,000 บาท
จำ�นวนหุ้นสามัญ : 1,500,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ : 10 บาท
เรียกชำ�ระค่าหุ้น : 10 บาท (เต็มมูลค่า)
สัดส่วนการถือหุ้น : บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำ�มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน) ถือหุ้น คิดเป็นร้อยละ 100
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่นๆ
ชื่อบริษัท
: บริษัท ซีพีพี จำ�กัด (เดิมชื่อบริษัท ซีพีไอ พาวเวอร์ แพล้นท์ จำ�กัด)
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่ : เลขที่ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ (662) 679 9166 – 72     โทรสาร (662) 285 6369
สำ�นักงานสาขาที่ 1 : เลขที่ 89/1 หมู่ที่ 7 ตำ�บลทรายทอง อำ�เภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
เลขทะเบียนบริษัท : 0105555182855
ประเภทธุรกิจ
: ประกอบกิจการโรงงานสกัดน้ำ�มันปาล์ม พร้อมทั้งผลิตและจำ�หน่ายไฟฟ้า
ทุนจดทะเบียน
: 125,000,000 บาท
จำ�นวนหุ้นสามัญ : 12,500,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ : 10 บาท
เรียกชำ�ระค่าหุ้น : 10 บาท (เต็มมูลค่า)
สัดส่วนการถือหุ้น : บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำ�มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน) ถือหุ้น คิดเป็นร้อยละ 100

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ส่วนบริการผู้ลงทุน ฝ่ายนายทะเบียนหลักทรัพย์
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ (662) 009 9999  โทรสาร (662) 009 9991
ผู้ตรวจสอบบัญชี
นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ
นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล
นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์
นางสาวพิมพ์ใจ  มานิตขจรกิจ
นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์
บริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด
จำ�นวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ

ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสีย
กับบริษัทฯ / บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้อง
กับบุคคลดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872
:  เลครัชดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ ชั้น 33 เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่
กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ (662) 264 0777
:   นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182
จำ�นวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน 3 ปี (ปี 2553, 2554, 2555)
นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972
จำ�นวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน 3 ปี (ปี 2556, 2557, 2558)
: เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเท่านั้น
ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/
บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

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

รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ำ มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน)

ผลิต
  ต้นกล้าปาล์ม
  ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

ดำ�เนินการโดย
บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำ�กัด
บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำ�กัด
รายได้รวม

%การถือ
หุ้นของ
บริษัท
100
100

ปี 2556
รายได้

บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ำ มันปาล์ม
บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ำ มันปาล์ม
บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ำ มันปาล์ม

   244.99
  3,115.29
    567.11
3,927.39

รายได้ในประเทศ
  น้ำ�มันดิบ
  น้ำ�มันบริสุทธิ์
  ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ำ มันปาล์ม
บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ำ มันปาล์ม
บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ำ มันปาล์ม

91.43
  38.96
149.94
   280.33
4,207.72

รวมรายได้เฉพาะกิจการ

%

8.00
0.02
8.02

รายได้ในประเทศ
  น้ำ�มันดิบ
  น้ำ�มันบริสุทธิ์
  ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

ปี 2557
รายได้

  99.79
0.21
  100

ปี 2558
%

รายได้

%

28.01
0.06
28.07

99.78
0.22
100

51.25
0.14
51.39

99.73
0.27
100

5.82
192.58
74.04   3,462.12
13.48    574.48
    93.34 4,229.18

  4.15
  74.55
12.37
91.07

201.59
2,896.81
764.85
3,863.25

5.21
74.80
19.75
99.76

    5.80
0.91
  2.22
8.93
  100

6.11
0.21
3.05
9.37
3,872.62

0.16
0.08
0.24
100

2.17
0.93
3.56
6.66
100

269.51
42.07
103.00
414.58
4,643.76

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำ�นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำ�ไรสุทธิหลังหักสำ�รองตามกฎหมาย
และชำ�ระภาษีแล้วในแต่ละปี
ในปี 2555 บริษัทฯ ได้จ่ายปันผลระหว่างกาล สำ�หรับผลดำ�เนินงานงวด 1 มกราคม – 30 กันยายน 2555 เป็นหุ้นปันผลในสัดส่วนหุ้นสามัญ
1 หุ้น ต่อหุ้นปันผล 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จ่ายให้ผู้ถือหุ้นจำ�นวน 280,289,020 หุ้น เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 และจดทะเบียน
เพิ่มทุนจากเดิม 280,289,020 บาท เป็น 560,578,040 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำ�นวน 560,578,040 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และ
ในปี 2556 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลสำ�หรับงวดบัญชีประจำ�ปี 2555 เป็นเงินสดอีกหุ้นละ 0.03 บาท จำ�นวน 560,568,040 หุ้น เมื่อวันที่ 22
พฤษภาคม 2556 ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลสำ�หรับงวดบัญชีประจำ�ปี 2556 หุ้นละ 0.03 บาท จำ�นวน 560,568,040 หุ้น เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557
ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลสำ�หรับงวดบัญชีประจำ�ปี 2557 หุ้นละ 0.06 บาท จำ�นวน 560,569,547 หุ้น เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558
ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นดังนี้
รายการ

12555

22556

2557

40.02

24.80

60.78

533.89

270.13

311.05

0.071

0.044

0.108

0.03

0.03

0.06

     หุ้นปันผลจ่าย(บาท/หุ้น)

-

-

-

     เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล

-

-

-

     หุ้นปันผลจ่ายระหว่างกาล

1

-

-

1,450.70

68.18

55.56

     กำ�ไรสุทธิ (ล้านบาท)
     กำ�ไรสะสมยังไม่จัดสรร (ล้านบาท)
     กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
     เงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น)

     อัตราเงินปันผลจ่าย (%)

หมายเหตุ 1. ในปี 2555 จ่ายหุน้ ปันผลระหว่างกาล ในอัตราส่วน 1 หุน้ สามัญ ได้รบั หุน้ ปันผล 1 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท จ่ายเมือ่ วันที่
14 กุมภาพันธ์ 2556
2. เป็นข้อมูลเฉพาะ CPI เท่านั้น ไม่รวมบริษัทย่อย
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บริษัทฯ ได้แบ่งความเสี่ยงของอุตสาหกรรมน้ำ�มันปาล์ม ออกเป็น 2 ระดับคือ ระดับอุตสาหกรรมและระดับบริษัทฯ ซึ่งโครงสร้างและ
กฎเกณฑ์ในระดับอุตสาหกรรมล้วนส่งผลต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยบางเรื่องเป็นข้อจำ�กัด ความเสี่ยงในระดับ
อุตสาหกรรมจะวิเคราะห์ตามกรอบของ Five Force Model ในขณะที่ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัทฯ จะเสนอตามกรอบที่ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยได้กำ�หนดเป็นแนวทางไว้

(1) ความเสี่ยงในระดับอุตสาหกรรม

เป็นความเสี่ยงที่ผู้ประกอบการในลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ ทุกรายต้องเผชิญ เนื่องจากเป็นโครงสร้างที่เกิดจากนโยบายและมาตรการท่ี
ออกแบบโดยภาครัฐ เริ่มต้นที่โครงสร้างอุตสาหกรรม เพื่อให้ผู้ลงทุนเห็นภาพอุตสาหกรรมน้�ำ มันปาล์มในมุมกว้าง ซึ่งเป็นพื้นฐานในการศึกษาขั้นต่อไป
ภาพที่ 1 Basic Structure of Thai Palm Industries

จากภาพ ห่วงโซ่อุปทานประกอบด้วย สวนปาล์ม ส่งวัตถุดิบผลปาล์มสดให้โรงงานสกัดน้ำ�ปาล์ม จากนั้น โรงงานสกัดน้ำ�มันปาล์มสกัด
ผลปาล์มเป็นน้ำ�มันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil : CPO) ส่งให้โรงกลั่นน้ำ�มันปาล์มเพื่อผลิตเป็นน้ำ�มันปาล์มบริสุทธิ์ (RPO) และ น้ำ�มันปาล์มโอเลอิน
(ROL) (มีสเตียรีน และกรดไขมันปาล์มเป็นผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้) โดยที่ RPO นั้นนำ�ไปใช้เป็นน้ำ�มันทอดในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น บะหมี่
กึ่งสำ�เร็จรูป หรือแปรรูปเป็นส่วนผสมในอุตสาหกรรมอาหารอื่นๆ เช่น นมข้นหวาน เนยเทียม สบู่ ฯลฯ นอกจากนี้ RPO ยังถูกใช้เป็นวัตถุดิบในการ
ผลิตไบโอดีเซล (Palm Methyl Ester หรือ B100) โดยผู้ซื้อคือโรงงานผลิตไบโอดีเซลที่ไม่มีหอกลั่น (ซื้อเพื่อนำ�ไปผสมกับเมทานอลเพื่อผลิตให้ได้
เป็น Palm Methyl Ester) อย่างไรก็ตามโรงงานผลิตไบโอดีเซลบางส่วนหรือรายใหญ่จะมีหอกลั่นเหมือนโรงกลั่นน้ำ�มันปาล์มทำ�ให้สามารถซื้อ CPO
ได้โดยตรงจากโรงสกัดเพื่อนำ�มาผลิต RPO แล้วนำ�ไปผลิตเป็น Palm Methyl Ester ต่อไป
อุปสงค์ต่อน้ำ�มันปาล์มเพื่อใช้เป็นอาหารในปี 2558 มีสัดส่วนประมาณ 47% จากอุปทานรวม (สต็อคตั้งต้นรวมปริมาณผลิตทั้งปี) ส่วนอุปสงค์
เพื่อใช้เป็นพลังงานประมาณ 37% โดยส่วนเกินของอุปทาน ที่ปกติจะถูกระบายออกไปในรูปของการส่งออก แต่ในปี 2558 เป็นปีที่ต้นทุนน้ำ�มันปาล์ม
ในประเทศสูงกว่าตลาดต่างประเทศเกือบตลอดทั้งปี จึงส่งออกได้เพียง 3% และเหลืออยู่ในรูปของสต็อกภายในประเทศที่มีสัดส่วนประมาณ 13%

Annual Report 2015
Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited
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รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ำ มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน)

อัตราการเติบโตของกำ�ลังการผลิตโรงสกัดสูงกว่าอัตราการเติบโตของปริมาณผลปาล์มสดที่ออกสู่ตลาด

ภาพที่ 2 ความไม่สมดุลของ Supply Chain of Thai Palm Oil
ภาพที่ 2 เป็นภาพที่อธิบายต่อเนื่องจากภาพที่ 1 เพื่อชี้ให้เห็นถึงความไม่สมดุล กันใน 2 ด้านหลักคือ ด้านอุปสงค์-อุปทานต่อผลปาล์มสด
และด้านนโยบายการนำ�เข้า-ส่งออก
กำ�ลังการผลิตของโรงงานสกัดน้ำ�มันปาล์มเมื่อเดินเครื่องเต็มประสิทธิภาพ จะสามารถรองรับผลผลิตได้ประมาณ 23 ล้านตันปาล์มทะลาย
สดต่อปี ในขณะที่ผลปาล์มสดที่ผลิตได้จากพื้นที่ปลูกทั้งประเทศเฉลี่ยประมาณ 12 ล้านตันต่อปี ซึ่งมีปริมาณเพียงครึ่งหนึ่งของความสามารถของ
โรงงานสกัดน้ำ�มันปาล์มที่สามารถผลิตได้ (แทนด้วยขนาดของแท่งสีฟ้าและสีชมพู)
ในส่วนการผลิตที่โรงกลั่นน้ำ�มันปาล์มและโรงงานผลิตไบโอดีเซลสามารถทำ�ได้คิดเป็น 94% ของปริมาณน้ำ�มันปาล์มดิบที่โรงงานสกัดน้ำ�มัน
ปาล์มผลิตได้ในแต่ละปีโดยประมาณ ซึ่งหากดูเฉพาะกำ�ลังการผลิตจะพบว่ามีกำ�ลังการผลิตที่สอดคล้องใกล้เคียงกัน แต่เนื่องจากปริมาณผลปาล์ม
ได้น้อยกว่ากำ�ลังการผลิตของโรงงานสกัด จึงทำ�ให้โรงงานสกัดมีการใช้กำ�ลังการผลิตได้ประมาณ 50%  และส่งผลให้โรงกลั่นและไบโอดีเซลใช้กำ�ลัง
การผลิตได้ประมาณ 40% และ 60% ตามลำ�ดับ นอกจากนี้นโยบายภาครัฐยังห้ามนำ�เข้าน้ำ�มันปาล์มดิบ แต่การส่งออกสามารถทำ�ได้โดยเสรี โดย
อาศัยจังหวะที่ราคาต่างประเทศสูงกว่าต้นทุนผลิต CPO บวกค่าขนส่ง ฉะนั้น หากการส่งออกบางช่วงมีปริมาณมากเกินไป ก็จะทำ�ให้ปริมาณ CPO
ในประเทศตึงตัวและต้นทุนของโรงกลั่นน้ำ�มันปาล์มก็จะสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การจัดการกับสถานการณ์ดังกล่าวที่ผ่านมาใช้เวลานานนับเดือน
โดยการลดสัดส่วนปริมาณการผสมไบโอดีเซลลงบ้าง หรือการนำ�เข้าน้ำ�มันปาล์มจากประเทศมาเลเซียบ้าง ในระหว่างนั้นราคาในประเทศที่สูงกว่า
ต่างประเทศมาก (8-10 บาทต่อ ก.ก.) ก็อาจจูงใจให้เกิดการลักลอบนำ�เข้าน้�ำ มันปาล์ม ซึ่งส่งผลเสียต่อระบบการแข่งขันภายในประเทศเป็นอย่างมาก
นโยบายด้ า นการนำ � เข้ า และส่ ง ออกที่ ไ ม่ ส มดุ ล กั น ทำ � ให้ ร าคาในประเทศสู ง กว่ า ราคาในประเทศมาเลเซี ย (ซึ่ ง เป็ น benchmark
ของราคาน้ำ�มันปาล์มโลก)
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ภาพที่ 3 Production Share of Palm Oil by Country
– มาเลเซียและอินโดนีเซียผลิตน้ำ�มันปาล์มรวม
กั น คิ ด เป็ น 86% ของปริ ม าณที่ ผ ลิ ต ได้ ทั้ ง โลก
Source: U.S. Department of Agriculture

โดยทั่วไปการลงทุนในโครงการใหม่ๆ เช่น ขยายกำ�ลังการผลิตของโรงสกัดน้�ำ มันปาล์ม หรือการสร้างโรงกลั่น หรือสร้างโรงงานผลิตไบโอดีเซล
จะมีงบลงทุนต้นทุนคงที่อยู่ประมาณ 300-700 ล้านบาท ซึ่งเป็นภาระผูกพันในการดำ�เนินงาน แต่ก็ไม่มากเท่าสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ เช่น ไฟฟ้า
ประปา รถไฟ ฯลฯ จึงอยู่ในวิสัยที่เอื้อให้เกิดผู้ลงทุนรายใหม่ๆ สามารถเข้ามาแข่งขันในตลาดได้ รวมถึงผู้ประกอบการเดิมที่เพิ่มกำ�ลังการผลิต

(2) ความเสี่ยงเฉพาะในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

1) ความเสี่ยงด้านอุปสงค์ (Demand) การตลาด การขาย และการบริการ
ปัจจัยเสีย่ งทีม่ นี ยั สำ�คัญได้แก่นโยบายและกฎระเบียบของภาครัฐเช่นการกำ�หนดเพดานราคาและการประกันราคาผลปาล์มสดอาจส่งผลกระทบ
ในด้านต้นทุนการผลิตและภาวะขาดทุนจากการขาย, นโยบายการนำ�เข้าและส่งออกน้ำ�มันปาล์มดิบที่ไม่สมดุล ประกอบกับส่วนต่างของราคาน้ำ�มัน
ปาล์มดิบเมื่อเทียบกับต่างประเทศ อาจส่งผลให้มีการลักลอบนำ�เข้าน้ำ�มันจากต่างประเทศ และกระทบต่อระบบการแข่งขันภายในประเทศเป็นอย่าง
มาก ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและเข้าร่วมประชุมร่วมกับหน่วยงานราชการเพื่อให้ทราบความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด และจัดการ
ความเสี่ยงเหล่านี้โดยการวิเคราะห์นโยบายของภาครัฐ, บริหารสินค้าคงคลังให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ปัจจุบัน และควบคุมต้นทุนวัตถุดิบของสวน
และการขยายพื้นที่เพาะปลูกในระยะยาว
ปัจจัยเสีย่ งจากการพึง่ พิงลูกค้ารายใหญ่นอ้ ยราย อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษทั ฯ เมือ่ ไม่มกี ารซือ้ -ขายกับลูกค้ารายใหญ่นอ้ ยราย
เหล่านี้   อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้ากลุ่มนี้อย่างต่อเนื่อง และกำ�หนดยอดขายเพิ่มขึ้นในกลุ่มลูกค้าขนาดกลาง
รายเดิมทั้งในเขตภาคกลางและภาคใต้ รวมถึงสรรหาลูกค้าใหม่ในทุกๆ หน่วยธุรกิจของบริษัทฯ
ปัจจัยเสีย่ งจากการก้าวเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อาจกระทบกับอุตสาหกรรมน้�ำ มันปาล์มเนือ่ งจากประเทศไทยมีผลผลิตประมาณ
3% ของโลก ซึ่งประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียและอินโดนีเซียรวมกัน ผลิตได้ประมาณ 80% ของโลก ย่อมกระทบกับอุตสาหกรรมไทยในด้าน
ขนาดของอุตสาหกรรมที่เล็กกว่า แต่อย่างไรก็ตาม อ้างถึงคำ�ชี้แจงของสำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตรต่อความชัดเจนในการนำ�เข้าน้ำ�มันปาล์ม
ที่บริษัทฯ ได้เคยสอบถามไปพบว่า ยังคงใช้หลักการบริหารการนำ�เข้าเช่นเดิม ต้องได้รับการพิจารณาโดยกระทรวงพาณิชย์ และกำ�หนดให้องค์การ
คลังสินค้า (อคส.) เป็นผู้นำ�เข้า และสมาคมโรงกลั่นน้ำ�มันปาล์มเป็นผู้จัดสรรให้กับสมาชิก
2) ความเสี่ยงด้านอุปทาน (Supply) การจัดซื้อ และจัดส่ง
ปัจจัยเสีย่ งทีม่ นี ยั สำ�คัญได้แก่ภาวะการแข่งขันทีส่ งู ในการจัดหาวัตถุดบิ หรือผลปาล์มสดเป็นปัจจัยทีท่ างบริษทั ฯให้ความสำ�คัญเป็นอันดับต้นๆ
เนื่องจากมีผลกระทบโดยตรงต่อกระบวนการผลิตของบริษัทฯ ที่ขาดแคลนวัตถุดิบ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ดำ�เนินการลดความเสี่ยงโดยการกระจาย
แหล่งซื้อวัตถุดิบในเขตจังหวัดชุมพรและพื้นที่ใกล้เคียง และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเกษตรกรทั้งในด้านบริการและราคารับซื้อที่เป็นธรรม
ปัจจัยเสีย่ งจากความผันผวนของราคาวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์พลอยได้ อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนและผลการดำ�เนินงาน บริษทั ฯ ใช้ประโยชน์จาก
ตลาดซื้อขายล่วงหน้าโดยการทำ�  Hedging และใช้การบริหารจัดการสินค้าคงคลังและต้นทุนจัดเก็บในช่วงที่ราคาต่ำ�ลง และขายผลิตภัณฑ์พลอยได้
ให้มากที่สุดโดยไม่เก็บไว้ในคลัง เพื่อลดความผันผวนของราคา
		 3) ความเสี่ยงด้านคุณภาพวัตถุดิบและสินค้า และการจัดเก็บ
บริษทั ฯให้ความสำ�คัญกับคุณภาพวัตถุดบิ และสินค้าทีผ่ ลิตโดยมีวธิ จี ดั การปัจจัยเสีย่ งต่างๆทีจ่ ะทำ�ให้วตั ถุดบิ และสินค้าไม่มคี ณ
ุ ภาพโดยกำ�หนด
ขั้นตอนปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพตั้งแต่กระบวนการรับวัตถุดิบ, การผลิต, การตรวจคุณภาพ ตลอดจนถึงกระบวนการจัดเก็บในถังเก็บที่ได้มาตรฐาน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นในด้านการอบรมให้แก่พนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ�งานอย่างสม่�ำ เสมอ
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ปัจจัยความเสี่ยง
4) ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
บริษทั ฯได้ก�ำ หนดนโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้อมในการทำ�งานขึน้ เพือ่ ให้เกิดความชัดเจนในการนำ�ไปปฏิบตั แิ ละใช้เป็น
แนวทางในการดำ�เนินงานเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น คุณภาพของน้ำ�ทิ้ง, ฝุ่นละอองจากปล่องควันหม้อไอน้� 
ำ เป็นต้น ในส่วนของน้�ำ เสีย
ที่เกิดจากการผลิต บริษัทฯ ได้ลงทุนในระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำ�เสีย หลังจากนั้นน้ำ�ที่ผ่านการบำ�บัดแล้วซึ่งเป็นปุ๋ยได้ส่งผ่านระบบท่อลำ�เลียงให้
กับเกษตรกรและศูนย์พัฒนาอาหารสัตว์ที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงาน ส่วนผุ่นละอองจากหม้อไอน้ำ�ก็มีการปฏิบัติและควบคุมค่าตัวแปรต่างๆ ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างสม่�ำ เสมอ
5) ความเสี่ยงด้านการผลิตและซ่อมบำ�รุง
ความพร้อมของเครือ่ งจักรเป็นสิง่ สำ�คัญต่อกระบวนการผลิตและความต่อเนือ่ งในการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ฯดังนัน้ เพือ่ ลดความเสีย่ งทีอ่ าจ
จะเกิดขึน้ จึงกำ�หนดให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องมีการเตรียมความพร้อมของเครือ่ งจักรและสำ�รองอะไหล่ทสี่ �ำ คัญเตรียมไว้ลว่ งหน้าเพือ่ ให้ทนั ต่อการแก้ไข
เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น    มีการวางแผนซ่อมบำ�รุงแบบ Preventive Maintenance ให้ครอบคลุมทั้งระบบ  มีการวางแผนตรวจเช็ค การรายงาน และการ
ติดตามการแก้ไข
6) ความเสี่ยงด้านแรงงาน
ปัจจัยเสีย่ งจากการขาดแคลนแรงงานเป็นปัจจัยเสีย่ งทีม่ คี วามสำ�คัญในระดับต้นๆ ของบริษทั ฯ อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ มีวธิ จี ดั การความเสีย่ ง
ทัง้ ในด้านการสรรหาบุคลากรโดยเพิ่มช่องทางการสรรหาในด้านต่างๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละตำ�แหน่งงาน, จัดทำ�แผนสืบทอดตำ�แหน่งงาน
(Succession plan), สร้างความผูกพันกับพนักงานเพื่อลดอัตราการลาออก และมีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรตามสายวิชาชีพ
7) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมาย
บริษทั ฯให้ความสำ�คัญกับการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ฯในทุกๆด้านเช่นกฎหมายลิขสิทธิ,์
กฎหมายภาษีอากร, ภาษีโรงเรือนและที่ดิน, กฎระเบียบของกระทรวงต่างๆ จากหน่วยงานรัฐ   บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
โดยมีการออกเป็นนโยบายที่ชัดเจน, ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนทราบ, ให้ความรู้แก่พนักงาน และควบคุมการใช้งานที่เสี่ยงต่อการละเมิด
ลิขสิทธิ์ โดยกำ�หนดให้มีการตรวจทานอย่างสม่ำ�เสมอ เป็นต้น
8) ความเสี่ยงด้านการบริหารโครงการ
การบริหารโครงการต่างๆ ของบริษทั ฯ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการดำ�เนินธุรกิจ ซึง่ ปัจจัยเสีย่ งต่างๆ ทีอ่ าจมีผลกระทบให้งานโครงการ
ไม่ได้คุณภาพและแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำ�หนด บริษัทฯ ได้ดำ�เนินการ โดยกำ�หนดขั้นตอนปฏิบัติงานที่ชัดเจนตั้งแต่กระบวนการวางแผนงาน
โครงการ, การทวนสอบความครบถ้วนของรายละเอียดงานโครงการ, กระบวนการสรรหาผู้รับเหมา, กระบวนการติดตามการปฏิบัติงาน, การตรวจ
สอบและรับมอบงานโครงการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบริหารโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ มีคุณภาพและเป็นไปตามระยะเวลาที่ก�ำ หนดไว้
9) ความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติ
ในช่วงระยะเวลาไม่กป่ี ที ผ่ี า่ นมา ประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทัว่ โลก ประสบกับภัยธรรมชาติทร่ี นุ แรงมากขึน้ โดยเฉพาะในปี 2532
จังหวัดชุมพรได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากวิกฤตการณ์พายุไต้ฝุ่นเกย์ ซึ่งบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติที่อาจมีขึ้นและรุนแรง
ขึ้น โดยได้มีการทำ�กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมทรัพย์สินของบริษัทฯ ทั้งต่ออาคาร เครื่องจักร อุปกรณ์ และสินค้าคงคลัง พร้อมทั้งได้ประกัน
รายได้หากธุรกิจต้องหยุดชะงักจากอุบัติเหตุต่างๆ
ปัจจัยเสีย่ งจากภัยธรรมชาติอกี ด้านคือสภาพอากาศภัยแล้งทีส่ ง่ ผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ในกระบวนการผลิตของบริษทั ฯ
เพือ่ ลดผลกระทบดังกล่าวที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทฯ มีการติดตามข้อมูลสภาพอากาศอย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อใช้ในการวางแผนและบริหารจัดการสวน
โดยมีกระบวนการกักเก็บน้ำ�ไว้ใช้ในยามวิกฤต
10) ความเสี่ยงด้านการเงินและอัตราแลกเปลี่ยน
บริษทั ฯ มีเงินกูย้ มื จากธนาคารในประเทศเพือ่ ใช้ในการดำ�เนินธุรกิจ โดยมีอตั ราดอกเบีย้ แบบลอยตัว จึงทำ�ให้มคี วามเสีย่ งในภาวะการณ์
ในตลาดโลกที่มีแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยเป็นแบบขาขึ้น อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ทำ�การป้องกันความเสี่ยงในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยลอยตัว โดยทำ�
ป้องกันความเสี่ยงโดยให้มีการทำ�อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Interest Rate Swap)
บริษัทฯ มีรายได้จากการขายกับต่างประเทศประมาณ 7-8% ต่อปี ทำ�ให้ต้องถือครองเงินตราต่างประเทศสกุลดอลลาร์สหรัฐอยู่บ้าง
จึงอาจมีความเสี่ยงในแง่ที่ทำ�ให้ได้รับรู้รายได้ในรูปสกุลบาทน้อยลงหากเกิดการแข็งค่าขึ้นของเงินบาท ซึ่งบริษัทฯ บริหารจัดการความเสี่ยงด้านนี้โดย
การติดตามแนวโน้มค่าเงินบาทจากบทวิเคราะห์ต่างๆ และทำ�สัญญา Forward contract กับธนาคารต่างๆ โดยมีการเปรียบเทียบ Premium และ
Discount อย่างสม่ำ�เสมอ
11) ความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศ
บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญในด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล เพื่อให้การรวบรวมข้อมูลและประมวลผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
ถูกต้อง ทันเวลา พนักงานสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องชัดเจน รวมถึงมีระบบช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารได้รับทราบเพื่อให้สามารถ
ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
ซึ่งปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบสารสนเทศ และความปลอดภัยของข้อมูล จึงถูกกำ�หนดให้มีวิธีจัดการความเสี่ยงโดย
การกำ�หนดรูปแบบมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ซึ่งครอบคลุมทั้งภายในองค์กร และป้องกันการคุกคามจากภายนอกองค์กร รวมถึงมีการ
จัดทำ�แผนสำ�รองฉุกเฉินในการรับมือภัยพิบัติและแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan)
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โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558
รายชื่อ

จำ�นวนหุ้นที่ถือ

สัดส่วน (ร้อยละ)

214,619,400

33.918

2. กลุ่มนายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา

35,359,141

5.588

     นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา

13,253,181

2.095

     นายโกวิทย์ ปรัชญางค์ปรีชา

13,987,574

2.211

     นางอัจฉรา ปรัชญางค์ปรีชา

2,808,336

0.444

     นายปราโมทย์ ปรัชญางค์ปรีชา

1,470,136

0.232

     นางพัชรี ปรัชญางค์ปรีชา

1,334,720

0.211

     นายสุริยัน ปรัชญางค์ปรีชา

1,171,202

0.185

     นายชาคร ปรัชญางค์ปรีชา

156,150

0.025

1,177,842

0.186

33,790,001

5.340

6,680,158

1.056

18,721,720

2.959

     นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์

5,348,266

0.845

     นางจงกลรัตน์ ถวิลเติมทรัพย์

3,039,857

0.480

4. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

33,433,581

5.284

5. กลุ่มนายกิตติ ฉัตรเลขวนิช

32,637,693

5.158

     นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช

8,171,923

1.291

     นายเมธี ฉัตรเลขวนิช

7,106,020

1.123

     นายสุทธี ฉัตรเลขวนิช

6,345,418

1.003

     นางจงจินต์ ฉัตรเลขวนิช

5,329,516

0.842

     นางสาวสุกัญญา ฉัตรเลขวนิช

2,842,408

0.449

     นางสาววราภรณ์ ฉัตรเลขวนิช

2,842,408

0.449

14,979,535

2.367

7. กลุ่มนายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์

8,697,074

1.374

     นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์

2,831,260

0.447

134,946

0.021

     นายศุภชัย นิวัติศัยวงศ์

2,898,802

0.458

     นายมีศักดิ์ นิวัติยวงศ์

2,832,066

0.448

8. นายประทีป ตั้งมติธรรม

8,838,000

1.397

9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด

7,465,673

1.180

10. นายธวัช  เตชวัฒนสุข

6,961,077

1.100

11. ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ

235,971,475

37.293

632,752,650

100

1. บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำ�กัด

     นางวิมล แซ่จู

3. กลุ่มนายถกล ถวิลเติมทรัพย์
     นายถกล ถวิลเติมทรัพย์
     นายรังสรรค์ ถวิลเติมทรัพย์

6. นายโกศล นันทิลีพงศ์

     นางเบญจพรรณ นิวัติศัยวงศ์

รวมทั้งสิ้น
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โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ำ มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุ

บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำ�กัด ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นดังนี้
1. กลุ่มนายถกล ถวิลเติมทรัพย์ จำ�นวนหุ้น 1,845,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 21.96
- นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท และถือหุ้นจำ�นวน 250,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.98
- นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์ ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท และถือหุ้นจำ�นวน 225,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.68
- นายรังสรรค์ ถวิลเติมทรัพย์ ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท และถือจำ�นวนหุ้น 230,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.74
- นางรัมภา ถวิลเติมทรัพย์ ถือจำ�นวนหุ้น 1,140,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 13.57
2. กลุ่มนายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา จำ�นวนหุ้น 782,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.31
- นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท และถือหุ้นจำ�นวน 325,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.87
- นายโกวิทย์ ปรัชญางค์ปรีชา ถือหุ้นจำ�นวน 150,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.79
- นายปราโมทย์ ปรัชญางค์ปรีชา ถือหุ้นจำ�นวน 137,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.63
- นายสุริยัน ปรัชญางค์ปรีชา ถือหุ้นจำ�นวน 150,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.79
- นายชาคร ปรัชญางค์ปรีชา ถือหุ้นจำ�นวน 20,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.24
3. กลุ่มนายกิตติ ฉัตรเลขวนิช จำ�นวนหุ้น 772,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.20
- นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท และถือหุ้นจำ�นวน 193,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.30
- นางจงจินต์ ฉัตรเลขวนิช ถือหุ้นจำ�นวน 126,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.50
- นายเมธี ฉัตรเลขวนิช ถือหุ้นจำ�นวน 168,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.00
- นายสุทธี ฉัตรเลขวนิช ถือหุ้นจำ�นวน 151,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.80
- นางสาววราภรณ์ ฉัตรเลขวนิช ถือหุ้นจำ�นวน 67,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.80
- นางสาวสุกัญญา ฉัตรเลขวนิช ถือหุ้นจำ�นวน 67,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.80
4. นางลักขณา จึงสมาน ถือหุ้นจำ�นวน 67,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.80
5. กลุ่มนายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์ จำ�นวนหุ้น 620,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.38
- นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์ ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท และถือหุ้นจำ�นวน 205,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.44
- นายมีศักดิ์ นิวัติศัยวงศ์ ถือหุ้นจำ�นวน 205,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.44
- นายศุภชัย นิวัติศัยวงศ์ ถือหุ้นจำ�นวน 205,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.44
- นางเบญจพรรณ นิวัติศัยวงศ์ ถือหุ้นจำ�นวน 5,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.06
6. กลุ่มนายสมมาตร ไพศาลศิริรัตน์ จำ�นวนหุ้น 609,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.25
- นายสมมาตร ไพศาลศิริรัตน์ ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท และถือหุ้นจำ�นวน 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.19
- นายสมบูรณ์ ไพศาลศิริรัตน์ ถือหุ้นจำ�นวน 169,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.01
- นางสาวศิริพร ไพศาลศิริรัตน์ ถือหุ้นจำ�นวน 40,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.48
- นายหิรัญ ไพศาลศิริรัตน์ ถือหุ้นจำ�นวน 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.19
- นางบักซิม ไพศาลศิริรัตน์ ถือหุ้นจำ�นวน 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.19
- นางกุลยา ไพศาลศิริรัตน์ ถือหุ้นจำ�นวน 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.19
7. นายเอกชัย โรจน์วณิชย์ ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท และถือหุ้นจำ�นวน 639,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.61
8. นางวีรวรรณ เซกิสุมิ ถือหุ้นจำ�นวน 50,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.60
9. นางศิริรัตน์ ทรงพัฒนะโยธิน ถือหุ้นจำ�นวน 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.19
    10. บริษัท กรีนเนอจี จำ�กัด ถือหุ้นจำ�นวน 2,110,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.12
(ไม่ได้ประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกันกับ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำ�มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน) )
11. บริษัท แกรนด์ บาราย จำ�กัด ถือหุ้นจำ�นวน 805,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.58
(ไม่ได้ประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกันกับ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำ�มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน) )

การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558
ประเภท
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว
รวมทั้งสิ้น

จำ�นวนราย
2,495

จำ�นวนหุ้นรวม

คิดเป็น %

621,099,718

98.16

14

11,652,932

1.84

2,509

632,752,650

100
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โครงสร้างการจัดการ
แผนภาพโครงสร้างภายในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

Chief Financial Officer (CFO)

สำ�นักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำ�นักตรวจสอบภายใน

สำ�นักงานนโยบายและแผน

สำ�นักบริหารโครงการ

ฝ่ายสำ�นักงาน

สายงานสวนและพัฒนาปาล์ม

สายงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

สายงานขายและการตลาด

สายงานปฏิบัติการ

สายงานบัญชีและการเงิน
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โครงสร้างการจัดการ

รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ำ มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท  ประกอบด้วย
ลำ�ดับ
รายชื่อ
1.
นายสมชาย  สกุลสุรรัตน์

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ

2.

นายสุเทพ  วงศ์วรเศรษฐ

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

3.

รศ.ดร.นินนาท  โอฬารวรวุฒิ

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

4.

นายสาธิต  ชาญเชาวน์กุล

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

5.

พล ร.อ.สถิรพันธุ์  เกยานนท์

กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

6.

นายถกล  ถวิลเติมทรัพย์

กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร

7.

นายชูศักดิ์  ปรัชญางค์ปรีชา

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

8.

นายการุญ  นันทิลีพงศ์

กรรมการ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

9.

นายกิตติ  ฉัตรเลขวนิช

กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

10.

นายทรงฤทธิ์  นิวัติศัยวงศ์

กรรมการ
กรรมการบรรษัทภิบาล

11.

นายรชฎ  ถวิลเติมทรัพย์

กรรมการ

หมายเหตุ  : กรรมการทุกท่านไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
ชื่อและจำ�นวนกรรมการซึ่งมีอำ�นาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ หรือ นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา หรือ นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช หรือ
นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำ�คัญของบริษัท
		ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
(1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต
(2) กำ�หนดนโยบายหลักในการดำ�เนินธุรกิจ นโยบายด้านการเงิน และการบริหารเงินทุนของบริษัทฯ และกำ�กับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำ�เนิน
การตามนโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(3) พิจารณาอนุมัติรายการที่มีสาระสำ�คัญที่กฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวกำ�หนดให้ต้อง
ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
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(4) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในด้านการดำ�เนินงาน ด้านการรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบาย
และระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ และกำ�หนดให้สำ�นักตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน
ดังกล่าว และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
เป็นประจำ�ทุกปี และให้ความเห็นไว้ในรายงานประจำ�ปี
(5) แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
เพื่อช่วยคณะกรรมการในการกำ�กับดูแลกิจการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ก�ำ หนดไว้
(6) แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน เพื่อรับผิดชอบ
ดำ�เนินการเรื่องต่างๆ ตามที่กำ�หนดโดยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารและกฎหมาย
(7) แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบดำ�เนินการในเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำ�หนด
		

คณะกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ จำ�นวน 3 ท่าน
ลำ�ดับ

รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

1.

นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2.

รศ.ดร.นินนาท  โอฬารวรวุฒิ

กรรมการตรวจสอบ

3.

นายสาธิต  ชาญเชาวน์กุล

กรรมการตรวจสอบ

โดยกรรมการตรวจสอบลำ�ดับที่ 1 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำ�หน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
(1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
(2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและ
มีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
(3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริษัทฯ
(4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำ�หน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคล
ดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(5) พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์
ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
(6) จัดทำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จำ�นวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอืน่ ทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ
(7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ำ มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน)

วาระการดำ�รงตำ�แหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำ �รงตำ�แหน่งคราวละ 2 ปี โดยกรรมการตรวจสอบที่พ้นตำ�แหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ อีกได้
		คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการ จำ�นวน 2 ท่าน
ลำ�ดับ

รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

1.

นายถกล  ถวิลเติมทรัพย์

ประธานกรรมการบริหาร

2.

นายชูศักดิ์   ปรัชญางค์ปรีชา

กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
(1) มีอำ�นาจ หน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
(2) พิจารณาและจัดทำ�นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำ�เนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัทฯ
โดยพิจารณาถึงปัจจัยทางธุรกิจต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อนำ�เสนอและขออนุมัติต่อคณะกรรมการ และกำ�กับดูแล ตรวจสอบ และติดตามการ
ดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่กำ�หนดไว้  อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(3) จัดให้มีแผนสืบทอดงาน (Succession Plan) สำ�หรับการดำ�รงตำ�แหน่งที่สำ�คัญของผู้บริหารระดับสูงหรือบุคคลที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้
รับพิจารณาดำ�รงตำ�แหน่งผู้บริหารระดับสูง พร้อมกับทบทวนแผนดังกล่าวอย่างสม่�ำ เสมอ
(4) กำ�หนดแนวทางในการประเมินผลปฏิบัติงานของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำ�ทุกปี
โดยคำ�นึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
(5) พิจารณาแต่งตั้ง รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารด้านการเงิน (CFO) ผู้อำ�นวยการ และผู้จัดการอาวุโส ที่เสนอ
โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(6) พิจารณาอนุมัติการปรับเงินเดือนและโบนัสประจำ�ปีของพนักงานบริษัทฯ ที่เสนอโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แล้วรายงานให้
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนเพื่อทราบ
(7) กำ�หนดโครงสร้างองค์กรและนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทฯ รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง
และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้อำ�นวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็น
ผู้มีอำ�นาจแทนบริษัทฯ ในการลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
(8) พิจารณาและให้ข้อเสนอหรือความเห็นต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับโครงการ ข้อเสนอ หรือการเข้าทำ�ธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่เกินกว่าวงเงินที่ได้กำ�หนดไว้ และ/หรือที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือข้อบังคับบริษัทฯ กำ�หนดให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
(9) มอบอำ�นาจให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ ดำ�เนินกิจการของบริษัทฯ ตามขอบเขตอำ�นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ตามที่กำ�หนดในคู่มืออำ�นาจดำ�เนินการ ภายใต้การกำ�กับดูแลของคณะกรรมการบริหาร
(10) พิจารณาและอนุมัติคู่มืออำ�นาจดำ�เนินการ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบอำ�นาจทราบถึงขอบเขตความรับผิดชอบและ
อำ�นาจของตนเอง และเพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน โดยมีหลักฐานอ้างอิง และเป็นไปตามขั้นตอนอย่างมีระบบ
(11) พิจารณาทบทวนและรับรองการจัดซื้อทั่วไป  ซึ่งไม่ใช่เป็นการจัดซื้อวัตถุดิบ ที่มีวงเงินตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ที่อนุมัติโดยประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร หรือคณะกรรมการเปิดซองประกวดราคา
(12) ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในโครงการใหม่ๆ และมีอ�ำ นาจในการพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทฯ ลงทุนหรือเข้าร่วมลงทุนกับบุคคล
นิติบุคคล หรือองค์กรทางธุรกิจอื่นใด ในรูปแบบที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร เพื่อดำ�เนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตลอดจนถึง
การพิจารณาและอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนดังกล่าว การเข้าทำ�นิติกรรมสัญญา และ/หรือการดำ�เนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
จนเสร็จการในจำ�นวนเงินตั้งแต่ 10 ล้านบาท แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 100 ล้านบาท
(13) พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำ�ธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี กู้ยืม ขอสินเชื่อ จำ�นำ�  จำ�นอง ค้ำ�ประกันและ
การอื่น รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ ตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการดำ�เนินกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนถึงการเข้า
ทำ�นิติกรรมสัญญา ยื่นคำ�ขอ/คำ�เสนอ ติดต่อ ทำ�นิติกรรมกับส่วนราชการ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิต่างๆของบริษัทฯ และ/หรือการดำ�เนินการใดๆ
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการในจำ�นวนเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท
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(14) กำ�หนดเงื่อนไขทางการค้า เช่น วงเงินเครดิต ระยะเวลาการชำ�ระเงิน การทำ�สัญญาซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการค้า เป็นต้น
ในจำ�นวนเงินที่เกินกว่า 25 ล้านบาท
(15) อำ�นาจหน้าที่นอกจากนี้ ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในคู่มืออำ�นาจดำ�เนินการของบริษัทฯ
ขอบเขตอำ�นาจ หน้าที่ และความรับผิดของคณะกรรมการบริหารข้างต้น อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
ข้อบังคับของบริษัทฯ และในกรณีที่การเข้าดำ�เนินการหรือทำ�ธุรกรรมใดๆ ที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ/หรือเป็นการเข้า
ทำ�รายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือข้อบังคับบริษัทฯ กำ�หนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการ
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ และให้คณะกรรมการบริหารให้ความเห็นและนำ�เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและดำ�เนินการ
ตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำ�หนดต่อไป
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ จำ�นวน 3 ท่าน
ลำ�ดับ

รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

1.

นายสมชาย  สกุลสุรรัตน์

ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

2.

พล ร.อ.สถิรพันธุ์  เกยานนท์

กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

3.

นายชูศักดิ์   ปรัชญางค์ปรีชา

กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
(1) พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่ง
ตั้งหรือเพื่อนำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ในกระบวนการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมข้างต้นนั้น
ให้รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกได้ด้วย
(2) กำ�หนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนสำ�หรับกรรมการ
(3) พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วนำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
(4) เสนอชื่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
(5) รับทราบการปรับเงินเดือนและโบนัสประจำ�ปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการบริหาร
(6) กำ�หนดแนวทางในการประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหาร โดยคำ�นึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ
และความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
(7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
		วาระการดำ�รงตำ�แหน่งของคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกำ �หนดค่าตอบแทนมีวาระการดำ �รงตำ�แหน่งคราวละ 2 ปี โดยกรรมการสรรหาและกำ �หนดค่าตอบแทนที่
พ้นตำ�แหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ อีกได้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 3 ท่าน
ลำ�ดับ

1.

รายชื่อ
รศ.ดร.นินนาท  โอฬารวรวุฒิ

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2.

นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช   

กรรมการบริหารความเสี่ยง

3.

นางรัศมี  พงศ์จินดานนท์

กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ  เพื่อกำ�หนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร
รวมทั้งกำ�กับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม โดยได้กำ�หนด
องค์ประกอบ ขอบเขตอำ�นาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล ตาม
ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมาย

Annual Report 2015
Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited

รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ำ มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน)
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ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(1) กำ�หนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางให้การบริหารความเสีย่ งต่างๆทีเ่ กีย่ วกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ฯอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(2) กำ�หนดแผนจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
(3) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
(4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
		วาระการดำ�รงตำ�แหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยสองคน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย
หนึ่งคนต้องเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 2 ปี โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นตำ�แหน่ง
ตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ อีกได้
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการ จำ�นวน 2 ท่าน
ลำ�ดับ

รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

1.

นายการุญ นันทิลีพงศ์์

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

2.

นายทรงฤทธิ์  นิวัติศัยวงศ์

กรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ  เพื่อให้การดำ�เนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎเกณฑ์และตามนโยบาย
กำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
(1) เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ต่อคณะกรรมการบริษัท
(2) ดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อเป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
(3) ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการอย่างสม่�ำ เสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามมาตรฐาน
สากล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
(4) มอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำ�เนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management : SM) ซึ่งรวมถึงการ
ดำ�เนินงานด้านการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR)
(5) ติดตามการดำ�เนินงานด้าน SM และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
(6) วางกรอบแนวทางการกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ (CAC)
(7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
		วาระการดำ�รงตำ�แหน่งของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 2 ปี   เมือ่ ครบกำ�หนดตามวาระอาจได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั ฯ อีกได้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ลำ�ดับ

1.

รายชื่อ
นายสุภิสิทธิ์  ช่อเรืองศักดิ์

ตำ�แหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(1) มีอำ�นาจ หน้าที่และความรับผิดชอบใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/
หรือคณะกรรมการบริหาร
(2) มีหน้าที่กำ�กับดูแล จัดการ และบริหารงานของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำ�เนินงาน
เป้าหมายทางการเงินและงบประมาณของบริษัทฯ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
(3) พิจารณาจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง กำ�หนดขอบเขตหน้าที่อำ�นาจ ประเมินผล และผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสมของพนักงาน
แนวนโยบายที่ก�ำ หนดโดยคณะกรรมการบริหาร
(4) แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำ�เป็นต่อการดำ�เนินกิจการ และ/หรือ การบริหารงานประจำ�วันของบริษัทฯ
(5) แต่งตั้ง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน กระทำ�การใดๆ ที่อยู่ภายในขอบเขตอำ�นาจของประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เห็นสมควร โดยที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อาจยกเลิก เพิกถอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำ�นาจดังกล่าวได้
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(6) พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำ�สัญญาตราสารทางการเงิน เช่น สัญญาสิทธิที่จะซื้อหรือขายสินค้าล่วงหน้า สัญญาซื้อขายเงินตราต่าง
ประเทศล่วงหน้า ฯลฯ เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางการเงินของบริษัทฯ
(7) กำ�หนดเงื่อนไขทางการค้า เช่น วงเงินเครดิต ระยะเวลาการชำ�ระเงิน การทำ�สัญญาซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการค้า เป็นต้น
ในวงเงินจำ�นวนเงินไม่เกิน 25 ล้านบาท
(8) พิจารณาเจรจาต่อรอง อนุมัติการเข้าทำ�นิติกรรมสัญญา หรือการดำ�เนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อวัตถุดิบและขายสินค้าจำ�นวน
ปริมาณซื้อขายต่อครั้งไม่เกิน 1,000 ตัน ในกรณีที่มีการซื้อขายต่อครั้งเกินกว่า 1,000 ตัน ต้องได้รับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการซื้อขายก่อน โดย
ยอดปริมาณรวมซื้อขายสุทธิจะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริหารทราบในการประชุมครั้งถัดไป
(9) พิจารณาเจรจาต่อรอง อนุมัติการเข้าทำ�นิติกรรมสัญญา ซึ่งไม่ใช่การจัดซื้อวัตถุดิบและขายสินค้า ในจำ�นวนเงินต่อครั้งไม่เกิน 10 ล้านบาท
(10) อำ�นาจหน้าที่นอกเหนือจากนี้ ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในคู่มืออำ�นาจดำ�เนินการของบริษัทฯ
ผู้บริหาร ณ วันที่ 16 มกราคม 2559 ประกอบด้วย จำ�นวน 19 ท่าน ดังนี้
ลำ�ดับ

1.

รายชื่อ
นายสุภิสิทธิ์  ช่อเรืองศักดิ์

ตำ�แหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2.

นายรชฎ  ถวิลเติมทรัพย์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

3.

นางรัศมี  พงศ์จินดานนท์

ผู้อำ�นวยการสำ�นักตรวจสอบภายใน และรักษาการ Chief Financial Officer

4.

นายธวัชชัย  โฉมวรรณ์

ผู้อำ�นวยการสายงานขายและการตลาด

5.

นายสุมินทร์  จุฑางกูร

ผู้อำ�นวยการสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล

6.

นายสมศักดิ  ์ พงษ์รามัญ

ผู้อำ�นวยการโรงงาน

7.

นายอนันต์ชัย  อรัญเอี่ยมฟ้า

ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารโครงการ

8.

นางปราณี  จิตต์วรจินดา

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการโรงงาน

9.

นางสาวสุทิศา  เทียนไชย

ผู้จัดการฝ่ายสำ�นักงานอาวุโส

10.

นายจุนฮุย  แซ่เล้า

ผู้จัดการฝ่ายสวนอาวุโส

11.

นายมงคล  เสียงสุทธิวงศ์

ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ

12.

นายศรวัสย์  องอาจเชาว์เลิศ

ผู้จัดการฝ่ายจัดหาวัตถุดิบ

13.

นายชุมพล  ไทยนุกูล

ผู้จัดการฝ่ายผลิต 1

14.

นายชำ�นาญ  ดวงใส

ผู้จัดการฝ่ายผลิต 2

15.

นายสมชาย  จันทรมณี

ผู้จัดการฝ่ายผลิต 3

16.

นายกฤษณะ  สมมาตร

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

17.

นายยุทธนา  เรืองธำ�รงค์

ผู้จัดการฝ่ายสำ�นักงานโรงงาน

18.

นายพงศ์สิทธิ์  โพธิป๊อ

ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลโรงงาน

19.

นางสาวญาดา  สวัสดิ์ศรี

ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพและวางแผนการผลิต

หมายเหตุ 1) นายสุภิสิทธิ์ ช่อเรืองศักดิ์ ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการผู้จัดการ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2557
และคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นสมควรให้ดำ�รงตำ�แหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2558
2) นายรักกิติ ตั้งล้�ำ เลิศ ตำ�แหน่ง Chief Financial Officer ขอลาออกจากการทำ�งานตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2559
3) นางรัศมี พงศ์จินดานนท์ ตำ�แหน่ง ผู้อำ�นวยการสำ�นักตรวจสอบภายใน ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำ รงตำ�แหน่งรักษาการ Chief Financial
Officer ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2559
4) ตำ�แหน่งกรรมการผู้จัดการ อยู่ระหว่างคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน สรรหาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม
5) ผู้บริหารลำ�ดับที่ 1-7 เป็นผู้บริหารที่ต้องเปิดเผยตามประกาศคณะกรรมการ กลต. กำ�หนด และผู้บริหารทุกท่านไม่เคยเป็นพนักงาน
หรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
Annual Report 2015
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รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ำ มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่ตั้งให้ นายคมกฤษ ทองอ่วม ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2559 เพื่อทำ�
หน้าที่ให้เป็นไปตามพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ม.89/15 อาทิเช่น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดทำ�/เก็บรักษาเอกสาร ทะเบียนกรรมการ
จัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่
ได้รับมอบหมาย
หมายเหตุ : นางสาววิรารัตน์ วิวัฒน์ธนาธิกุล ดำ�รงตำ�แหน่งเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2551 ครบกำ�หนดเกษียณอายุการ
ทำ�งานในวันที่ 31 ธันวาคม 2558

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

1) กรรมการอิสระ
		คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ
(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้เงินเดือนประจำ� หรือผู้มีอ�ำ นาจควบคุมของบริษัทฯ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำ�ขออนุญาตต่อสำ�นักงาน
(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร
รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่
อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือ
ผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำ�ขออนุญาตต่อสำ�นักงาน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำ�รายการทางการค้าที่กระทำ�เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำ�ประกัน การ
ให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำ�นองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำ�ระต่ออีกฝ่าย
หนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำ�นวนใดจะต่ำ�กว่า ทั้งนี้ การคำ�นวณภาระ
หนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำ�นวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและ
การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง
หนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำ�นักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม  หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำ�ขอ
อนุญาตต่อสำ�นักงาน
(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการ
เกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
เป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำ�ขออนุญาตต่อสำ�นักงาน
(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
(ซ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำ�ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำ�เนินงานของบริษัทฯ
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2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน  มีหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัทฯ โดยนำ�
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งแล้วแต่กรณี ซึ่งจะพิจารณาด้านทักษะวิชาชีพ ความรู้ ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การทำ�งาน โดยไม่เจาะจงเพศ อายุ หรือ เชื้อชาติ ทั้งนี้การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์
ของบริษัทฯ ในช่วงเวลานั้นๆ อีกทั้งในกระบวนการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมข้างต้นนั้น ได้รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกได้ด้วย ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า โดยสำ�หรับการประชุมสามัญประจำ�ปี 2558
ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 และสำ�หรับการประชุมสามัญประจำ�ปี 2559 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2558 ถึงวัน
ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ
และคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน มีหน้าที่สรรหาบุคคลพร้อมเสนอชื่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
อ้างถึงการกำ�กับดูแลกิจการ ว่าด้วยขอบเขตอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการมีวิธีการดังต่อไปนี้
1) การเสนอชื่อบุคคลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำ�หนดออกตามวาระ โดยคณะกรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้สรรหาเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
3) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนน
เสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
4) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำ�ดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำ�นวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ง
ในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำ�ดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำ�นวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้
เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าในการแต่งตั้งกรรมการ โดย
ถือตามเสียงข้างมากในการออกเสียง จะไม่มีระบบ Cumulative Voting
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการ :  บริษัทฯ ได้กำ�หนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสโดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเหมาะสม
ตามอุตสาหกรรมและสูงเพียงพอทีจ่ ะดึงดูดและรักษากรรมการทีม่ คี ณ
ุ สมบัตทิ ตี่ อ้ งการ และได้ขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุม
ผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม
กับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น
ค่าตอบแทนผู้บริหาร :  ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำ�หนด
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการ
ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำ�ปี 2557 และอนุมัติเบี้ย
ประชุมประจำ�ปี 2558 ดังนี้
1) ค่าตอบแทนกรรมการปี 2557 สำ�หรับกรรมการจำ�นวน 11 ท่าน เป็นเงิน 2,250,000 บาท และไม่ได้จ่ายผลประโยชน์อื่นใดให้แก่
กรรมการ นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการเท่านั้น
2) ค่าเบี้ยประชุมประจำ�ปี 2558
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โครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการ

รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ำ มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน)

     คณะกรรมการบริษัท
     คณะกรรมการตรวจสอบ
     คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
     คณะกรรมการบริหาร
     คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
     คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

ตำ�แหน่ง

ค่าเบ้ียประชุมต่อครั้ง (บาท)

ประธาน

30,000.00

กรรมการ

15,000.00

ประธาน

25,000.00

กรรมการ

20,000.00

ประธาน

25,000.00

กรรมการ

20,000.00

ประธาน

20,000.00

กรรมการ

10,000.00

ประธาน

20,000.00

กรรมการ

10,000.00

ประธาน

20,000.00

กรรมการ

10,000.00

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย : บาท)

ค่าเบี้ยประชุม
ลำ�ดับ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

รายชื่อกรรมการ
นายสมชาย สกุลสุรรัตน์
นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ
รศ.ดร.นินนาท โอฬารวรวุฒิ
นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล
พล.ร.อ.สถิรพันธุ์ เกยานนท์
นายถกล ถวิลเติมทรัพย์
นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา
นายการุญ นันทิลีพงศ์
นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช
นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์
นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์
รวม

คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
บริหาร

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
สรรหาและ คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
บริหาร
กำ�หนดค่า บรรษัทภิบาล
บริษัทฯ
ความเสี่ยง
ตอบแทน

-      50,000
  100,000
     80,000
     80,000
40,000
-    420,000
-    230,000
40,000
-

80,000
40,000
-

60,000
30,000
-

180,000
90,000
90,000
90,000
75,000
90,000
90,000
90,000
60,000
90,000
90,000
     260,000      650,000      130,000      120,000       90,000 1,035,000

ค่าตอบแทน
กรรมการ
247,500
225,000
197,500
197,500
197,500
197,500
197,500
197,500
197,500
197,500
197,500
2,250,000

รวม
477,500
415,000
427,500
367,500
312,500
707,500
557,500
367,500
287,500
327,500
287,500
4,535,000

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนกรรมการ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 มีมติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ประจำ�ปี 2557 โดยคำ�นวณจ่ายจากผลการดำ�เนินงานของปี 2557 เป็นจำ�นวนเงิน 2,250,000 บาท และให้ประธานกรรมการเป็น
ผู้จัดสรรตามความเหมาะสม (ดำ�เนินการจ่ายจริงให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2558)
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โครงสร้างการจัดการ
ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
รายละเอียด
จำ�นวนกรรมการบริหารและผู้บริหาร
ค่าตอบแทน

   เบี้ยประชุม เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
   และรายได้อื่นๆ (เงินชดเชยเกษียณอายุ เงินชดเชยต่างๆ)

รถยนต์ประจำ�ตำ�แหน่ง

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

7 ท่าน

9 ท่าน

10 ท่าน

25.12 ล้านบาท

16.23 ล้านบาท

16.43 ล้านบาท

3 ท่าน

3 ท่าน

3 ท่าน

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการและผู้บริหาร ของบริษัทฯ
ปี 2556 โครงการใบสำ � คั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ้ น สามั ญ ออกและจั ด สรรให้ แ ก่ ก รรมการและพนั ก งานของบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย
ครั้งที่ 1 (ESOP#1)
ปี 2557 และ ปี 2558 ไม่มีค่าตอบแทนอื่น

บุคลากร

   จำ�นวนพนักงานและผลตอบแทน
หัวข้อ / รายละเอียด

ปี 2557

ปี 2558

พนักงานสำ�นักงานกรุงเทพ

78   คน

79  คน

พนักงานสำ�นักงานชุมพร

934  คน

916 คน

1,012 คน

995 คน

พนักงานระดับบริหาร

23  คน

27  คน

พนักงานระดับหัวหน้างาน

160 คน

109 คน

พนักงาน

829 คน

859 คน

172,069,425 บาท

171,798,183 บาท

-  โบนัส

18,323,126 บาท

3,039,320 บาท

-  รายได้อื่นๆ

26,108,477 บาท

21,882,095 บาท

-  กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพฯ

4,890,841 บาท

4,492,293 บาท

-  ประกันสังคม

7,109,076 บาท

6,982,314 บาท

228,500,945 บาท

208,194,205 บาท

จำ�นวนพนักงาน

รวมพนักงานทั้งสิ้น
จำ�นวนพนักงานแบ่งตามกลุ่มงาน

ค่าตอบแทนพนักงาน
เงินเดือน/ค่าแรง

รวมค่าตอบแทนพนักงาน
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำ�คัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำ�คัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

		
		 นโยบายในการพัฒนาผู้บริหารและพนักงาน
บริษัทฯ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงคุณค่าของบุคลากรทุกระดับตั้งแต่ก้าวเข้าสู่การทำ�งานในองค์กร ดังนั้น จึงได้ให้ความสำ�คัญต่อการพัฒนา
บุคลากรและมุง่ ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนือ่ งมาโดยตลอดโดยมีวธิ กี ารพัฒนาบุคลากรด้วยรูปแบบการพัฒนาทีห่ ลากหลาย
รวมทั้งได้มีการกำ�หนดแผนการฝึกอบรมประจำ�ปี   โดยกำ�หนดหลักสูตรที่มีความจำ�เป็นและเหมาะสมให้แก่ผู้บริหารและพนักงานในระดับต่างๆ
รวมทั้งได้ปรับปรุงเพิ่มเติมหลักสูตรฝึกอบรมให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการขยายกำ�ลังการผลิตและเทคโนโลยีใหม่ๆที่บริษัทฯ นำ�มาใช้ในกระบวน
การผลิตอยู่เสมอ ซึ่งการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวนั้น ได้จัดให้มีการอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีทักษะ
ความรู้ ความสามารถ มีความพร้อมในการที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้  
จำ�นวนชั่วโมงการฝึกอบรมพัฒนาพนักงาน ปี 2558 รวม 34,473.75 ชั่วโมง เฉลี่ย/คน/ปี 34.65 ชั่วโมง
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ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร

รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ำ มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อ

ตำ�แหน่ง
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
อายุ
วุฒิการศึกษา

: นายสมชาย สกุลสุรรัตน์

ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
2 เมษายน 2547
68 ปี
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันศศินทร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน
วปรอ. รุ่น 4414 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
: ประกาศนียบัตรสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการเมืองการปกครองใน
                                            
ระบอบประชาธิปไตย สำ�หรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 11
: ประกาศนียบัตรการเงินและการธนาคารสถาบันนายธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ
การอบรม
: ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 80/2006
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา :  ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย  :  ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา  :  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  :  ไม่มี
ประวัติการทำ�งาน   :
บริษัทจดทะเบียน
2558 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ำ มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการสรรหาและ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ำ มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน)
กำ�หนดค่าตอบแทน  
2553 - ปัจจุบัน   
รองประธานกรรมการ
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
2547 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ำ มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน)
2546 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทจำ�กัด/หน่วยงาน
2555 - ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน

:
:
:
:
:
:

รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กลุ่มนันยางเท็กซ์ไทล์กรุ๊ป
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
บริษัท ท่าเรือประจวบ จำ�กัด
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ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร
ชื่อ
: นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ
ตำ�แหน่ง
: กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 11 มีนาคม 2546
อายุ
: 65 ปี
วุฒิการศึกษา
: M.B.A. UNIVERSITY OF WISCONSIN, WISCONSIN, U.S.A.
การอบรม
: ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 48/2005
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย  :  ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา  :  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  :  ไม่มี
ประวัติการทำ�งาน :
บริษัทจดทะเบียน
2558 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการและ
บริษัท มั่นคงเคหะการ จำ�กัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริหาร
2556 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท น้ำ�ตาลครบุรี จำ�กัด (มหาชน)
2546 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำ�มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน)
และกรรมการอิสระ
บริษัทจำ�กัด/หน่วยงาน
2558 - ปัจจุบัน
2557 - ปัจจุบัน
2552 - ปัจจุบัน
2554 – ปัจจุบัน

กรรมการ     
กรรมการ     
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท บรรทัดทอง จำ�กัด
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำ�กัด
บริษัท เอเชียกังนัม จำ�กัด
บริษัท นิวคอร์ป จำ�กัด
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รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ำ มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อ

ตำ�แหน่ง
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
อายุ
วุฒิการศึกษา

: รศ. ดร. นินนาท โอฬารวรวุฒิ

:
:
:
:

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
11 มีนาคม 2546
70 ปี
SENIOR EXECUTIVE PROGRAM-BANFF, UNIVERSITY OF
CALGARY, CANADA
: ITP PROGRAM AT INSEAD IN FONTAINEBLEAU
: PH.D. U.S. INTERNATIONAL UNIVERSITY
: M.P.A. SAN DIEGO STATE UNIVERSITY
: B.A. SAN DIEGO STATE UNIVERSITY
: A.A. , GROSSMONT COLLEGE, CALIFORNIA
การอบรม
: ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 6/2003
ประกาศนียบัตรหลักสูตร ACP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 12/2006
ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 121/2009
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา  :  ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย  :  ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา  :  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  :  ไม่มี
ประวัติการทำ�งาน :
บริษัทจดทะเบียน
2558 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ำ มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน)
2546 - ปัจจุบัน
กรรมการตรวจสอบและ              
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ำ มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ
2537 - ปัจจุบัน
กรรมการและ
บริษัท เอ. เจ. พลาสท์ จำ�กัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัทจำ�กัด/หน่วยงาน
2554 - ปัจจุบัน
สภาที่ปรึกษานานาชาติ
University Tenaga Nasional, Malaysia
2553 - ปัจจุบัน
อุปนายก
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
2551 - ปัจจุบัน
กรรมการ
ผู้ก่อตั้งที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
2551 - ปัจจุบัน
อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการสร้างระบบและมาตรฐานการสรรหาทรัพยากรบุคคล
2550 - ปัจจุบัน
นายกสภา
สภาวิทยาลัยศรีโสภณ
2549 - ปัจจุบัน
กรรมการ
Asia-Europe Education Hub Advisory Committee
2549 - 2557
กรรมการบริหาร
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
2547 - ปัจจุบัน
อนุกรรมการพิจารณาคุณวุฒิผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศ
2541 - ปัจจุบัน
กรรมการ
มหาวิทยาลัยราชธานี
2537 - ปัจจุบัน
กรรมการร่วมก่อตั้งสมาคมมหาวิทยาลัยเอเชีย-แปซิฟิก
2535 - ปัจจุบัน
กรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2524 - ปัจจุบัน
กรรมการ  
GOVERNING BOARD, SEAMEO-RIHED
2524 - ปัจจุบัน
เลขาธิการสมาคม
สถาบันอุดมศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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ชื่อ   

ตำ�แหน่ง
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
อายุ
วุฒิการศึกษา

: นายสาธิต  ชาญเชาวน์กุล

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
29 เมษายน 2552
68 ปี
วศ.บ. (อุตสาหกรรมโรงงาน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.SC. (TEXTILE TECHNOLOGY) UNIVERSITY OF LEEDS, UK
พณ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม
: ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 83/2007
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา  :  ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย  :  ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา  :  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  :  ไม่มี
ประวัติการทำ�งาน :
บริษัทจดทะเบียน
2556 - ปัจจุบัน
กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำ�กัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน
กรรมการตรวจสอบและ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ำ มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ
2552 - ปัจจุบัน
กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ฝาจีบ จำ�กัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน
กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มหาชน)
2547 - ปัจจุบัน
กรรมการตรวจสอบ
บริษัท หลักทรัพย์เอเซียพลัส จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทจำ�กัด/หน่วยงาน
2556 - ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน
2551 - ปัจจุบัน
2534 - ปัจจุบัน

:
:
:
:

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ จำ�กัด
บริษัท ไทย แอร์ไลน์ โฮลดิ้งส์ จำ�กัด
บริษัท นวตกรรมจามจุรี จำ�กัด
บริษัท เอสพีซี โฮมไอเดีย จำ�กัด
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รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ำ มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อ

ตำ�แหน่ง   
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
อายุ
วุฒิการศึกษา

: พล. ร. อ. สถิรพันธุ์ เกยานนท์

กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
28 เมษายน 2553
69 ปี
วิทยาลัยการทัพเรือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.4414) สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
กองบัญชาการกองทัพไทย
การอบรม
: ไม่มี
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา  :  ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย  :  ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา  :  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  :  ไม่มี
ประวัติการทำ�งาน :
บริษัทจดทะเบียน
2556 - ปัจจุบัน
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน   บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ำ มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ำ มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน)
2551 - ปัจจุบัน
ที่ปรึกษา
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน)
2549 - 2551
ที่ปรึกษาประธานกรรมการ
ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทจำ�กัด/หน่วยงาน
2554 - ปัจจุบัน
2551 - ปัจจุบัน
2549 - 2551
2548 - 2551
2545 - 2547

:
:
:
:
:

ประธานกรรมการ
บริษัท อ๊อตโต้ แลนด์ จำ�กัด
ที่ปรึกษา
บริษัท วีฮิเคิล จำ�กัด
นายกสมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ประธานกรรมการ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการ
บริษัท อู่กรุงเทพ จำ�กัด
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ชื่อ

ตำ�แหน่ง
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
อายุ
วุฒิการศึกษา
การอบรม

: นายถกล ถวิลเติมทรัพย์

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอ�ำ นาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
14 ตุลาคม 2536
62 ปี
มัธยมศึกษาปีที่ 3 วัดธาตุทอง
ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 32/2003
ประกาศนียบัตรหลักสูตร FND สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 5/2003
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา  :  ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
: 1.05%
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
: 1 หุ้น – บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำ�กัด
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย  :  ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา  :  จำ�นวนหุ้นเพิ่มขึ้น 1,684,028 หุ้น เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ CPI-W1 ของบริษัทฯ
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา  : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  : บิดาของนายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์
พี่เขยของนายการุญ นันทิลีพงศ์ และนายโกศล นันทิลีพงศ์
ประวัติการทำ�งาน :
บริษัทจดทะเบียน
2550 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ำ มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน)
2536 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ำ มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน)
2517 - ปัจจุบัน
กรรมการ  
บริษัท น้ำ�ตาลครบุรี จำ�กัด (มหาชน)
และประธานกรรมการบริหาร
บริษัทจำ�กัด/หน่วยงาน
2557 - ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน
2551 - ปัจจุบัน
2551 - ปัจจุบัน
2547 - ปัจจุบัน
2536 - ปัจจุบัน
2531 - ปัจจุบัน

:
:
:
:
:

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหาร

บริษัท ซีพีพี จำ�กัด
บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำ�กัด
บริษัท ครบุรี แคปปิตอล จำ�กัด
บริษัท เคบีเอส เทรดดิ้ง จำ�กัด
บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำ�กัด
บริษัท ครบุรีไบโอเอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด
บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำ�กัด
บริษัท บำ�รุงราษฎร์ เอ็ม.ซี. จำ�กัด
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ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร
ชื่อ

รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ำ มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน)

ตำ�แหน่ง

: นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา

: กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน /
กรรมการผู้มีอ�ำ นาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
: 14 ตุลาคม 2536
อายุ
: 71 ปี
วุฒิการศึกษา
: BS.BA HUSSON UNIVERSITY, MAINE, U.S.A.
การอบรม
: ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 18/2002
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา  :  ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
: 2.09%
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
: 1 หุ้น – บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำ�กัด
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย  : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา  :  จำ�นวนหุ้นเพิ่มขึ้น 3,025,931 หุ้น เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ CPI-W1 ของบริษัทฯ
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา  :  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  :  ไม่มี
ประวัติการทำ�งาน :
บริษัทจดทะเบียน
2556 - ปัจจุบัน
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ำ มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน)
2553 - 2556
กรรมการอิสระและ
บริษัท น้�ำ ตาลครบุรี จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ
2550 - ปัจจุบัน
กรรมการบริหาร
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ำ มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน)
2536 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ำ มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทจำ�กัด/หน่วยงาน
2557 - ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน
2552 - ปัจจุบัน
2551 - ปัจจุบัน
2550 - 2553
2547 - ปัจจุบัน
2536 - ปัจจุบัน
2549 - 2551

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ

บริษัท ซีพีพี จำ�กัด
บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำ�กัด
กลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิค สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
บริษัท ไทยอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา จำ�กัด
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
สภาธุรกิจไทย-จีน
บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำ�กัด
กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร
ชื่อ

: นายการุญ นันทิลีพงศ์

ตำ�แหน่ง
: กรรมการ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
: 14 ตุลาคม 2536
อายุ
: 56 ปี
วุฒิการศึกษา
: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
: วุฒิบัตรและประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 9/2001
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา  :   ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
: 1 หุ้น – บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำ�กัด  
1 หุ้น – บริษัท ซีพีพี จำ�กัด
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย  :  ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา  :  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  : น้องภรรยาของนายถกล ถวิลเติมทรัพย์
น้าของนายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์
ประวัติการทำ�งาน :
บริษัทจดทะเบียน
2558 - ปัจจับัน
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ำ มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
บริษัท สิงห์ เอสเตจ จำ�กัด (มหาชน)
และกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
2550 - 2557
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ำ มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน)
2536 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ำ มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน)
2525 - 2549
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ำ มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทจำ�กัด/หน่วยงาน
2555 - 2557
2554 - 2557
2544 - ปัจจุบัน
2542 - ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท ซีพีพี จำ�กัด
บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำ�กัด
บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำ�กัด
บริษัท เนเจอร์ ทัช จำ�กัด
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ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร

รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ำ มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อ

ตำ�แหน่ง
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
อายุ
วุฒิการศึกษา

: นายกิตติ   ฉัตรเลขวนิช

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้มีอ�ำ นาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
23 เมษายน 2542
47 ปี
SASIN GRADUATE INSTITUTE OF ADMINISTRATION
CHULALONGKORN UNIVERSITY
การอบรม
: วุฒิบัตรและประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 4/2000
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา  :  CG Forum 2/2558
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
: 1.29%
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย  :  ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา   : โอนหุ้นจำ�นวน 3,588,687 หุ้น ให้กับนางจงจินต์ ฉัตรเลขวณิช (มารดา) และจำ�นวนหุ้น
เพิ่มขึ้น 1,552,278 หุ้น เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ CPI-W1 ของบริษัทฯ
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา  :  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  :  ไม่มี
ประวัติการทำ�งาน :
บริษัทจดทะเบียน
2558 - ปัจจุบัน  
กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ำ มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน)
2542 - ปัจจุบัน  
กรรมการ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ำ มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทจำ�กัด/หน่วยงาน
2557 - ปัจจุบัน
2557 - ปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบัน
2535 - ปัจจุบัน

ชื่อ

ตำ�แหน่ง
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
อายุ
วุฒิการศึกษา

:
:
:
:

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซีพีพี จำ�กัด
บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำ�กัด
บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำ�กัด
บริษัท พลาสแมค เทรดดิ้ง จำ�กัด
บริษัท เลียกเซ้ง เทรดดิ้ง จำ�กัด

: นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์

กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการผู้มีอ�ำ นาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
14 ตุลาคม 2536
64 ปี
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต UNSW, Australia
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
: วุฒิบัตรและประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 15/2002
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา :
Thailand CG Forum : Governance as a driving force for business sustainability
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
: 0.44%
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย  :  ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา :  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร   :   ไม่มี
ประวัติการทำ�งาน:
บริษัทจดทะเบียน
2558 - ปัจจุบัน
กรรมการบรรษัทภิบาล
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ำ มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน)
2536 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ำ มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน)
2533 - 2555
ผู้อำ�นวยการงานโครงการ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ำ มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน)
ศึกษาการลงทุน
บริษัทจำ�กัด/หน่วยงาน
2557 - ปัจจุบัน
2557 - ปัจจุบัน
2550 - ปัจจุบัน
2536 - ปัจจุบัน

:
:
:
:

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท ซีพีพี จำ�กัด
บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำ�กัด
บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาไทย จำ�กัด
บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำ�กัด
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ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร
ชื่อ

ตำ�แหน่ง
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
อายุ
วุฒิการศึกษา

: นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์

กรรมการ / กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัทฯ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
24 กุมภาพันธ์ 2557
30 ปี
UNIVERSITY OF ESSEX, UK, LLB LAW
MBA, Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University
การอบรม
: ไม่มี
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา  :  จรรยาบรรณบริษัท & Anti Corruption
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
: 0.84%
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย  : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา  : จำ�นวนหุ้นเพิ่มขึ้น 1,348,266 หุ้น เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ CPI-W1 ของบริษัทฯ
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา  :  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  :   บุตรชายของนายถกล ถวิลเติมทรัพย์
หลานของนายการุญ นันทิลีพงศ์ และ นายโกศล นันทิลีพงศ์
ประวัติการทำ�งาน :
บริษัทจดทะเบียน
2557 - ปัจจุบัน  
กรรมการ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ำ มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ำ มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน)
2554 - 2557
เลขานุการ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ำ มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน)
สำ�นักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทจำ�กัด/หน่วยงาน
2557 - ปัจจุบัน
2557 - ปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน

:
:
:
:

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท ซีพีพี จำ�กัด
บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำ�กัด
บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำ�กัด
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ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร

รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ำ มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อ

: นายสุภิสิทธิ์ ช่อเรืองศักดิ์

ตำ�แหน่ง
: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ
: 58 ปี
วุฒิการศึกษา
: ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ-สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
การอบรม
: ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 37/2003
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา  :  จรรยาบรรณบริษัท & Anti Corruption และการบริหารงานโครงการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
: 1 หุ้น – บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำ�กัด
1 หุ้น – บริษัท ซีพีพี จำ�กัด
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย  :  ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา  :  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  :  ไม่มี
ประวัติการทำ�งาน :
บริษัทจดทะเบียน
2558 – ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ำ มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน)
2557 - 2558
กรรมการผู้จัดการ   
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ำ มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน)
2541 - 2557
รองกรรมการผู้จัดการ   
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ำ มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทจำ�กัด/หน่วยงาน
2555 - ปัจจุบัน
2554 - 2557

ชื่อ

ตำ�แหน่ง   

กรรมการ
กรรมการ

บริษัท ซีพีพี จำ�กัด
บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำ�กัด

: นายรักกิติ ตั้งล้ำ�เลิศ

: Chief Financial Officer / กรรมการบริหารความเสี่ยง
(ขอลาออกจากการทำ�งานตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2559)			
อายุ
: 47 ปี
วุฒิการศึกษา
: ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท การบัญชีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรม   
: วุฒิบัตร Certified Public Accountant (CPA)
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา  :  หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets และ จรรยาบรรณบริษัทฯ & Anti Corruption
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย  :  ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา  :  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  :  ไม่มี
ประวัติการทำ�งาน :
บริษัทจดทะเบียน
2556 - 2559
Chief Financial Officer
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ำ มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน)
2543 - 2545
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท สินเอเชีย จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทจำ�กัด/หน่วยงาน
2548 - 2556
2546 - 2547
2536 - 2542

ผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้จัดการตรวจสอบบัญชี

Radicon Transmission (Thailand) Co., Ltd.
Johnson Diversey (Thailand) Co., Ltd.
Price Waterhouse Coopers ABAS Ltd.
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ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร
ชื่อ

ตำ�แหน่ง

: นางรัศมี พงศ์จินดานนท์

: ผู้อำ�นวยการสำ�นักตรวจสอบภายใน และรักษาการ Chief Financial Officer
(ได้รับการแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งรักษาการ Chief Financial Officer ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2559)
อายุ   
: 44 ปี
วุฒิการศึกษา   
: ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม   
: ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA)
Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 17
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา  : จรรยาบรรณ & Anti-Corruption, 80/20 หลักการพาเรโต้, เจาะลึกประเด็นมาตรฐานรายงาน
ทางการเงิน, การตรวจสอบเนื้อหาสาระและสรุปผลการตรวจสอบ และ CG Forum 2/2558
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย  :  ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา  :  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  :  ไม่มี
ประวัติการทำ�งาน :
บริษัทจดทะเบียน
2559 - ปัจจุบัน
รักษาการ Chief Financial Officer
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ำ มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน
ผู้อำ�นวยการสำ�นักตรวจสอบภายใน
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ำ มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน)
2555 - 2556
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการสายงาน
         บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ำ มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน)
การเงินและบัญชี
2541 - 2554
ผู้จัดการสำ�นักตรวจสอบภายในอาวุโส
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ำ มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทจำ�กัด/หน่วยงาน
2536 - 2540

ชื่อ

ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโส

บริษัท สำ�นักงาน เอสจีวี ณ ถลาง จำ�กัด

: นายธวัชชัย โฉมวรรณ์

ตำ�แหน่ง
: ผู้อำ�นวยการสายงานขายและการตลาด
อายุ   
: 48 ปี
วุฒิการศึกษา
: ปริญญาโท การค้าระหว่างประเทศ, Sul Ross State University, Texas, USA
การอบรม
: ไม่มี
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา  :  จรรยาบรรณบริษัท & Anti Corruption และเทคนิคการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย  :  ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา  :  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  :   ไม่มี
ประวัติการทำ�งาน :
บริษัทจดทะเบียน
2557 – ปัจจุบัน
ผู้อำ�นวยการสายงานขายและการตลาด   บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ำ มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน)
2551 – 2556
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดองค์กร                 บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ำ มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน)
และโลจิสติกส์
2542 - 2550
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ำ มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน)
และสนับสนุนงานขาย
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รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ำ มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน)
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ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร
ชื่อ   

: นายสุมินทร์ จุฑางกูร

ชื่อ

: นายอนันต์ชัย อรัญเอี่ยมฟ้า

ตำ�แหน่ง
: ผู้อ�ำ นวยการสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล
อายุ   
: 55 ปี
วุฒิการศึกษา   
: ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (การเมือง-การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม   
: ไม่มี
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา  :  80/20 หลักการพาเรโต้, ระบบการบริหารความเสี่ยง, ทักษะการสัมภาษณ์ส�ำ หรับหัวหน้างาน
       และ Anti Corruption The Pracital
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย  :  ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา  :  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  :  ไม่มี
ประวัติการทำ�งาน:
บริษัทจดทะเบียน
2557 - ปัจจุบัน
ผู้อำ�นวยการสายงาน
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ำ มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน)
บริหารทรัพยากรบุคคล
2546 - 2553
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ
บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน)
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

ตำ�แหน่ง
: ผู้อ�ำ นวยการสำ�นักบริหารโครงการ
อายุ   
: 54 ปี
วุฒิการศึกษา
: ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการบัญชี โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย
การอบรม
: ไม่มี
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา  :  ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย  :  ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา  :  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  :  ไม่มี
ประวัติการทำ�งาน:
บริษัทจดทะเบียน
2557 – ปัจจุบัน
ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารโครงการ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ำ มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน)
2556 - 2557
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ำ มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน)
2553 - 2556
ผู้จัดการสำ�นักงาน
บริษัท น้�ำ ตาลครบุรี จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทจำ�กัด/หน่วยงาน
2545 - 2553
2539 – 2545

ผู้จัดการสำ�นักงาน
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

บริษัท น้�ำ ตาลครบุรี จำ�กัด
บริษัท น้ำ�ตาลครบุรี จำ�กัด
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ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร
ชื่อ

: นายสมศักดิ  ์ พงษ์รามัญ

ตำ�แหน่ง   
: ผู้อ�ำ นวยการโรงงาน
อายุ
: 69 ปี
วุฒิการศึกษา
: ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างไม้ โรงเรียนการช่างชลบุรี
การอบรม   
: ไม่มี
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : จรรยาบรรณบริษัท & Anti Corruption, จิตสำ�นึกความปลอดภัยในการทำ�งาน และการพัฒนา
ผู้บริหารมืออาชีพ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย   :  ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา   :  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :  ไม่มี
ประวัติการทำ�งาน:
บริษัทจดทะเบียน
2558 - ปัจจุบัน
ผู้อำ�นวยการโรงงาน
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ำ มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน)
2543 - 2545
ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการเกษตร
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ำ มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน)
2539 - 2542
ผู้จัดการฝ่ายบริหารโรงงาน
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ำ มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน)
2533 - 2538
ผู้จัดการโรงงาน
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ำ มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน)
2524 - 2532
ผู้จัดการฝ่ายสวน
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ำ มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน)
คุณสมบัติกรรมการและผู้บริหาร
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ.2535 และตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และการอนุญาต ฉบับลงวันที่
18 พฤษภาคม 2535 ทุกประการ และไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
ข้อมูลประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำ�นาจควบคุมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
ไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำ�นาจควบคุมท่านใดของบริษัทฯ กระทำ�ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งว่าด้วยเรื่องความผิดดังต่อไปนี้
1. การกระทำ�การโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำ�ให้สำ�คัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำ�คัญ
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. การกระทำ�อันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีสวนร่วมหรือ
สนับสนุนการกระทำ�ดังกล่าว
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ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร

รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ำ มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท
ชื่อ

: นางสาววิรารัตน์  วิวัฒน์ธนาธิกุล

ตำ�แหน่ง   

:

เลขานุการบริษัท
(ครบกำ�หนดเกษียณอายุการทำ�งานในวันที่ 31 ธันวาคม 2558)
อายุ
: 60 ปี
วุฒิการศึกษา
: ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
การอบรม   
: ไม่มี
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา  :  Anti-Corruption : The Practical Guide โดย IOD และ จรรยาบรรณบริษัท & Anit Corruption
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย  :  ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา  :  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  :   ไม่มี
ประวัติการทำ�งาน :
บริษัทจดทะเบียน
2537 - 2558     
เลขานุการบริษัท
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ำ มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อ

: นายคมกฤษ  ทองอ่วม

ตำ�แหน่ง   

:

เลขานุการบริษัท
(ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 โดยให้มีผล
ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2559)
อายุ
: 35 ปี
วุฒิการศึกษา
: ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ)
การอบรม   
: หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัทและหลักสูตรพื้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจด
ทะเบียน รุ่นที่ 12
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา  : CS Sharing ครั้งที่ 3/2558, การจัดทำ�รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม รุ่นที่ 6/2558, การแก้
ปัญหาและการตัดสินใจ, จรรยาบรรณบริษัท & Anti-Corruption และทักษะการนำ�เสนอสำ�หรับ
หัวหน้างาน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย  :  ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา  :  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  :  ไม่มี
ประวัติการทำ�งาน :
บริษัทจดทะเบียน
2559 - ปัจจุบัน     
เลขานุการบริษัท
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ำ มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน)
2557 - 2558     
เจ้าหน้าที่ธุรการเลขานุการ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ำ มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน)
2554 - 2557
เลขานุการกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ำ มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน)
2544 - 2550
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนธุรกิจ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารสัตว์ จำ�กัด (มหาชน)
สำ�นักกฎหมาย
บริษัทจำ�กัด/หน่วยงาน
2552 - 2554
Invoice & Costing Officer
DER Asia Tours Co., Ltd.
หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
มาตรฐาน 89/15 เพื่อทำ�หน้าที่ให้เป็นไปตาม พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นศูนย์กลางในการจัดทำ�/เก็บรักษาเอกสาร ทะเบียน
กรรมการ จัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการและผู้บริหาร รวมถึง
เรื่องอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
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ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำ นาจควบคุม บริษัทย่อย
ข้อมูลและรายละเอียดของคณะกรรมการบริษัทย่อย

บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำ�กัด ประกอบด้วยกรรมการ จำ�นวน 6 ท่าน ดังนี้
1. นายชูศักดิ์   ปรัชญางค์ปรีชา
2. นายถกล   ถวิลเติมทรัพย์
3. นายรชฎ   ถวิลเติมทรัพย์
4. นายกิตติ   ฉัตรเลขวนิช
5. นายทรงฤทธิ์   นิวัติศัยวงศ์
6. นายโกศล   นันทิลีพงศ์
กรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ หรือ นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์ หรือ นายโกศล นันทิลีพงศ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ
นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา หรือ นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช หรือ นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำ�คัญของบริษัท/
หมายเหตุ : ข้อมูลกรรมการบริษัทฯ ลำ�ดับที่ 1-5  โปรดดูหัวข้อ “ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร”
ข้อมูลกรรมการบริษัทฯ ลำ�ดับ 6  โปรดดูหัวข้อ “ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทย่อยบริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำ�กัด”
บริษัท ซีพีพี จำ�กัด ประกอบด้วยกรรมการ จำ�นวน 6 ท่าน ดังนี้
1. นายชูศักดิ์   ปรัชญางค์ปรีชา
2. นายถกล   ถวิลเติมทรัพย์
3. นายรชฎ   ถวิลเติมทรัพย์
4. นายกิตติ   ฉัตรเลขวนิช
5. นายทรงฤทธิ์   นิวัติศัยวงศ์
6. นายสุภิสิทธิ์   ช่อเรืองศักดิ์
กรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ หรือ นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์ หรือ นายสุภิสิทธิ์ ช่อเรืองศักดิ์ ลงลายมือชื่อร่วม
กับ นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา หรือ นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช หรือ นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำ�คัญของบริษัท/
หมายเหตุ : ข้อมูลกรรมการบริษัทฯ ลำ�ดับที่ 1-6 โปรดดูหัวข้อ “ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร”
			

ข้อมูลและรายละเอียดของผู้บริหารบริษัทย่อยบริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำ�กัด
ชื่อ
: นายโกศล นันทิลีพงศ์

ตำ�แหน่ง   
: กรรมการ / กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัทฯ / กรรมการผู้จัดการ
อายุ   
: 53 ปี
วุฒิการศึกษา
: ปริญญาตรี สถิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
: ไม่มี
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา  :   ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
: 1 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
: 1 หุ้น – บริษัท ซีพีพี จำ�กัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทแม่
: 2.36%
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสในบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทแม่  :  ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทแม่ ในปีที่ผ่านมา  :  จำ�นวนหุ้นเพิ่มขึ้น 612,935 หุ้น เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ CPI-W1 ของบริษัทฯ
และซื้อหุ้นเพิ่มจำ�นวน 3,144,700 หุ้น
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปีที่ผ่านมา  :  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร  :  น้องภรรยาของนายถกล ถวิลเติมทรัพย์ น้องชายของนายการุญ นันทิลพี งศ์ และน้าของนายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์
ประวัติการทำ�งาน:
บริษัทจดทะเบียน
2551 - 2557
ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาพันธุ์อ้อย
บริษัท น้ำ�ตาลครบุรี จำ�กัด (มหาชน)
2547- 2554
ที่ปรึกษาทางด้านส่งเสริมการเกษตร
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ำ มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทจำ�กัด/หน่วยงาน
2555 - 2557
2554 - ปัจจุบัน
2547 - ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
กรรมการ

บริษัท ซีพีพี จำ�กัด
บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำ�กัด
บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำ�กัด
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การกำ�กับดูแลกิจการ

รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ำ มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน)

นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ส่งเสริมสนับสนุนการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีในทุกระดับขององค์กร และได้มีการปรับปรุง ส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีความโปร่งใส คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่น
และเชื่อมั่นว่าการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส มีประสิทธิผลจะส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ดีขึ้นและเป็นประโยชน์สูงสุดกับ
ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในระยะยาวโดยทั่วกัน จึงได้กำ�หนดนโยบายเกี่ยวกับการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้
1. ดำ�เนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) โปร่งใส ตรวจสอบได้
2. กำ�กับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย อีกทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ทกุ ฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง
4. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ ดูแลให้มีมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและติดตามทวนสอบอย่างสม่�ำ เสมอ
5. กำ�หนดให้มีวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณของบริษัทฯ และมีการติดตามผลอย่างสม่ำ�เสมอ
6. จัดให้มีคู่มืออำ�นาจดำ�เนินการ เพื่อกระจายความรับผิดชอบ อำ�นาจในการตัดสินใจและสั่งการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
7. จัดให้มีคู่มือจรรยาบรรณบริษัท พร้อมทั้งมีการแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ
บริษัทฯ มีแผนปฏิบัติและมีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนงาน และงบประมาณของบริษัทฯ ทุกไตรมาส และมีการปรับปรุงเป้าหมาย
แผนงาน งบประมาณของบริษัทฯ ทุกปี
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการ ครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ได้แก่ หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือ
หุ้นอย่างเท่าเทียมกัน หมวดบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โดยมีเนื้อหาดังนี้
1) สิทธิของผู้ถือหุ้น
ในปี 2558 บริษัทฯ มีการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1 ครั้ง  เป็นการประชุมสามัญประจำ�ปี 2558 โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
มีส่วนในการดูแลกิจการและให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำ�เนินกิจการให้มากขึ้นดังนี้
1.1) การประชุมได้จัดที่โรงแรมภายนอกบริษัทฯ และได้อำ�นวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบัน
เข้าร่วมประชุมฯ โดยจัดสถานที่ประชุมที่สามารถเดินทางได้สะดวก
1.2) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า โดยสำ�หรับการประชุมสามัญประจำ�ปี 2558 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557
และสำ�หรับการประชุมสามัญประจำ�ปี 2559 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าว
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุม
1.3) บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม รายงานประจำ�ปี/งบการเงิน รายการเอกสาร
ที่ผู้เข้าประชุมต้องนำ�มาเพื่อใช้แสดงตัวและหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วันทำ�การ ทั้งนี้เอกสารประกอบการ
ประชุมที่นำ�ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนั้น จะมีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ
และบริษัทฯ ได้เพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นโดยให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำ�นาจจากผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้  
1.4) ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละ
รายทีไ่ ด้จดั พิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะเพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ความสะดวกในการประชุมและทำ�ให้ขนั้ ตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว
1.5) แจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น และการใช้บัตรลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง
เท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
1.6) ประธานที่ประชุมได้ดำ�เนินการประชุมให้เป็นไปตามลำ�ดับระเบียบวาระที่กำ�หนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม และคณะกรรมการยัง
ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็นและสามารถถามคำ�ถามในแต่ละวาระการประชุม รวมทั้งให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม และได้บันทึกประเด็นที่สำ�คัญไว้ในรายงานการประชุมแล้ว
1.7) บริษัทฯ ไม่ได้เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำ�คัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ในการประชุมสามัญ
ประจำ�ปี 2558 ประธานฯ เรียนชี้แจงผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเพื่อขอเพิ่มรายละเอียดในวาระที่ 5 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่
ออกตามวาระ เนื่องด้วยตรวจสอบพบว่าข้อมูลที่นำ�เสนอขาดตกในเอกสารเชิญประชุม ซึ่งเป็นความผิดพลาดระหว่างการส่งข้อมูลสู่โรงพิมพ์ จึงขอ
เพิ่มรายละเอียดกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอกลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งจำ�นวนอีก 1 ท่าน คือ นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์ ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
บริษัทและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ จากเดิมที่ได้ระบุในวาระไว้ 2 ท่าน คือ นายสมชาย สกุลสุรรัตน์ และ นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล ทั้งนี้เอกสาร
ข้อมูลดังกล่าวมีการตรวจสอบพบก่อนวันประชุม 3 วัน
1.8) บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลของการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้อง
ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม
2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย และนักลงทุนสถาบัน เพื่อให้
เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริงและยั่งยืนดังนี้
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2.1) ได้ดำ�เนินการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นโดยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  โดยมีการอำ�นวยความสะดวกในการประชุม
อย่างเท่าเทียมกัน  ให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการถามคำ�ถามต่อที่ประชุมและแสดงความเห็นในแต่ละวาระการประชุม และประธานที่ประชุมจะให้
ความสำ�คัญและตอบข้อซักถามในทุกประเด็น โดยมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน
2.2) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารเชิญประชุมพร้อมรายงานประจำ�ปี/งบการเงิน และหนังสือมอบฉันทะ
พร้อมเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียน
ผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งกำ�หนดวัน เวลา และวาระการประชุมก่อนวันประชุมอย่าง
น้อย 7 วันล่วงหน้า ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2558 และในการประชุมมีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 10 ท่าน
2.3) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าสำ�หรับการประชุมสามัญประจำ�ปี 2558 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 และ
สำ�หรับการประชุมสามัญประจำ�ปี 2559 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ และระบุขั้นตอนที่ชัดเจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
2.4) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
2.5) บริษทั ฯให้สทิ ธิออกเสียงแก่ผถู้ อื หุน้ ตามจำ�นวนหุน้ ทีถ่ อื อย่างเท่าเทียมกันและผูถ้ อื หุน้ สามารถใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
2.6) บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำ�หนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระ
ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบอำ�นาจให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าประชุม
และออกเสียงลงคะแนนแทน พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้
3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ได้ดูแลและคำ�นึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มโดยได้กำ�หนดแนวทางการปฏิบัติไว้ในคู่มือจรรยาบรรณบริษัทและระเบียบข้อบังคับ
เกีย่ วกับการทำ�งาน  เพือ่ ให้คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นหลักปฏิบตั ใิ นการดำ�เนินงานโดยถือเป็นภาระหน้าทีท่ สี่ �ำ คัญของทุกคนเช่น
- ผู้ถือหุ้น
:  บริษัทฯ จะดำ�เนินธุรกิจอย่างโปร่งใส โดยคำ�นึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทฯ ในระยะยาว
- พนักงาน : บริษัทฯ สนับสนุนพัฒนาความสามารถในการทำ�งาน โดยนำ�ระบบการพัฒนาบุคลากรบนพื้นฐานของความสามารถ
(Competency – Based Human Resources Development) มาใช้ เน้นการทำ�งานอย่างปลอดภัย ปฏิบัติต่อพนักงาน
ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันเป็นธรรม ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
- คู่ค้า/เจ้าหนี้ : ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด
- คู่แข่ง        : ปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่ทำ�ลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าโดยปราศจากหลักฐานและข้อเท็จจริง
- ลูกค้า
: มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและรักษาระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า โดยบริษัทฯ
ผ่านการรับรองระบบคุณภาพ ISO9001:2000   GMP และ HACCP  พร้อมทั้งกำ�หนดให้มีผู้รับผิดชอบในการรับ
ข้อร้องเรียนของลูกค้า  และรักษาความลับของลูกค้า
- ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม  
: บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานดำ �เนินกิจกรรมเพื่อบำ�บัดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมายและกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนโดยรอบสถานประกอบกิจการ และ
กิจกรรมของท้องถิ่นที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่
4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของ
ผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ จึงได้กำ�ชับให้ฝ่ายบริหารดำ�เนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เ
ชื่อถือได้ สม่�ำ เสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความสำ�คัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น
บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ Chief Financial Officer ทำ�หน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง สถาบันผู้ลงทุน
และประชาชนทั่วไป ซึ่งสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2679-9166 หรือที่ website : www.cpi-th.com หรือที่
e-mail address : info@cpi-th.com
5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การแต่งตัง้ กรรมการบริษทั ฯ เป็นไปตามข้อตกลงของผูถ้ อื หุน้ ทีก่ �ำ หนดให้กรรมการบริษทั ฯ เป็นตัวแทนจากผูถ้ อื หุน้ ตามสัดส่วนการถือหุน้ โดย
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำ�นวน 11 ท่าน ดังนี้
-  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3    ท่าน
-  กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
3    ท่าน
-  กรรมการที่เป็นอิสระ
5    ท่าน
กรรมการทุกท่านที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัทฯ ได้เข้าร่วมการปฐมนิเทศ รวมถึงการรับทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของ
บริษัทฯ ตั้งแต่วันที่เริ่มเข้ารับตำ�แหน่ง ซึ่งถือเป็นนโยบายที่บริษัทฯ ได้กำ�หนดไว้สำ�หรับกรรมการผู้ที่เข้ารับดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการของบริษัทฯ
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การกำ�กับดูแลกิจการ
ในปี 2558 จำ�นวนกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีจำ�นวน 1 ใน 3 ของจำ�นวนกรรมการทั้งคณะ ทั้งนี้ กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากฝ่าย
บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่
ในการ กำ�หนดนโยบายการกำ�กับดูแลและการบริหารงานประจำ�  บริษัทฯ มีการกำ�หนดขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่าง
ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษรตามคู่มืออำ�นาจดำ�เนินการ  บริษัทฯ มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบออกจากกันโดยเด็ดขาดระหว่างการอนุมัติ
การบันทึกรายการทางบัญชีและการดูแลทรัพย์สินเพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกันได้ ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่ากรรมการดังกล่าวได้มีการปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็มที่ในฐานะที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น และมีการถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม
คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยกรรมการบริษัทฯ มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งที่แน่นอน ซึ่ง
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำ�หนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำ�ปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำ�แหน่งอย่างน้อยจำ�นวนหนึ่งในสาม (1/3)
โดยอัตรา ถ้าจำ�นวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำ�นวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยให้กรรมการที่ดำ�รง
ตำ�แหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำ�แหน่ง และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอิสระ ควรไม่เกิน 6 ปี ทั้งนี้
ในปี 2559 จะมีการนำ�เสนอการกลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอิสระซึ่งดำ�รงตำ�แหน่งเกินกว่า 6 ปี เนื่องด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ส่วนใหญ่เห็น
ร่วมกันแล้วว่ากรรมการอิสระที่จะขอเสนอกลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งในปี 2559 เป็นผู้ทรงความรู้ ความสามารถ และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ ได้เป็น
อย่างดี และตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีกรรมการแต่ละท่านควรจะดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่ง เนื่องด้วย
อาจมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ได้ ทั้งนี้กรรมการของบริษัทฯ 1 ท่านจาก 11 ท่าน ดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียน เกิน 5 แห่ง
กรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพ และได้ผ่านหลักสูตรการอบรมการเป็นกรรมการ ตามหลักสูตร Directors
Certification Program (DCP) หรือ Directors Accreditation Program (DAP) ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้
1. นายสมชาย   สกุลสุรรัตน์
ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 80/2006
2. นายสุเทพ   วงศ์วรเศรษฐ
ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่น 48/2005
3. นายสาธิต   ชาญเชาวน์กุล
ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 83/2007
4. รศ. ดร. นินนาท   โอฬารวรวุฒิ
ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 121/2009
5. นายชูศักดิ์   ปรัชญางค์ปรีชา
ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 18/2002
6. นายถกล   ถวิลเติมทรัพย์
ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 32/2003
7. นายกิตติ   ฉัตรเลขวนิช
วุฒิบัตรและประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 4/2000  
8. นายการุญ   นันทิลีพงศ์
วุฒิบัตรและประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 9/2001
9. นายทรงฤทธิ์   นิวัติศัยวงศ์
วุฒิบัตรและประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 15/2002
		
คณะกรรมการบริษัทฯ มีภาวะผู้นำ�  มีวิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม  
คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำ�หนดและให้ความเห็นชอบในเรื่องวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย โดยคณะจัดการจะนำ�เสนอเพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทฯ ทบทวนทุกๆ 5 ปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางธุรกิจหรือสถานการณ์เศรษฐกิจ และในส่วนแผนงานและงบประมาณ
ของบริษัทฯ คณะจัดการจะนำ�เสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาทุกปีตามกรอบคู่มืออำ�นาจดำ�เนินการและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ
รับทราบ และหากแผนงานหรืองบประมาณที่ได้นำ�เสนอเกินกว่าอำ�นาจดำ�เนินการของคณะกรรมการบริหาร ตามที่ได้กำ�หนดไว้ จะต้องนำ�เสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป และคณะกรรมการบริษัทฯ จะกำ�กับดูแลให้คณะจัดการดำ�เนินการให้เป็นไปตามแผนงานและงบ
ประมาณที่กำ�หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อีกทั้งคณะกรรมการและฝ่ายจัดการมีความรับผิดชอบตามหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น มีระบบการ
แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการ อีกทั้งได้มีการกำ�หนดอำ�นาจดำ�เนินการ
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จึงไม่มีการทำ�ธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการผู้มีอ�ำ นาจ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลดังกล่าว  อีกทั้งคณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบหากเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะได้
รับทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และให้มีการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยราคาและเงื่อนไขให้กระทำ�เสมือนทำ�รายการกับบุคคลภายนอก กระทำ�อย่างยุติธรรมตามราคาตลาดและ
เป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า และจะต้องเปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจำ�เป็น ไว้ในรายงานประจำ�ปี และแบบ 56-1
ตลอดจนต้องเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในหัวข้อรายการบัญชีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันด้วย อีกทั้งได้กำ�หนดนโยบายให้กรรมการ
บริษัทฯ และผู้บริหารแจ้งเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำ�การซื้อขายให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบโดยผ่าน
เลขานุการบริษัท รวมถึงนำ�ส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่เลขานุการบริษัท ทุก 6 เดือน และเลขานุการบริษัทจะต้องส่งสำ�เนารายงานการ
มีส่วนได้ส่วนเสียนี้ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
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การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร ปี 2558
การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี
การถือครองหุ้น ณ
วันที่ 1 มกราคม 2558

จำ�นวนหุ้นที่ได้จาก
การแปลงสภาพการ
ใช้สิทธิ CPI-W1
ครั้งสุดท้าย

ซื้อ / (ขาย) / (โอน)

การถือครองหุ้น ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558

นายสมชาย  สกุลสุรรัตน์

0 หุ้น

-

-

0 หุ้น

นายสุเทพ  วงศ์วรเศรษฐ

0 หุ้น

-

-

0 หุ้น

รศ.ดร.นินนาท  โอฬารวรวุฒิ

0 หุ้น

-

-

0 หุ้น

นายสาธิต  ชาญเชาวน์กุล

0 หุ้น

-

-

0 หุ้น

พล.ร.อ.สถิรพันธุ์  เกยานนท์

0 หุ้น

-

-

0 หุ้น

นายถกล  ถวิลเติมทรัพย์

4,996,130  หุ้น

1,684,028 หุ้น

-

6,680,158 หุ้น

นายชูศักดิ  ์ ปรัชญางค์ปรีชา

10,227,250  หุ้น

3,025,931 หุ้น

-

13,253,181 หุ้น

นายการุญ  นันทิลีพงศ์

0 หุ้น

-

-

0 หุ้น

นายกิตติ  ฉัตรเลขวนิช

10,208,332  หุ้น

1,552,278 หุ้น

(3,588,687) หุ้น

8,171,923 หุ้น

รายชื่อ

วันที่ 11/02/58 โอนหุ้นให้นางจงจินต์ ฉัตรเลขวนิช (มารดา)

นายทรงฤทธิ์  นิวัติศัยวงศ์

2,831,260  หุ้น

-

-

2,831,260 หุ้น

นายรชฎ  ถวิลเติมทรัพย์

4,000,000  หุ้น

1,348,266 หุ้น

-

5,348,266 หุ้น

นายสุภิสิทธิ์  ช่อเรืองศักดิ์

0 หุ้น

-

0 หุ้น

นายรักกิต  ิ ตั้งล้ำ�เลิศ

0 หุ้น

-

-

นางรัศมี  พงศ์จินดานนท์

0 หุ้น

-

-

0 หุ้น

นายธวัชชัย  โฉมวรรณ์

0 หุ้น

-

-

0 หุ้น

นายอนันต์ชัย  อรัญเอี่ยมฟ้า

0 หุ้น

-

-

0 หุ้น

นายสมศักดิ  ์ พงษ์รามัญ

0 หุ้น

-

-

0 หุ้น

นายสุมินทร์  จุฑางกูร

0 หุ้น

-

-

0 หุ้น

0 หุ้น

หมายเหตุ นายรักกิติ ตั้งล้ำ�เลิศ ได้ขอลาออกจากการทำ�งานตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2559
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำ�เนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการบริหารความเสี่ยง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการ
ปกป้องรักษาและดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่เสมอ จัดให้มีการกำ�หนดลำ�ดับขั้นของอำ�นาจอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร
ในคู่มืออำ�นาจดำ�เนินการ และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงาน กำ�หนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีสำ�นักตรวจ
สอบภายในทำ�หน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของ
การควบคุมภายใน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบดูแลให้สำ�นักตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำ�หน้าที่ตรวจสอบได้อย่างเต็มที่ และให้
รายงานตรงต่อกรรมการตรวจสอบเป็นประจำ�ทุกไตรมาส
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกำ�หนดแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดผู้บริหารระดับสูง (Succession Plan) และพิจารณา
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง เป็ น ประจำ � ทุ ก ปี รวมถึ ง กำ � หนดระบบพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนแก่ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ที่ เ หมาะสม
ที่สอดคล้องกับผลการดำ�เนินงานและเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจในการทำ�งาน
บริษัทฯ ได้จัดทำ�คู่มือจรรยาบรรณบริษัทขึ้น เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
และเที่ยงธรรม  โดยได้มอบคู่มือจรรยาบรรณบริษัทให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้ปฏิบัติตามโดยทั่วกัน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้
จัดอบรมชี้แจงให้พนักงานได้รับทราบทั่วกัน และผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นมีหน้าที่สอดส่องและส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ที่กำ�หนดและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี อีกทั้งได้กำ�หนดเป็นแผนงานของฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลที่ต้องจัดอบรมและติดตามการปฏิบัติ
ดังกล่าวเป็นประจำ�ทุกปี
Annual Report 2015
Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited

รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ำ มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัทฯ มีการกำ�หนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี ไตรมาสละ 1 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่ม
ตามความจำ�เป็น โดยมีการกำ�หนดวาระชัดเจนล่วงหน้า  และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำ�เนินงานเป็นประจำ� เลขานุการบริษัทได้จัดทำ�หนังสือ
เชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมส่งให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลา 7 วันเพื่อ
ให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการสามารถเสนอความ
คิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ  มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้   โดยปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง นอกจากนี้บริษัทฯ
มีเลขานุการบริษัทและที่ปรึกษาทางกฎหมาย ทำ�หน้าที่ให้คำ�แนะนำ�ด้านกฎหมายและเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย กำ�หนดไว้ว่าในการประชุมแต่ละครั้งจะต้องมีกรรมการเข้าร่วม
ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำ�นวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในปี 2558 สามารถสรุปการเข้าร่วมประชุมต่างๆ ได้ดังนี้
จำ�นวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำ�นวนครั้งที่ประชุม ปี 2558
รายชื่อ

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

นายสมชาย  สกุลสุรรัตน์

6/6

นายสุเทพ  วงศ์วรเศรษฐ

6/6

4/4

รศ.ดร.นินนาท  โอฬารวรวุฒิ

6/6

4/4

นายสาธิต  ชาญเชาวน์กุล

6/6

4/4

พล.ร.อ.สถิรพันธุ์  เกยานนท์

5/6

นายถกล  ถวิลเติมทรัพย์

6/6

21/23

นายชูศักดิ  ์ ปรัชญางค์ปรีชา

6/6

23/23

นายการุญ  นันทิลีพงศ์

6/6

นายกิตติ  ฉัตรเลขวนิช

4/6

นายทรงฤทธิ์  นิวัติศัยวงศ์

6/6

นายรชฎ  ถวิลเติมทรัพย์

6/6

คณะกรรมการ
สรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

2/2

การประชุมผู้ถือหุ้น

1/1
1/1
3/3

1/1
1/1

2/2

0/1
1/1

2/2

1/1
4/4
3/3

1/1
1/1

4/4

1/1
1/1

ทั้งนี้เมื่อสิ้นสุดการดำ�เนินงานประจำ�ปี คณะกรรมการจะประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำ�ทุกปี โดย
อ้างอิงแบบฟอร์มจากตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแจ้งผลการประเมินให้คณะ
กรรมการบริษัทฯ ทราบ พร้อมทั้งร่วมวิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อพิจารณาหาแนวทาง แนวปฏิบัติ สำ�หรับการพัฒนาศักยภาพการทำ�งานของ
คณะกรรมการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสำ�หรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของปี 2557 พิจารณาร่วมกันเห็นควรว่าในปี 2558 กรรมการบริษัทฯ
ควรจะพิจารณาการเข้าร่วมอบรมต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำ�งานให้มากขึ้นด้วย โดยเลขานุการบริษัท
ได้นำ�เสนอหลักสูตรการอบรมและสัมมนาจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้กรรมการทุกท่านรับทราบข้อมูลและพิจารณาการเข้าร่วมการอบรมและสัมมนา
โดยในปี 2558 นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้เข้าร่วมรับฟัง CG Forum 2/2558 และ นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์
กรรมการและกรรมการบรรษัทภิบาล ได้เข้าร่วมรับฟังหลักสูตร Thailand CG Forum : Governance as a driving force for business sustainability
จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของปี 2558 ของ
คณะกรรมการทั้งคณะ และประเมินตนเองเป็นรายบุคคล คณะกรรมการพิจารณาร่วมกันเห็นควรว่าในปี 2559 กรรมการบริษัทฯ ควรจะเข้าร่วม
อบรมต่างๆ ให้มากขึ้น เพื่อนำ�ความรู้ที่ได้นำ�มาประยุกต์และปรับใช้ในการบริหารงานต่อไป
		การกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทย่อย
บริษัทย่อย บริหารจัดการและดำ�เนินธุรกิจ ภายใต้กรอบนโยบายและรูปแบบบริหารการจัดการในแบบอย่างเดียวกันกับของบริษัทฯ โดย
กระบวนการดำ�เนินการ อำ�นาจการตัดสินใจ ตลอดจนการพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ จะเป็นไปตามขอบเขตอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ตามคู่มืออำ�นาจดำ�เนินการของบริษัทฯ อีกทั้งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ บางท่านได้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการของบริษัทย่อยด้วย จึงทำ�ให้
กระบวนการบริหารอยู่ในขอบเขตตามแบบของบริษัทฯ อย่างแน่นอน รวมถึงข้อมูลฐานะทางการเงินของบริษัทฯ จะแสดงข้อมูลฐานะทางการเงิน
ของบริษัทย่อยรวมอยู่ด้วย
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ในการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ครั้ ง ที่ 1/2558 มี ม ติ แ ต่ ง ตั้ ง นายโสภณ เพิ่ ม ศิ ริ วั ล ลภ ผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าต เลขที่ 3182 หรื อ
นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 หรือ
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 หรือ นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872
บริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีสำ�หรับปีบัญชี 2558 โดยมีค่าตอบแทนของบริษัทฯ จำ�นวน 1,100,000 บาท และค่าตอบแทนของ
บริษัทย่อยจำ�นวน 425,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่นใดนอกเหนือจากนี้
		รายการระหว่างกัน
บริษัทฯ ได้กำ�หนดนโยบายการทำ�รายการระหว่างกัน โดยจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติตามอำ�นาจดำ�เนินการที่ได้กำ�หนดไว้ ทั้งนี้รายการ
ที่เกิดขึ้นที่เกินกว่าอำ�นาจของฝ่ายจัดการ หรือ คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติได้ จะนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
รายการนั้นๆ ต่อไป โดยรายการดังกล่าวทั้งหมดจะกระทำ�อย่างยุติธรรมตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า ทั้งนี้ในปี 2558 บริษัทฯ
มีการทำ�รายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย ซึ่งปรากฎรายละเอียด ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ เงื่อนไข และมูลค่าของรายการ ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ข้อ 6.

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำ�หนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในจรรยาบรรณบริษัทฯ
และคู่มือบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งจะมอบให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเมื่อแรกเข้า
ทำ�งาน โดยสรุปนโยบายสำ�คัญดังนี้
1. บริษัทฯ ได้กำ�หนดให้กรรมการและผู้บริหาร ลงนามรับทราบถึงประกาศที่เกี่ยวข้องของสำ�นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กำ�หนดให้
กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำ�นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และให้แจ้งให้เลขานุการ
บริษัทรับทราบเพื่อจัดทำ�บันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำ�นวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อนำ�เสนอให้แก่คณะ
กรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไป นอกจากนั้น ยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดดังกล่าวด้วย
2. บริษัทฯ มีข้อกำ�หนดห้ามนำ�ข้อมูลงบการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่ทราบ เปิดเผยแก่บุคคล
ภายนอกหรือผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และห้ามทำ�การซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคา
หลักทรัพย์ของบริษัท/กลุ่มบริษัทจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มี
การเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว การไม่ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดดังกล่าวถือเป็นการกระทำ�ผิดวินัยของบริษัท หากกรรมการ ผู้บริหารหรือ
พนักงาน ที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่สำ�คัญ คนใดกระทำ�ผิดวินัยจะได้รับโทษตั้งแต่ การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึง
การเลิกจ้าง นอกจากนี้บริษัทฯ กำ�หนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ
อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำ�การซื้อขาย โดยนำ�ส่งรายละเอียดความประสงค์ที่จะซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ผ่านเลขานุการบริษัท และเลขานุการ
บริษัทจะนำ�ส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของการซื้อขายนั้นๆ ว่าเป็นไปตามนโยบายที่กำ�หนดไว้หรือไม่

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่   6/2558 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุม
ด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และได้พิจารณาประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในโดยอ้างอิง “แบบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และลงความเห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ ซึ่งครอบคลุมในด้านต่างๆ ทั้ง 5 องค์ประกอบคือ การ
ควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากร
อย่างเพียงพอที่จะดำ�เนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำ�เนินงานของ
บริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำ�ไปใช้โดยมิชอบหรือไม่มีอำ�นาจรวมถึงการ
ทำ�ธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว สำ�หรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น
คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
นอกจากนี้ได้มีการทบทวนและจัดทำ�คู่มืออำ�นาจดำ�เนินการใหม่ คู่มืออำ�นาจดำ�เนินการเป็นการกระจายอำ�นาจให้ผู้บังคับบัญชาในแต่ละ
ระดับเป็นการช่วยให้การดำ�เนินธุรกิจมีความคล่องตัวมากขึ้น โดยบริษัทฯ ใช้คู่มืออำ�นาจดำ�เนินการเป็นเอกสารอ้างอิงถึงอำ�นาจของผู้บังคับบัญชา
ในแต่ละระดับที่จะตัดสินใจในการปฏิบัติงาน
บริษัทฯ ได้สร้างระบบการรับข้อร้องเรียน (Whistle Blower) เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสการปฏิบัติที่ไม่เป็นไป
ตามจรรยาบรรณ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำ�งาน กฎหมาย หรือการทุจริต ซึ่งระบบดังกล่าวช่วยส่งเสริมการดำ�เนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและ
พัฒนาอย่างยั่งยืนมากขึ้น โดยสามารถแจ้งเบาะแสผ่านตู้ ปณ. 68 คลองเตย กรุงเทพฯ 10111 และผ่านเว็บไซต์ https://cpi-th.com
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รายงานผลการตรวจสอบพร้อมทั้งข้อเสนอแนะการตรวจสอบ ซึ่งมุ่งเน้นการตรวจสอบเชิงปฏิบัติการ
ให้พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้มีการติดตามการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบและรายงานให้คณะกรรมการ
บริษัททราบทุกไตรมาส ด้านการดูแลทรัพย์สิน บริษัทฯ มีระบบป้องกันที่ดีไม่พบรายการทุจริตหรือการนำ�ทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไปใช้
โดยมิชอบ ผลการสอบทานพบว่ามีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำ�หนดไว้ สอดคล้องกับข้อกำ�หนดกฎหมายของภาครัฐและนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ แห่งบริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินราย
ไตรมาสและประจำ�ปี 2558 ได้ให้ความเห็นในรายงานการสอบบัญชีว่าบริษัทจัดทำ�งบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และมีระบบควบคุม
ภายในที่เพียงพอ เหมาะสมกับสภาพธุรกิจและไม่พบจุดอ่อนที่เป็นสาระสำ�คัญ
คณะกรรมการตรวจสอบกำ�กับดูแลให้การปฏิบัติงานของสำ�นักตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม มีจรรยาบรรณ และมีความ
เชี่ยวชาญเยี่ยงมืออาชีพ โดยมีการกำ�หนดกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรของสำ�นักตรวจสอบภายในไว้อย่างชัดเจน
นอกจากนี้ สำ�นักตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้จัดทำ�แผนการตรวจสอบ โดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งในที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2558 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ได้อนุมัติแผนการตรวจสอบสำ�หรับปี 2559

ความรับผิดชอบต่อสังคม
		(Corporate Social Responsibilities : CSR)
บริษัทฯ ได้ดำ�เนินงานโครงการ CSR (Corporate Social Responsibility) มาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน
ควบคู่การดูแลเอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของชุมชน พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือสังคมด้วยความจริงใจ รวมทั้งสามารถดำ�เนินกิจการ
ร่วมกับชุมชนและได้รับการยอมรับอย่างยั่งยืน
การดำ�เนินงานของบริษัทฯ ครอบคลุมทั้งการดำ�เนินงานทั้งในกระบวนการทางธุรกิจ และนอกเหนือกระบวนการดำ�เนินงานทางธุรกิจ เพื่อ
สร้างดุลยภาพระหว่างเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม โดยเริ่มต้นจากภายในองค์กรขยายออกสู่ชุมชนใกล้เคียง ซึ่งพนักงานในบริษัทฯ ต่างได้มี
ส่วนช่วยเหลือ ร่วมมือร่วมใจช่วยกันส่งเสริมและจัดทำ�กิจกรรมต่างๆ ให้โครงการดังกล่าวขับเคลื่อนไปได้
ทั้งนี้ บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพโรงงานอุตสาหกรรม มุ่งสู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน
จัดขึ้นโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้จัดทำ�มาตรฐานว่าด้วยการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Responsibility, Department of
Industrial Works : CSR-DIW) ที่ประกอบด้วยมาตรฐานหัวข้อหลัก 7 หัวข้อ คือ
1) การกำ�กับดูแลองค์กร (Corporate Governance)
2) สิทธิมนุษยชน  (Human Rights)
3) การปฏิบัติด้านแรงงาน (Labor Practice)
4) สิ่งแวดล้อม (Environment)
5) การปฏิบัติที่เป็นธรรม (Fair Operating Practice)
6) ผู้บริโภค (Consumers Issue)
7) การมีส่วนร่วมต่อสังคมและชุมชน (Community involvement and Development)
โครงการภายในองค์กร
1) โครงการเทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจัดการน้�ำ เสีย เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ได้ดำ�เนินการธุรกิจโรงสกัดน้ำ�มันปาล์มดิบ และโรงกลั่นน้ำ�มันบริสุทธิ์ เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรที่ครบวงจรโดยดำ�เนินธุรกิจ
มากว่า 35 ปี ปัญหาที่ส�ำ คัญในการดำ�เนินธุรกิจคือการจัดการน้ำ�เสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต โดยอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม มลภาวะด้าน
สุขอนามัย กลิ่นและแมลงรบกวน ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อชุมชนและการผลิตของบริษัทฯ รวมทั้งปัญหาภาวะโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
บริษัทฯ ได้มีความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นประโยชน์สูงสุด โดยมุ่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ในสภาพดี
ตลอดไป และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม จึงจัดตั้งโครงการ Biogas หรือกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ เป็นการกำ�จัด
น้ำ�เสียโดยใช้ระบบปิด (Anaerobic) เพื่ออนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม โดยนำ�ก๊าซชีวภาพที่ได้จากกระบวนการบำ�บัดน้ำ�เสียของโรงงานกลับมาใช้
ใหม่เป็นพลังงานทดแทนในกระบวนการผลิตของโรงงาน ซึ่งดำ�เนินการก่อสร้างระบบเมื่อปี พ.ศ. 2549 และขยายระบบการผลิต Biogas ระยะที่ 2
แล้วเสร็จเมื่อปี 2557 เพื่อรองรับการจัดการน้ำ�เสีย และของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตในปัจจุบันให้มีประสิทธิผลสูงสุด
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
		(Corporate Social Responsibilities : CSR)

		วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ
เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพถังหมักแบบ A+CSTRth (Appropriate  + Completely Stirred Tank Reactor, Thailand) และระบบ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการน้ำ�เสียจากกระบวนการผลิตน้ำ�มันปาล์ม เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานทดแทน ตลอดจนการลดมลภาวะที่
เกิดจากน้ำ�เสีย และบำ�บัดน้ำ�เสียของโรงงาน โดยมีเป้าหมายงานโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโบยีก๊าซชีวภาพจัดการน้ำ�เสียเพื่อนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมดังนี้
1. สร้างระบบก๊าซชีวภาพ ถังหมกแบบ A+CSTRth, A+HCSRth และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รองรับน้ำ�เสียจากกระบวนการผลิตผลปาล์ม
สดสูงสุดที่ 2,160 ตัน/วัน
2. ผลิตและใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้ จำ�นวนประมาณ 40,000 ลบ.ม./วัน ค่ามีเทน 60% เป็นพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงชีวมวล
3. ผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อจำ�หน่ายประมาณ 3.36 Mkh.
4. ผลิตปุ๋ยอินทรีย์แห้งคุณภาพดี ประมาณ 35 ตัน/วัน มีความชื้น 70%-80%rh เพื่อนำ�กลับไปใช้เป็นแหล่งธาตุอาหาร และปรับปรุงดิน
ในสวนปาล์มของบริษัทฯ
5. ผลิตปุ๋ยน้ำ�ที่ผ่านการบำ�บัดแล้วประมาณ 600-700 ลบ.ม./วัน เพื่อนำ�กลับไปใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ยน้ำ�เพื่อการเกษตร
6. ส่งน้ำ�เสียที่ท�ำ การบำ�บัดแล้ว ไปยังสถานีพัฒนาอาหารสัตว์เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
7. ลดปัญหามลภาวะเรื่องกลิ่น แมลงรบกวน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
		เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตก๊าซชีวภาพ
เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพที่นำ�มาประยุกต์ใช้ในการจัดการน้ำ�เสียโรงงานผลิตน้ำ�มันปาล์ม ใช้เทคโนโลยีถังหมักก๊าซชีวภาพแบบ A+CSTRth
(Appropriate + Completely Stirred Tank Reactor, Thailand) และ A+UASBth (Upflow Anaerobic Sludge Blanket, Thailand), A+HCSRth
(Appropriate + High Concentration Sludge Reactor, Thailand)  ซึ่งเป็นเทคโนโลยีบำ�บัดน้ำ�เสีบแบบไม่ใช้อากาศ เป็นองค์ประกอบหลักเพื่อใช้
ในการหมักย่อยสลายสารอินทรีย์ที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำ�เสีย ซึ่งมีความเข้มข้นของสารแขวนลอย และ COD สูง โดยกลุ่มแบคทีเรียที่ไม่ใช้อากาศ จะ
ย่อยสารอินทรีย์ให้สลายและเปลี่ยนรูปกลายเป็นก๊าซชีวภาพ ซึ่งก๊าซชีภาพที่ผลิตได้จะถูกรวบรวมและนำ�ไปใช้ประโยชน์เป็นพลังงานทดแทนเพื่อ
ใช้ในโรงงานต่อไป
น้ำ�เสียที่ผ่านการหมักย่อยสลายจากถังหมัก A+CSTRth, A+UASBth และ A+HCSRth สามารถลดค่าความสกปรกในรูป COD ประมาณ
ร้อยละ 90 และส่วนของกากตะกอนที่ออกจากถังหมัก จะถูกส่งเข้าระบบแยกของแข็งในลานกรองของแข็งกากอินทรีย์ และสามารถนำ�ไปใช้เป็น
ปุ๋ยอินทรีย์ ส่วนของน้ำ�ที่ผ่านลานกรองของแข็งจะถูกส่งไปบำ�บัดในระบบบำ�บัดขั้นหลัง ซึ่งเป็นระบบบ่อเปิด เพื่อให้ได้น้ำ�ที่มีคุณภาพเหมาะสมที่
จะสามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ยน้ำ�เพื่อการเพาะปลูกต่อไป
		ประโยชน์ต่อโรงงาน
1. ลดต้นทุนการผลิต จากการใช้ก๊าซชีวภาพทดแทนน้ำ�มันเตาและเชื้อเพลิงชีวมวล
2. ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี จากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ� และปุ๋ยแห้งทดแทน
3. พนักงานมีคุณภาพชีวิตและมีสุขภาพอนามัยดีขึ้น
4. ลดปัญหามลภาวะ เรื่องกลิ่นและแมลงรบกวนที่อาจแพร่เชื้อโรค
		ประโยชน์ต่อชุมชนใกล้เคียง
1. ลดปัญหาเรื่องกลิ่นและแมลงรบกวนระหว่างชุมชนกับโรงงาน
2. คุณภาพชีวิตและสุขภาพจิตของชุมชนดีขึ้น
3. ลดปัญหาการปนเปื้อนสู่แหล่งน้ำ�ธรรมชาติ
		ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม
1. รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จากการลดมลพิษทางอากาศทางดิน ทางน้�ำ และลดปัญหาการปนเปื้อนสู่แหล่งน้�ำ ธรรมชาติ
2. ลดการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน โดยนำ�มาใช้เป็นพลังงานทดแทน
2. โครงการเดินท่อน้ำ�เสียไปสถานีพัฒนาอาหารสัตว์และเกษตรกรหมู่ 2 บ้านคันธทรัพย์ ตำ�บลสลุย อำ�เภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ
1. ส่งน้ำ�เสียที่ได้ผ่านกระบวนการบำ�บัดน้ำ�เสียขั้นสุดท้ายซึ่งมีแร่ธาตุอาหารสูงไปใช้สำ�หรับรดหญ้าเนเปียร์ในสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร
สำ�หรับเป็นอาหารสัตว์และเป็นพืชพลังงานทดแทน
2. ส่งน้ำ�เสียที่ได้ผ่านกระบวนการบำ�บัดน้ำ�เสียขั้นสุดท้ายไปยังสวนปาล์มของเกษตรกรที่อยู่รอบบริเวณสถานประกอบการ ซึ่งจะสามารถ
ลดต้นทุนจากการใช้ปุ๋ยเคมีและปัญหาปาล์มขาดแคลนน้ำ�ได้
การดำ�เนินงานโครงการนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน คือ
1. บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำ�มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน)
2. สถานีพัฒนาอาหารสัตว์จังหวัดชุมพร
3. เกษตรกรสวนปาล์มหมู่ 2 บ้านคันธทรัพย์ ตำ�บลสลุย อำ�เภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
Annual Report 2015
Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited

รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ำ มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน)
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
		(Corporate Social Responsibilities : CSR)
		เส้นทางการเดินท่อน้�ำ ที่ผ่านกระบวนการบำ�บัดแล้ว
การเดินท่อน้ำ�ที่ผ่านกระบวนการบำ�บัดแล้วจากบ่อสุดท้ายหลังผ่านระบบการผลิตก๊าซชีวภาพไปยังสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ มีระยะทาง  
2.8 กม. มีจุดปล่อยน้ำ�ดังกล่าวเข้าสวนปาล์มของเกษตรกรจำ�นวน 22 จุด เพื่อให้เกษตรกรนำ�ไปรดต้นปาล์มทดแทนปุ๋ย และไปสิ้นสุดที่สถานีพัฒนา
อาหารสัตว์ โดยจัดเก็บในถังขนาดบรรจุ 25 ลบ.ม. จำ�นวน 2 ถัง  ซึ่งทางสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ ใช้น้ำ�ดังกล่าวสำ�หรับรดต้นหญ้าเนเปียร์ซึ่งเป็น
พืชอาหารสัตว์ที่มีศักยภาพสูงทั้งในแง่การให้ผลผลิตและมีคุณค่าทางอาหารที่ดีตามที่สัตว์ต้องการ อีกทั้งหญ้าเนเปียร์สามารถนำ�มาผลิตเป็น
พลังงานได้ ซึ่งถือว่าเป็นชีวมวลประเภทหนึ่ง เนื่องจากเป็นหญ้าที่มีเยื่อใยและมีความชื้นสูง สามารถนำ�มาผลิตเป็นพลังงานได้ทั้งการนำ�ไปเผา
ตรงหลังจากผ่านกระบวนการลดความชื้นแล้ว และการนำ�ไปหมักเป็นก๊าซชีวภาพหรือมีเทน
นอกจากนี้ ยังนำ�น้ำ�ที่ผ่านกระบวนการบำ�บัดแล้วไปปล่อยลงในแปลงปลูกหญ้าแองโกล่า ในสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ ซึ่งหญ้าแองโกล่านี้
คืออาหารหลักสำ�หรับโค กระบือ ซึ่งปัจจุบันค่อนข้างหายากและราคาค่อนข้างสูง เนื่องจากยังไม่มีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบัน ยังคงมีการส่งน้ำ�ที่ผ่านกระบวนการบำ�บัดแล้วไปยังสถานีพัฒนาอาหารสัตว์และมีจุดกระจายน้ำ�เข้าสวนปาล์มของเกษตรกรบ้าน
คันธทรัพย์ หมู่ที่ 2 ตำ�บลสลุย อำ�เภอท่าแซะ จำ�นวน 22 จุดอย่างต่อเนื่อง ได้รับการตอบรับที่ดีจากชุมชนในด้านการบริหารจัดการน้ำ�เสียให้เกิด
ประโยชน์โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมที่เป็นผลต่อการดำ�รงชีวิตประจำ�วันของชุมชน
บริษัทฯ ยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะดำ�เนินธุรกิจควบคู่ไปกับการให้ความสำ�คัญต่อสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่าง
เอื้ออาทรและอย่างยั่งยืนตลอดไป
3. โครงการศูนย์การเรียนรู้ ปาล์มน้�ำ มัน ซีพีไอ  (CPI Learning Center )
การที่จะประสบความสำ�เร็จในการทำ�สวนปาล์ม เรื่องการจัดการถือว่ามีความสำ�คัญ  ไม่น้อยไปกว่าการเลือกสายพันธุ์ที่ดี บริษัทฯ จึงมุ่งหวัง
ให้เกษตรกรสามารถจัดการสวนปาล์มให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2556 จึงมีโครงการก่อสร้าง “ศูนย์การเรียนรู้ปาล์มน้ำ�มันซีพีไอ (CPI Learning
Center)” ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางสำ�หรับให้ความรู้เกี่ยวกับปาล์มน้ำ�มันอย่างครบวงจร โดยรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ทั้งจากเอกสารทางวิชาการ
งานวิจัยของบริษัทฯ และประสบการณ์จากการทำ�สวนปาล์มมากว่า 30 ปี ในพื้นที่สวนปาล์มกว่า 20,000 ไร่ โดยศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าวตั้งอยู่ใน
อำ�เภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ประกอบด้วยอาคารศูนย์การเรียนรู้ ทางเดินสำ�หรับการชมปาล์มน้ำ�มันสายพันธุ์ต่างๆ และกลุ่มอาคารจัดแสดง
นกแสก และจะเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมได้ฟรี โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา
4. โครงการขยายพันธุ์นกแสกเพื่อกำ�จัดศัตรูพืชในสวนปาล์ม
บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญต่อสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีโครงการขยายพันธุ์นกแสก เพื่อนำ�ไปกำ�จัดหนูในสวนปาล์ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ลดความเสียหายของผลผลิตทะลายปาล์มสด ด้วยการควบคุมประชากรหนูโดยไม่ใช้สารเคมี ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ ทั้งนี้โครงการ
ดังกล่าวจะช่วยลดต้นทุนในการใช้สารเคมีและนำ�ไปสู่โครงการต้นแบบให้เกษตรกรหันมาใส่ใจและห่วงใยต่อธรรมชาติมากยิ่งขึ้น และเปิดอบรม
ให้ผู้สนใจเข้ารับฟังตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา
นกแสก เป็นนกประจำ�ถิ่นของไทย ซึ่งมีอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ เป็นนกกลางคืนที่อาศัยอยู่ใกล้ชุมชน ปกติใช้โพรงไม้ ซอกอาคาร หรือ
ช่องใต้หลังคาเป็นรังวางไข่ กินหนูเป็นอาหาร มีพฤติกรรมล่าเหยื่อในที่โล่ง ทุ่งหญ้า ไร่นา และสวนปาล์มน้ำ�มัน มีการผสมพันธุ์วางไข่ และเลี้ยงลูก
ในช่วงเดือนกันยายน-กุมภาพันธ์ เลี้ยงลูก 2 ครอกติดต่อกัน จำ�นวนไข่รังละ 5-7 ฟอง เพศเมียจะฟักไข่ประมาณ 30 วัน ใช้เวลาฟักใข่ 18 ชั่วโมง/วัน
ระยะแม่นกฟักไข่และช่วงที่ลูกยังเล็ก พ่อนกจะออกล่าเหยื่อนำ�มาป้อนให้แม่และลูกนกทุกวัน
จากการศึกษาส่วนประกอบของเศษอาคารที่นกแสกสำ�รอกออกมาในบริเวณรังนก พบว่านกแสกในสวนปาล์มน้ำ�มันกินหนูป่ามาเลย์
เป็นอาหารเกือบ 100% โดยนกแสกกินหนูเฉลี่ยวันละ 1-2 ตัน หรือประมาณ 350-700 ตัว/ปี ซึ่งหนูจำ�นวนนี้ถ้าปล่อยให้กัดกินผลปาล์มน้ำ�มัน
จะทำ�ความเสียหายต่อผลผลิตปีละ 1.1-2.5 ตัน/ไร่ คิดเป็นมูลค่าความสูญเสียประมาณ 5,500-12,500 บาท/ไร่/ปี (ราคาทะลายปาล์มสด 5 บาท/
กิโลกรัม) ขณะเดียวกันเกษตรกรยังต้องเสียเงินค่าซื้อสารเคมีและจ้างแรงงานวางยากำ�จัดหนูทำ�ให้มีต้นทุนสูงขึ้นอีก 700-1,400 บาท/ไร่/ปี
5. โครงการส่งเสริมปุ๋ยเพื่อการเพาะปลูกปาล์มน้ำ�มันให้กับเกษตรกร
บริษัทฯ เห็นถึงความสำ�คัญของการได้มาซึ่งผลผลิตปาล์มน้ำ�มันที่มีคุณภาพ จึงได้เกิดโครงการส่งเสริมปุ๋ยเพื่อการเพาะปลูกปาล์มน้ำ�มัน
กับเกษตร ในลักษณะของการให้สินเชื่อปุ๋ย โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะรับปุ๋ยจากบริษัทฯ เพื่อนำ�ไปดูแลเพาะปลูกปาล์มน้ำ�มัน และนำ�
ผลปาล์มสดที่ได้ส่งขายให้กับบริษัทฯ เพื่อเป็นการชำ�ระแทนค่าปุ๋ย โดยราคารับซื้อผลปาล์มสดที่บริษัทฯ กำ�หนด เป็นราคาที่เหมาะสมและเป็น
ธรรมต่อเกษตรกร ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตกรผู้ปลูกปาล์มน้ำ�มันเป็นจำ�นวนมาก นอกจากจะเป็นการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในด้านเงินทุน
สำ�หรับบำ�รุงรักษาต้นปาล์มแล้ว บริษัทฯ ยังได้รับผลปาล์มน้�ำ มันที่มีคุณภาพดีเข้าสู่กระบวนการผลิต และยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นของเกษตรกร
ต่อบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
		(Corporate Social Responsibilities : CSR)

กิจกรรมการมีส่วนร่วมต่อชุมชนและสังคมของสำ�นักงานชุมพร ในปี 2558
โครงการ : ปลูกปาล์มน้�ำ มันเพื่อเป็นทุนค่าอาหารกลางวันสำ�หรับนักเรียน
บริษัทฯ ได้มอบเงินและสนับสนุนต้นกล้าปาล์มน้ำ�มันพันธุ์ซีพีไอ ไฮบริด ปลูกในพื้นที่ของโรงเรียน และนำ�ผลผลิตที่ได้มาเป็นทุนค่าอาหาร
กลางวันสำ�หรับนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งเรี้ย มาบอำ�มฤต, โรงเรียนประชานิคม และโรงเรียนบ้านคุริง อำ�เภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
โครงการ : ชุมชนสัมพันธ์
• การประชุมหมู่บ้านในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงทุกเดือน เพื่อรับฟังความคิดเห็นและปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อบริษัทฯ จะได้นำ�มาพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการบริหารจัดการเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับชุมชนต่อไป
• การส่งเสริมและทำ�นุบำ�รุงศาสนา โดยถวายเทียงพรรษา 9 วัด เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา
อีกทั้งบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมทอดกฐินเป็นประจำ�ทุกปี โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดงานและถวายกฐิน ณ วัดพ่อตาหินช้าง ตำ�บลสลุย
อำ�เภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เพื่อร่วมปรับปรุงและขยายโรงทานอาคารฌาปนสถานเพื่อให้เพียงพอต่อการจัดงานของชาวบ้าน
• ร่วมงานตลาดนาบุญ เป็นการร่วมทำ�บุญใหญ่ในชุมชนด้วยการจัดอาหารเลี้ยงรับรองพุทธศาสนิกชนที่มาแสวงบุญ ณ วัดพรุตะเคียน
• สนับสนุนถ้วยรางวัลการแข่งขันฟุตบอลสลุยคัพ ครั้งที่ 8 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการออกกำ�ลังกายของเยาวชนที่กำ�ลังจะเติบโตและ
เป็นผู้ที่จะพัฒนาสังคมในอนาคต
• ร่วมงานวันผู้สูงอายุในงานสืบทอดประเพณีสงกรานต์ 2558 ณ อบต.สลุย
• ร่วมคืนธรรมชาติสู่ป่าชายเลนปีที่ 4 เป็นการร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร เป็นการ
เพิ่มพื้นที่ป่าโกงกางให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ�  โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทฯ ห้างร้าน และหน่วยงานราชการ หลายหน่วยงาน
เข้าร่วมทำ�กิจกรรมในครั้งนี้
• ร่วมโครงการปลูกป่าวันต้นไม้ประจำ�ปีของชาติ พ.ศ.2558 เป็นการร่วมปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ารับร่อ-สลุย
การดำ�เนินการในด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น
ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยประธานกรรมการ
บริษัทฯ ได้ร่วมให้สัตยาบันเพื่อรับทราบข้อตกลงคำ�ประกาศเจตนารณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อ
ต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัตินโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่
พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำ�งาน และจรรยา
บรรณบริษัท (Whistle Blower Policy) และนโยบายว่าด้วยการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อประกาศและแจ้งให้ทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองคร์กรได้รับทราบและปฏิบัติโดยทั่วกัน
ในปี 2558 ได้ดำ�เนินการแจ้งพนักงานในองค์กร หน่วยงานภายนอก คู่ค้าของบริษัทฯ ให้รับทราบถึงนโยบายดังกล่าวข้างต้น และได้ประกาศ
ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.cpi-th.com พร้อมได้ดำ�เนินการจัดอบรมให้กับพนักงานในองค์กรเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้าน
คอร์รัปชั่นมากขึ้น และดำ�เนินการปฏิบัติตามข้อกำ�หนดเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ซึ่งคาดว่าจะขอยื่นเพื่อขอรับประกาศนียบัตรรับรอง
ฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตในปี 2559
ระหว่างปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อประเมินความเสี่ยงต่างๆ ในการปฏิบัติงานปัจจุบันและ
อนาคต ทั้งโอกาสที่จะเกิด และผลกระทบเพื่อกำ�หนดมาตรการลด หรือแก้ไขเพื่อบรรเทาความเสี่ยงด้วยตนเอง รวมถึงความเสี่ยงด้านการต่อต้าน
คอร์รัปชั่นด้วย  และสำ�นักตรวจสอบภายในมีการประเมิน และติดตามการกำ�กับดูแลที่ดี การปฏิบัติตามจรรยาบรรณและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
ทุกครั้งเมื่อมีการเข้าตรวจสอบประจำ�งวด
เพื่อให้การนำ�นโยบายฯ ไปปฏิบัติใช้อย่างจริงจัง บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในเรื่องการปฏิบัติตนตามจรรยา
บรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันในหลักสูตร/ช่องทางต่างๆ ดังนี้
- หลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่
- หลักสูตรกฎระเบียบของบริษัทฯ หลักสูตรจรรยาบรรณบริษัทฯ และหลักสูตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น
- นโยบายต่างๆ ผ่านช่องทาง Intranet (ช่องทางการสื่อสารภายในของบริษัทฯ) และ Website ของบริษัทฯ
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ข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญ

รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ำ มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน)

รายการ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2557

2556

2558

2557

2556

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

0.92

0.74

0.83

0.95

0.76

0.85

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)

0.39

0.44

0.42

0.43

0.48

0.46

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)

(0.20)

0.50

0.23

(0.22)

0.51

0.25

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า )

12.58

13.32

13.16

12.42

13.28

13.16

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)

28.63

27.03

27.37

28.97

27.11

27.35

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)

8.16

11.00

6.81

8.48

11.53

6.95

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)

44.11

32.73

52.85

42.46

31.22

51.81

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)

30.84

23.99

24.23

31.24

24.07

24.34

ระยะเวลาชำ�ระหนี้ (วัน)

11.67

15.00

14.86

11.52

14.96

14.79

Cash Cycle (วัน)

61.07

44.75

65.36

59.91

43.37

64.37

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำ�ไร (PROFITABILITY RATIO)
อัตรากำ�ไรขั้นต้น (%)

8.84

9.73

10.33

8.06

9.51

10.30

อัตรากำ�ไรจากการดำ�เนินงาน (%)

0.23

2.17

1.26

(0.15)

2.40

1.60

อัตรากำ�ไรสุทธิ (%)

(0.47)

1.07

0.22

(0.85)

1.31

0.59

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)

(1.03)

3.02

0.57

(1.80)

3.58

1.53

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน (EFFICIENCY RATIO)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)

(0.51)

1.68

0.29

(0.95)

2.03

0.79

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)

(0.89)

2.75

0.52

(1.85)

3.40

1.46

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)

1.10

1.57

1.33

1.12

1.55

1.33

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

1.00

0.79

0.98

0.09

0.76

0.94

อัตราส่วนความสามารถชำ�ระดอกเบี้ย (เท่า)

0.24

2.80

1.32

(0.15)

3.15

1.74

อัตราส่วนความสามารถชำ�ระภาระผูกพัน (เท่า)

0.005

0.085

0.037

(0.003)

0.095

0.048

อัตราการจ่ายเงินปันผล(ตามปีที่จ่าย) (%)

NA

67.39

185.73

NA

55.34

67.82

2.82

2.95

2.84

2.86

3.03

2.90

(0.031)

0.089

0.016

(0.055)

0.108

0.044

ข้อมูลต่อหุ้น***
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
กำ�ไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

NA อยู่ระหว่างการขออนุมัติจ่ายเงินปันผลจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะประชุมในวันที่ 27 เมษายน 2559
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วิเคราะห์ผลการดำ�เนินงาน
1) รายได้จากการขาย
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายในปี 2558 จำ�นวน 3,909.76 ล้านบาท โดยรวมลดลงจากปีก่อน 750.99 ล้านบาท
หรือร้อยละ 16.11 ซึ่งเป็นผลมาจากราคาขายโดยเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์หลักลดลง ร้อยละ 6.55 และปริมาณขายของผลิตภัณฑ์หลักลดลงร้อยละ
11.43 และบริษัทฯ ยังมีรายได้จากการจำ�หน่ายกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 28.13 ล้านบาท มีกำ�ไรขั้นต้นในอัตรา
ร้อยละ 26.14 ซึ่งบริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีอากรจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520
สำ�หรับบริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำ�กัด นั้น มีรายได้จากการขายต้นกล้า จำ�นวน 51.25 ล้านบาท (ปี 2557 จำ�นวน 28.01 ล้านบาท)
เพิ่มขึ้นร้อยละ 82.97  
2) ต้นทุนขาย
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนขายลดลงจากปีก่อน 643.09 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.29 โดยมีสาเหตุหลักมาจากในปี 2558 ราคาซื้อ
วัตถุดิบผลปาล์มสดที่ลดลงร้อยละ 3 และน้ำ�มันปาล์มดิบลดลง ร้อยละ 5.69
3) ค่าใช้จ่ายในการขาย
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3.97 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.95 โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่ากระจาย
สินค้า และส่วนลดชดเชยที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มลูกค้า Modern Trade
4) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงจากปีก่อน 10.51 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.69 สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายเกี่ยว
กับพนักงานที่ลดลง
5) รายได้อื่น
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้อื่นเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 9.23 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2558 มีผลกำ�ไรจากรายการป้องกันความเสี่ยงใน
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 6.07 ล้านบาท
6) อัตราส่วนทางการเงิน (RATIO)
			อัตราส่วนสภาพคล่อง
			อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่องเพิ่มขึ้นจาก 0.74 เท่าในปี 2557 เป็น 0.92 เท่าในปี 2558 เนื่องจากในปี 2558 บริษัทฯ
และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 51.28 โดยส่วนใหญ่เป็นส่วนของสินค้าคงเหลือ และลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่
หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 20.67 โดยส่วนใหญ่เป็นส่วนของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารและเงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ภายในหนึ่งปีที่เพิ่มขึ้น
			ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยนานขึ้นเล็กน้อยจาก 27.03 วันในปี 2557 เป็น 28.63 วันในปี 2558 เนื่องจากในเดือน
ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดขายที่เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน
			ระยะเวลาชำ�ระหนี้ (วัน)
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระยะเวลาชำ�ระหนี้สั้นลงจาก 15 วัน ในปี 2557 เป็น 11.67 วัน ในปี 2558 เนื่องจากมีซื้อวัตถุดิบผลปาล์มสด
และน้ำ�มันปาล์มดิบเพิ่มขึ้น ซึ่งเจ้าหนี้การค้าประเภทนี้จะมีระยะเวลาชำ�ระหนี้เร็วกว่าเจ้าหนี้ประเภทอื่น
			ความสามารถในการหากำ�ไร
			อัตรากำ�ไรขั้นต้น (%)
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตรากำ�ไรขั้นต้นลดลงจากร้อยละ 9.73 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 8.84 ในปี 2558 สาเหตุจากรายได้จากการขาย
ลดลงร้อยละ 16.11 ในขณะที่ต้นทุนขายลดลงเพียงร้อยละ 15.29 จึงเป็นผลให้อัตรากำ�ไรขั้นต้นลดลง
			อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%)
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง จากร้อยละ 3.02 ในปี 2557 เป็นร้อยละ (1.03) ในปี 2558 เนื่อง
จากบริษัทฯมีผลขาดทุนสุทธิที่เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำ�นวน 68.19 ล้านบาท หรือร้อยละ 136.62
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน
			อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) (%)
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ลดลง จากร้อยละ 1.68 ในปี 2557 เป็น
ร้อยละ (0.51) ในปี 2558 ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากบริษัทฯมีผลขาดทุนสุทธิที่เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำ�นวน 68.19 ล้านบาท
			อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 0.79 เท่า ในปี 2557 เป็น 1 เท่าในปี 2558 เนื่องจากบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยมีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 35.27 ในขณะที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.71
			อัตราส่วนความสามารถในการชำ�ระดอกเบี้ย (เท่า)
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีอตั ราส่วนความสามารถในการชำ�ระดอกเบีย้ ลดลงจาก 2.80 เท่าในปี 2557 เป็น 0.24 เท่าในปี 2558 เนือ่ งจาก
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีดอกเบี้ยจ่ายที่เพิ่มขึ้นและมีผลกำ�ไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่ลดลงจากปีก่อน
วิเคราะห์ฐานะการเงิน
1) สินทรัพย์
1.1) ส่วนประกอบของสินทรัพย์
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำ�นวน 3,558.12 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นที่ดิน อาคาร และ
Annual Report 2015
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รายงานประจำ�ปี 2558
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อุปกรณ์ จำ�นวน 2,042.05 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57.39 ของสินทรัพย์รวม  รองลงมาได้แก่ สินค้าคงเหลือ จำ�นวน 600.11 ล้านบาท
ต้นทุนปาล์ม จำ�นวน 342.35 ล้านบาท และลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น จำ�นวน 332.46 ล้านบาท ตามลำ�ดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.87,
9.62 และ 9.34 ของสินทรัพย์รวมตามลำ�ดับ ส่วนที่เหลือได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน สินทรัพย์หมุนเวียน
อื่น และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน รวมเป็นจำ�นวนทั้งสิ้น 241.15 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.78 ของสินทรัพย์รวม
1.2) การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำ�นวน 590.64 ล้านบาทหรือ
ร้อยละ 19.90 เนื่องจากสาเหตุหลักดังนี้
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 225.60 ล้านบาท ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นในงานระหว่างก่อสร้างในโครงการสร้างโรงงานสกัดน้ำ�มัน
ปาล์มและโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ในบริษัทย่อย
- สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 326.76 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มปริมาณของสินค้าคงเหลือน้�ำ มันปาล์ม เพื่อรองรับการขายในเดือนต่อๆไป
และเพื่อสำ�รองไว้ใช้ในการผลิตในโรงกลั่นในช่วงที่ปาล์มลดลง (LOW SEASONAL)
- ต้นทุนปาล์มเพิ่มขึ้น 11.94 ล้านบาท จากการปลูกปาล์มทดแทน
- ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 38.70 ล้านบาท เนื่องจากการขายสินค้าที่เพิ่มขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม 2558  
2) สภาพคล่องทางการเงิน
2.1) กระแสเงินสด
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำ�นวน71.66 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว
19.80 ล้านบาท  
- กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน : เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำ�เนินงาน (203,32) ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจาก ลูกหนี้
การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 38.14 ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 324.63 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง 62.25 ล้าน
บาท ในปี 2558 มีการจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล 1.41 ล้านบาท
- กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน : เงินสดจ่ายจำ�นวน 434.26 ล้านบาท สำ�หรับใช้ไปในกิจกรรมลงทุน ซึ่งรวมรายจ่ายในการลงทุนสุทธิ
จำ�นวน 434.67 ล้านบาท เป็นการใช้ไปในโครงการสร้างโรงงานสกัดน้�ำ มันปาล์ม และโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ในบริษัทย่อย  และซื้ออุปกรณ์
เครื่องจักรเป็นจำ�นวนเงิน 378.81 ล้านบาท การปลูกปาล์มทดแทน เป็นจำ�นวนเงิน 58.72 ล้านบาท และเงินสดรับจากดอกเบี้ยจำ�นวน
0.42 ล้านบาท
- กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน : เงินสดจากกิจกรรมใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จำ�นวน 617.77 ล้านบาท เนื่องจากการกู้ยืมระยะ
สั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น จำ�นวน 220.71 ล้านบาท เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว 437.29 ล้านบาท เพื่อใช้ในโครงการสร้างโรงงานสกัด
น้�ำ มันปาล์ม และโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ในบริษัทย่อย และซื้ออุปกรณ์ เครื่องจักร การจ่ายชำ�ระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจำ�นวน 126.10 ล้านบาท
การจ่ายเงินปันผล 33.63 ล้านบาท และการจ่ายดอกเบี้ย 40.48 ล้านบาท
3) แหล่งที่มาของเงินทุน
3.1) ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31ธันวาคม 2558 จำ�นวน 1,781.95 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จำ�นวน 127.55 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 7.71 เมือ่ เปรียบเทียบกับส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำ�นวน 1,654.41 ล้านบาท เนือ่ งจากมีการแปลงสภาพใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
เป็นหุน้ สามัญ จำ�นวน 72.18 ล้านบาท และมีสว่ นเกินมูลค่าหุน้ สามัญ จำ�นวน 124.12 ล้านบาท ในเดือนกรกฎาคม 2558 กำ�ไรสะสมทีย่ งั ไม่จดั สรรลดลง
52.54 ล้านบาท จากการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด 33.63 ล้านบาท และบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีผลขาดทุนสะสมของปี 2558 จำ�นวน 18.28 ล้านบาท
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 2.85 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำ�นวน 0.21 บาทต่อหุ้นหรือร้อยละ 7.71
3.2) หนี้สิน
3.2.1) ส่วนประกอบของหนี้สิน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำ�นวน 1,776.17 ล้านบาท โดยเป็นส่วนของเงินกู้ยืมระยะ
สั้นจากธนาคาร จำ�นวน 860.71 ล้านบาท หรือร้อยละ 24.19 เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี จำ�นวน 500.93 ล้านบาท
หรือร้อยละ 14.08 ส่วนเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี จำ�นวน 165.15 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.64 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชี จำ�นวน 101.68 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.86
3.2.2) การเปลี่ยนแปลงในหนี้สิน
ยอดหนีส้ นิ รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพิม่ ขึน้ จากปี 2557 จำ�นวน 463.09 ล้านบาท หรือร้อยละ 35.27 เนือ่ งจากสาเหตุหลักดังนี้
- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น 220.71 ล้านบาท หรือร้อยละ 34.49 เพื่อใช้ในเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯโดย
เฉพาะใช้ในการเพิ่มการเก็บสินค้าคงคลังน้�ำ มันปาล์มดิบ
- เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น 276.69 ล้านบาท หรือร้อยละ 123.39 เนื่องจากมีการกู้ส�ำ หรับใช้ก่อสร้างในโครงการสร้าง
โรงงานสกัดน้ำ�มันปาล์ม และโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ในบริษัทย่อย จำ�นวน 144.80 ล้านบาท  
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ลดลงสุทธิ 59.58 ล้านบาท หรือร้อยละ 40.99 จากการซื้อน้�ำ มันปาล์มดิบลดลงในช่วง
เดือนธันวาคม 2558
		หมายเหตุ :

งบการเงินบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1)
ของบริษัทฯ ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.cpi-th.com
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำ�มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน) ได้ให้ความสำ�คัญอย่างยิ่งต่อหน้าที่และความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำ�ปี งบการเงินรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2558 ที่จัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติ
อย่างสม่ำ�เสมอ มีการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ�  รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญอย่างเพียงพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และได้ผ่านการตรวจสอบ และให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ งบการเงิน
จึงสะท้อนฐานะการเงิน และผลการดำ�เนินงานในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 อย่างเป็นจริง และเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทั่วไปได้อย่างโปร่งใส
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการทีเ่ ป็นอิสระเป็นผูก้ �ำ กับดูแลคุณภาพของรายงานทางการเงิน
ประเมินระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการต่างๆ เพื่อการสนับสนุนข้อมูลและเอกสารทางการเงินให้มีประสิทธิผล
เพื่ อ ให้ มี ค วามมั่ น ใจได้ ว่ ามีการบัน ทึก ข้อมูลทางบัญ ชีถูก ต้องครบถ้วน ทันเวลา และป้องกันมิใ ห้เกิดการทุจริต หรือการดำ�เนินการที่ผิดปกติ
ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ปรากฏในหน้ารายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำ�ปีฉบับนี้แล้ว
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของ
งบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำ�มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

นายสมชาย  สกุลสุรรัตน์
ประธานกรรมการ

นายสุภิสิทธิ  ์ ช่อเรืองศักดิ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Annual Report 2015
Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited
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รายงานของคณะกรรมการการตรวจสอบ

รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ำ มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน)

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำ�มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำ�นวน 3 ท่าน ดังนี้
1. นายสุเทพ  วงศ์วรเศรษฐ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
2. รศ.ดร.นินนาท  โอฬารวรวุฒิ
กรรมการตรวจสอบ
3. นายสาธิต  ชาญเชาวน์กุล
กรรมการตรวจสอบ
และมีผู้อ�ำ นวยการสำ�นักตรวจสอบภายในทำ�หน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามขอบเขตการปฏิ บั ติ ง าน หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบตามข้ อ กำ � หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งได้รวมการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุม
ด้วยจำ�นวน 2 ครั้ง   และได้เสนอผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบทุกครั้ง โดยสรุปสาระสำ�คัญได้ดังนี้
1. สอบทานงบการเงิน : คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำ�ปี 2558 เพื่อนำ�เสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยมีการประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับ Chief financial officer  ผู้สอบบัญชี และผู้อำ�นวยการ
สำ�นักตรวจสอบภายใน  เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ และมีการจัดทำ�งบการเงินตาม
ข้อกำ�หนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญชี รวมทั้งส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี และการเปิดเผยหมายเหตุในงบการเงินอย่างเพียงพอ
และสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่กำ�หนดไว้
2. กำ�กับดูแลงานตรวจสอบภายใน : คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของสำ�นักตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนงาน
ประจำ�ปี การสรุปผลการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส รวมทั้งติดตามการปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะของสำ�นักตรวจสอบภายใน
และของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน : คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการ
สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนนำ�เสนอให้
คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณา  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ เหมาะสมกับการดำ�เนินธุรกิจ
และสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่รายงานว่าจากการสอบทานยังไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำ�คัญซึ่งมีผลกระทบต่อ
งบการเงินของบริษัท และมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ก่อนนำ�เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ   เพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้
ถือหุ้น แต่งตั้งนางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล  และ/หรือนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ และ/หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ แห่งบริษัทสำ�นักงาน
อีวาย จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีสำ�หรับปีบัญชี 2558 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอืน่ ของสำ�นักงานทำ�หน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นชอบต่องบการเงินของบริษทั ฯ แทนผู้สอบบัญชีดงั กล่าวได้
5. การปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น : คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานของสำ�นักตรวจสอบภายในในการทบทวน
การปฏิบัติงานให้เป็นตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ และตามข้อกำ�หนดของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้าน
การทุจริต พบว่าบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและมีมาตรการในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น มีระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสจากบุคคลภายนอก ทั้งนี้
บริษัทฯ ได้มีการยื่นแสดงเจตนารมย์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(นายสุเทพ  วงศ์วรเศรษฐ)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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