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Pride | ความภาคภูมิใจ

Efficiency | การบริหารต้นทุน อย่างมีประสิทธิภาพ

Advancement | เพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มผลผลิต

Sustainability | ใช้พลังงานอย่างรูค้ณุค่าเพือ่ความยัง่ยืนในอนาคต

ใบประกาศรับรองการด�าเนินงาน

ปริมาณการขายกากถั่วเหลือง

ปริมาณการขายน�้ามันถั่วเหลือง

ปี 2562 มีการน�าเข้าเมล็ดถั่วเหลือง
เพื่อใช้ผลิต 1.6 ล้านตัน
เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่ 1.3 ล้านตัน

การใช้น�้าลดลงจากปี 2561
หรือ 0.75 ลูกบาศก์เมตรต่อตันเมล็ดถั่ว

การใช้ไฟฟ้าในโรงกลั่นลดลงจากปี 2561 
คิดเป็น 38.4 ยูนิตต่อตันน�้ามันดิบ
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)

ปี 2562 เป็นปีแห่งความท้าทายภายใต้ความผันผวนในระบบ
เศรษฐกิจและการเงินโลก สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา
และจีน ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทวี
ความรุนแรงมากขึ้น ตลอดจนพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลง
ไป ตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยแีละความใส่ใจในสขุภาพและ
สิ่งแวดล้อม

แนวโน้มการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็ในทกุมติขิองโลกยคุ Digital 
Transformation ที่เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมีบทบาทส�าคัญต่อ
ความส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจ ได้สร้างความท้าทายรุกไล่ธุรกิจ
ดั้งเดิม ควบคู่กับการสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค 
ยุคดิจิทัล บริษัทเล็งเห็นความส�าคัญและความจ�าเป็นอย่างยิ่ง 
ในการน�าเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับทุกส่วนของธุรกิจ
เป็นการเพิม่ศกัยภาพให้กบัทุกองค์ประกอบของธุรกจิในการแข่งขนั 
อย่างยั่งยืนนับตั้งแต่การบูรณาการของกระบวนการท�างาน
สารสนเทศและการจัดสรรทรัพยากร การสร้างสรรค์นวัตกรรม 
การพัฒนาระบบขนส่งและช่องทางจัดจ�าหน่ายครั้งใหญ่เพื่อ
รองรับการขยายก�าลังการผลิตท่ีเพิ่มขึ้นและให้ธุรกิจปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงช่วยตอบโจทย์ธุรกิจใหม่ๆ 
ที่จะเกิดขึ้น

ท่ามกลางการเปลีย่นผ่านและการเปลีย่นแปลง บรษิทัมุง่มัน่พฒันา
ศักยภาพ ความเป็นผู้น�าธุรกิจน�้ามันพืชและวัตถุดิบอาหารสัตว์ 
ในอาเซียน ผ่านการลงทุนด้านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและคาดว่า 
จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งในตลาดน�้ามันพืชพรีเมียมและวัตถุดิบ
อาหารสัตว ์ภายในปี 2563 น้ี รวมถึงแผนการขยายตลาด 
ส่งออกน�้ามันพืชค้าปลีกในกลุ่มประเทศ CLMV ผ่านแบรนด์สินค้า  
“เฮลท์ตี้ เชฟ” โดยปัจจุบันแบรนด์ “เฮลท์ตี้ เชฟ” เป็นผู้น�า 
ด้านยอดขายอนัดบัหนึง่ในประเทศกัมพชูา และขยายตลาดส่งออก
น�้ามันอุตสาหกรรมอาหารในภูมิภาคอาเซียน ขณะเดียวกันบริษัท
ได้ด�าเนินการบรหิารความเสีย่งอย่างเป็นระบบและมปีระสทิธภิาพ 
ทั้งในด้านการจัดการมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม การป้องกันอุบัติเหต ุ
ในกระบวนการท�างานทัง้หมด ซึง่จะเป็นส่วนท่ีท�าให้บรษิทัสามารถ
บรรลวุตัถปุระสงค์ในการด�าเนินตามแผนธรุกจิท่ีวางไว้ได้ ตลอดจน
สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับบริษัท เพื่อส่งมอบให้แก่ทั้งผู้ถือหุ้น
และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของบริษัท น�้ามันพืชไทย (จ�ากัด) มหาชน ที่จะเป็นผู้น�าในด้าน
ธรุกจิน�า้มนัพชืและวตัถดุบิอาหารสตัว์อย่างมัน่คง มกีารพฒันาธรุกจิ 
ทีเ่กีย่วข้องอย่างต่อเน่ือง มธีรรมาภบิาล ใส่ใจสงัคมและสิง่แวดล้อม
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สารจากประธานกรรมการ 



ส�าหรับ ปี 2562 บริษัท น�้ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน) สามารถ
สร้างผลประกอบการทางธุรกิจให้เติบโตด้วยปรมิาณการขายวัตถดุบิ
อาหารสัตว์และน�้ามันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ที่ขยายตัวร้อยละ 7 และ 5 
ตามล�าดับ เม่ือเทยีบกบัปี 2561 ส่งผลให้รายได้รวมทัง้ปีของบรษิทั 
มีมูลค่า 23,587 ล้านบาท และมีก�าไรสุทธิ 1,411 ล้านบาท คิดเป็น
ผลก�าไร 1.74 บาทต่อหุน้ จากการด�าเนนิธรุกจิด้วยหลกัการพฒันา
อย่างยัง่ยนืบนพืน้ฐาน การก�ากับดูแลกจิการทีดี่ส่งผลให้ในปี 2562 
บริษัทได้รับรางวัล “SET Awards 2019” กลุ่มรางวัล Business 
Excellence ประเภท Best Company Performance Awards 
และได้รับการประเมิน คะแนน CG อยู่ในระดับดีเลิศ (5 ดาว) ขณะ
เดียวกันบริษัทได้รับ การคัดเลือกเป็น “หุ้นยั่งยืน” ประจ�าปี 2562 
โดยเป็น 1 ใน 98 บริษัทจดทะเบียนที่มีการด�าเนินธุรกิจที่ค�านึงถึง
สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social 
and Governance: ESG) อีกด้วย

ผมมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า บริษัท น�้ามันพืชไทย (จ�ากัด) 
มหาชน ซึ่งเป ็นบริษัทช้ันน�าและเช่ียวชาญในอุตสาหกรรม 
สกัดน�้ามันถั่วเหลืองมากว่า 5 ทศวรรษ มีศักยภาพ และมีความ
พร้อมต่อการแข่งขันทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดโลก  
ด้วยสนิค้าทีไ่ด้รบัการยอมรบัและไว้วางใจจากลกูค้า ในเรือ่งคุณภาพ

และมาตรฐานตรงตามความต้องการของลูกค้า และการบริหาร 
ความเสี่ยงอย่างเป็นองค์รวมด้วยความใส่ใจในผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทุกภาคส่วน อันน�าไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืน และสร้างผลตอบแทน 
ที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

โอกาสน้ี ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณ 
ผูม้อีปุการคณุต่อบรษิทั ท่านผูถ้อืหุน้ ลกูค้า สถาบันการเงนิ พนัธมติร 
ทางธุรกิจ ส่วนราชการ ผู้บริโภค และประชาชนทั่วไป ตลอดจน
สื่อมวลชนที่ได้ให้ความไว้วางใจแก่คณะกรรมการและผู้บริหาร
ของบริษัทด้วยดีตลอดมา และหวังว่าจะช่วยสนับสนุนและส่งเสริม 
ให้การด�าเนนิธรุกจิของบรษัิทประสบความส�าเรจ็ยิง่ข้ึนไปในอนาคต 
และท้ายที่สุดนี้ ขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานบริษัททุกท่าน 
จากใจจริง ที่ได้ทุ่มเทแรงใจ แรงกาย มุ่งมั่นพัฒนาการท�างานและ 
สร้างผลงานให้ส�าเร็จตามเป้าหมายทีไ่ด้วางไว้ ขออวยพรให้ทกุท่าน
ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ตลอดไป 
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(นายสมพล เกียรติไพบูลย์)
ประธานกรรมการ

ผมมีความเชื่อม่ันเป็นอย่างย่ิงว่า 

บรษิทั น�า้มันพชืไทย (จ�ากดั) มหาชน 

ซึ่งเป็นบริษัทชั้นน�าและเชี่ยวชาญ 

ในอตุสาหกรรมสกัดน�า้มันถัว่เหลือง

มากว่า 5 ทศวรรษ มีศักยภาพ และ 

มีความพร้อมต่อการแข่งขันท้ัง

ตลาดภายในประเทศและตลาดโลก
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ข้อมูลทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

2562 2561 2560 2559

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวม 11,765.55 11,038.00 11,615.05 11,083.06

หนี้สินรวม   2,716.25 2,192.57 3,048.73   2,167.31

ส่วนของผู้ถือหุ้น    9,049.30 8,845.43 8,566.32 8,915.75

ผลประกอบการ 

รายได้รวม 23,800.04 25,118.91 24,805.05 28,335.39

รายจ่ายรวม 21,989.70 22,811.33 23,221.23 25,048.63

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ 1,807.22 2,304.09 1,580.07 3,283.20

ก�าไรสุทธิ 1,410.53 1,867.44 1,326.76 2,754.62

ข้อมูลต่อหุ้น 

ก�าไรต่อหุ้น (บาท) 1.74 2.31 1.64   3.41

มูลค่าต่อหุ้น (บาท) 10.72 10.47 10.13 10.56

รายได้รวม

ล้านบาท ล้านบาท

มูลค่าต่อหุ้น (บาท)สินทรัพย์รวม

23,800.04 10.7211,765.55 ล้านบาท
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รายได้จากการขายภายในประเทศ

14,425
อุตสาหกรรมอาหารสัตว�

น้ำมันถั่วเหลืองบร�สุทธิ์

บรรจ�ภัณฑ�

ล�านบาท

ล�านบาท

ล�านบาท

5,646

362

อื่นๆ

ล�านบาท

1,156

อื่นๆ

ล�านบาท
99

721
อุตสาหกรรมอาหารสัตว�

ล�านบาท

น้ำมันถั่วเหลืองบร�สุทธิ์

ล�านบาท
1,178

รายได้จากการขายในต่างประเทศ 
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คณะกรรมการ

 1.  นายสมพล เกียรติไพบูลย์
  ประธานกรรมการ (อิสระ)

 2.  นายอภิชาติ จีระพันธุ์
  กรรมการ (อิสระ)

 3.  ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล
  กรรมการ (อิสระ)

 5. นายบวร  วงศ์สินอุดม
 รองประธานกรรมการ

 4.  รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์
  กรรมการ (อิสระ)

 6. นายวิชิต  วิทยฐานกรณ์
 กรรมการ
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10. นายพาชยั  จันทร์พทัิกษ์
 กรรมการ

11. นายเอกรัฐ  วงศ์ศุภชาติกุล
 กรรมการ

12. นายวรวุฒิ  ตั้งพิรุฬห์ธรรม  
 กรรมการ

 9. นายวัชร  วิทยฐานกรณ์
 กรรมการ

 7. นางสาวอรญัญา  วทิยฐานกรณ์
 กรรมการ

 8. นายวิชัย  วิทยฐานกรณ์
 กรรมการ
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ประวัติคณะกรรมการ
และผู้บริหาร

การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง :  ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา :  ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 10 ตุลาคม 2544

ต�าแหน่งในกิจการอื่น : 
• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ -  แห่ง
• บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ -  แห่ง

วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม :
• ดษุฎีบณัฑติกติตมิศักด์ิ สาขาบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเวสเทร์ิน
• M.A. Economics, Fairleigh Dickinson University, 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท (เกียรตินิยม) พัฒนบริหารศาสตร์ 
 สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ปี 2531 
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• ประกาศนยีบตัร หลกัสตูร The Role of the Chairman Program 

(RCP) รุ่นที่ 8/2546
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 5 สถาบัน

วิทยาการตลาดทุน

ต�าแหน่งปัจจุบัน :
• ประธานกรรมการ (อิสระ) กรรมการตรวจสอบ 
 ประธานกรรมการบรรษทัภบิาล สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

บริษัท น�้ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน)
• วุฒิสมาชิก
• ประธานกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพ

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :
• รองประธาน องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
• สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ส.น.ช.)
• กรรมการผูท้รงคณุวฒุด้ิานการประกนัภยั ในคณะกรรมการก�ากับ

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
• ประธานที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายเศรษฐกิจ)
• ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
• ที่ปรึกษาพิเศษในคณะที่ปรึกษาพิเศษศูนย์ศิลปาชีพระหว่าง

ประเทศ (องค์การมหาชน)
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน (ปปง.)

นายสมพล เกียรติไพบูลย์
ประธานกรรมการ (อิสระ)
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน
อายุ : 79 ปี

1
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2
นายอภิชาติ จีระพันธุ์
กรรมการ (อิสระ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน
อายุ : 62 ปี

การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง :  ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา :  ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 28 กุมภาพันธ์ 2561

ต�าแหน่งในกิจการอื่น : 
• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 3  แห่ง
• บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1  แห่ง

วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม :
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
• ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ
 ร่วมเอกชน (ปรอ.รุน่ที ่24/2554) วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ  

 ประชาธิปไตยส�าหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร. รุ่นที่ 18/2557)  
สถาบันพระปกเกล้า

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
 รุ่นที่ 103/2556, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP)
 รุ่นที่ 31/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Corporate Governance for Executive (CGE) 
 รุ่นที่ 15/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ต�าแหน่งปัจจุบัน :
• กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 และกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน
 บริษัท น�้ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน)
• ผู้เชี่ยวชาญประจ�าตัวสมาชิกวุฒิสภา
• กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการก�ากบัดแูล 

 กิจการที่ดี และกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
 บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา 

 และก�าหนดค่าตอบแทน และกรรมการก�ากับดูแลกิจการ 
 บริษัท มิลล์คอน สตีล จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา 

และก�าหนดค่าตอบแทน
 บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท เอซี เวิร์ลไวด์ จ�ากัด
• กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธินักกฎหมายธุรกิจ

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :
•  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
• กรรมการ บริษัท คอนติเนนตัล โฮลดิ้งส์ จ�ากัด
• กรรมการ บริษัท ท็อป เพอร์ฟอร์มมิ่ง คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
• กรรมการ บริษัท สยามพรีเมียร์ เซอร์วิส จ�ากัด
• กรรมการ บริษัท ส�านักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จ�ากัด
• ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการป้องกันและติดตามคนงาน
 ที่ถูกหลอกลวงไปท�างาน คณะกรรมาธิการแรงงาน
 และสวัสดิการสังคม วุฒิสภา
• ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจ�าคณะกรรมาธิการศึกษา 
 ตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา
• ประธานกรรมการ บริษัท วธน แคปปิตัล จ�ากัด (มหาชน)
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การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง :  ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา :  ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 28 เมษายน 2553

ต�าแหน่งในกิจการอื่น : 
• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง
•  บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ -  แห่ง

วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม :
• เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยโรเชสเตอร์ 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
• เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัร่วมกบัเอกชน (ปรอ.) 

รุ่นที่ 21 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 12 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลกัสตูรผู้บรหิารระดบัสงูด้านวทิยาการพลังงาน (วพน. รุน่ที ่11)  

สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�าหรับ

นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 21/2545), 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลกัสตูร Audit Committee and Continuing Development 

Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management, 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and 

Risk Management สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย
• หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function, 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล
กรรมการ (อิสระ)
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง 
และการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
อายุ : 65 ปี

• หลักสูตร The Board’s Role in Fraud Prevention, 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 33, 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• “Steering Governance in a Changing World” 
 IOD International Director Conference 2017, 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• “Corporate Disclosures: What are investors looking for 

beyond financial measures?” IOD Breakfast Talk 3/2017 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Rising above disruption : A Call for Action, National 
Director Conference 2018 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• สัมมนา หัวข้อ “Anti-Corruption: The Practical Guide”, 

Thai CAC
• EVEREST - Entire Business Innovation Transformation 

(EBIT), กรณีศึกษา IRPC สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• “ความยั่งยืนของธุรกิจยุคดิจิทัล” บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

ต�าแหน่งปัจจุบัน :
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการนโยบาย 

สิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการก�ากับการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ บริษัท น�้ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน)

• อนกุรรมการจดัท�าบนัทกึข้อตกลงและประเมนิผลการด�าเนนิงาน
รัฐวิสาหกิจ (สาขาเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ) ส�านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

• กรรมการอิสระ และกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ 
และก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและกรรมการในคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไพลอน จ�ากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
• กรรมการ การเคหะแห่งชาติ
• กรรมการ บริษัท นาวี อินเตอร์เทรด จ�ากัด
• อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกลัน่กรองแผนการแก้ไขปัญหา

รัฐวิสาหกิจ
• อนกุรรมาธกิารนโยบายการเงนิ การคลงั งบประมาณและตดิตาม

สถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
• กรรมการ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้าภาคตะวันออก 

จ�ากัด (มหาชน)
• อนกุรรมการในคณะอนกุรรมการบรหิารส�านกังานบรหิารกองทนุ

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
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• รองประธานคณะท่ีปรกึษาด้านเทคนคิงานวิจยัพฒันาเทคโนโลยี
ระบบกักเก็บพลังงาน

• ประธานอนุกรรมการประเมินผลโครงการภายใต้กองทุนเพื่อ 
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

• ประธานกรรมการ ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
• กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์
• กรรมการประจ�าคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• อนุกรรมาธิการในคณะอนุกรรมาธิการพิจารณางบประมาณ 

ในลกัษณะบรูณาการ จงัหวัดและกลุม่จงัหวัดและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ, 
 บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง :  ไม่มี
 
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา :  ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 29 เมษายน 2557

ต�าแหน่งในกิจการอื่น : 
• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  -  แห่ง
• บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  -  แห่ง

วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม :
•  วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•  สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•  วุฒิบัตรด้านโรคสุกร มหาวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์ ฮันโนเวอร์ 

สาธารณรัฐเยอรมัน
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
 รุ่น 202/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•  Diplomate, Thai Board of Veterinary Medicine

ต�าแหน่งปัจจุบัน :
•  กรรมการอิสระ กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
 และก�าหนดค่าตอบแทน บริษัท น�้ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน)

•  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•  ทีป่รกึษาในคณะอนกุรรมการด้านยาและวคัซนีในทางสตัวแพทย์ 

และคณะท�างานจัดท�าหลักเกณฑ์และแนวทางการใช้ยาใน 
สัตว์เลี้ยง สัตวแพทยสภา

•  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ บริษัทเบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า เครือเบทาโกร
•  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ บริษัทในเครือไบโอไซน์
•  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ บริษัทในเครือเว็ทโปรดักส์
•  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ บริษัทในเครือสมาร์ทเว็ท
•   ที่ปรึกษาด้านวิชาการ บริษัทมาสเตอร์เว็ท จ�ากัด
•   ที่ปรึกษาด้านวิชาการ บริษัทแมคโปรดั๊กส์ จ�ากัด
•   ที่ปรึกษาด้านวิชาการ บริษัท MSD ประเทศไทย จ�ากัด 
 (แผนกยาสัตว์)
•  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ บริษัท Zoetis ประเทศไทย จ�ากัด 
 (แผนกยาสัตว์)
•  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะกรรมการวิชาการ 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปี ย้อนหลัง :
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและ

ผลิตภัณฑ์ (Pig Board) ตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี
•  รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•  รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารและทรัพย์สิน 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

4

5

รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์
กรรมการ (อิสระ)
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน
อายุ : 67 ปี

การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง :  ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 26 เมษายน 2560

ต�าแหน่งในกิจการอื่น : 
• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  2  แห่ง
• บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  3  แห่ง

นายบวร วงศ์สินอุดม
รองประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม 
บริหารความเสี่ยง และการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
อายุ : 65 ปี
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วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม :
•  ปรญิญาโท สาขาการจดัการ สถาบนับณัฑติบริหารธุรกจิศศนิทร์ 

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•  ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•  ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ
 ร่วมเอกชน (ปรอ.รุ่นท่ี 17/2547)วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร
•  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
 รุ่นที่ 76/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
 รุ่นที่ 209/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•  หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP)
 รุ่นที่ 28/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•  หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) 
 รุ่นที่ 45/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ต�าแหน่งปัจจุบัน :
•  รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการนโยบาย 

สิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการก�ากับการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ 
บริษัท น�้ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน)

•  ประธานกรรมการ บริษัท พริมา มารีน จ�ากัด (มหาชน)
•  ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ฟีนอล จ�ากัด
•  ประธานกรรมการ 
 บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ากัด
•  รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
•  ประธานคณะกรรมการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม 
 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
•  กรรมการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จ�ากัด
•  กรรมการ บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :
• กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 และกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน
 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 บริษัท น�้ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน)
•  ประธานสายงานฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม 
 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
•  ประธานกรรมการ 
 บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จ�ากัด (มหาชน)

•  กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย
•  กรรมการ การประปานครหลวง
•  ประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบันน�้าเพื่อความยั่งยืน 
 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
•  ประธาน คลัสเตอร์ปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
•  กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
•  ประธานกรรมการ 
 บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จ�ากัด
•  กรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)

การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง : 
•  ร้อยละ 1.36 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา :  ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 28 มีนาคม 2528

ต�าแหน่งในกิจการอื่น : 
•  บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  -  แห่ง
•  บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  -  แห่ง

วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม:
•  International Overseas Chinese High School, Taiwan
•  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP),
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรผู้บริหารทูตศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต�าแหน่งปัจจุบัน :
•  กรรมการ และที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 บริษัท น�้ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน)
•  นายกสมาคมผู้ผลิตน�้ามันถั่วเหลืองและร�าข้าว

6
นายวิชิต วิทยฐานกรณ์
กรรมการ
ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ : 74 ปี
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ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :
•  รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา

และก�าหนดค่าตอบแทน บริษัท น�้ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน)
•  กรรมการบรหิารความเสีย่ง บรษิทั น�า้มนัพชืไทย จ�ากดั (มหาชน)

การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง : 
ร้อยละ 2.27 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา :  ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 29 เมษายน 2554

ต�าแหน่งในกิจการอื่น : 
•  บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  -  แห่ง
•  บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  -  แห่ง

วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม:
•  ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี
•  หลักสูตร Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2530
•  หลักสูตรการสืบทอดธุรกิจครอบครัวอย่างยั่งยืน ปี 2552
 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ (SASIN)
•  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), 
 รุน่ที ่82/2553 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)
•  หลักสูตร Director Certification Program (DCP), รุ่นที่ 

134/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
•  หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD), รุ่นที่  

11/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
•  หลักสูตร Executive Development Program (EDP), 
 รุ่นที่ 12/2556 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
•  หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงองค์กร” 
 รุ่นที่ 5/2558 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 23/2559 
สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ต�าแหน่งปัจจุบัน :
•  กรรมการ กรรมการนโยบายสิง่แวดล้อม สงัคม บริหารความเสีย่ง 

และการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
 บริษัท น�้ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน)
•  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการพาณิชย์ 
 บริษัท น�้ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :
•  กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน 
 บริษัท น�้ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน)
• รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

บริษัท น�้ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน)
• รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานธุรกิจวัตถุดิบอาหารสัตว์ 

บริษัท น�้ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน)
•  รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจการตลาด
 บริษัท น�้ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน)

นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์
กรรมการ
กรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง 
และการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการพาณิชย์
อายุ : 54 ปี

การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง : 
•  ร้อยละ 7.55 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา :  ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 13 พฤษภาคม 2559

ต�าแหน่งในกิจการอื่น : 
•  บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  -  แห่ง
•  บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  5  แห่ง

วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม :
•  The Institute of Administration, Hong Kong
•  Ling-Nan College Hong Kong
•  หลักสูตร Directors Certification Program (DCP),
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นายวิชัย วิทยฐานกรณ์
กรรมการ
อายุ : 69 ปี
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ต�าแหน่งปัจจุบัน :
•  กรรมการ บริษัท น�้ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน)
•  ประธาน บริษัท ฟ้าไชโย จ�ากัด
•  ประธาน บริษัท ยูโฟล์ว พลัส จ�ากัด
•  ประธาน บริษัท ฟีลา พลัส จ�ากัด
•  ประธาน บริษัท เทคซ์ปอร์ตไทย จ�ากัด
•  กรรมการ บริษัท เซ่งเฮงอุตสาหกรรม จ�ากัด
•  ที่ปรึกษาอาวุโส คณะอนุกรรมการกลุ่มค้าชายแดน 
 และข้ามแดน ด้านจีนตอนใต้ (ปี 2560-2561)

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :
•  ประธานสภาคลังสมองเพื่อชีวิต (ประธานกิตติมศักดิ์)
•  ที่ปรึกษาสภาหอการค้าไทย พัฒนาระบบ Logistics 
 (ปี 2558 - 2560)
•  ที่ปรึกษา สภาหอการค้า สิบสองปันนา (ปี 2557 - 2560)

การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง : 
•  ร้อยละ 1.40 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา :   ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 29 เมษายน 2556

ต�าแหน่งในกิจการอื่น : 
•  บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  1  แห่ง
•  บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  1  แห่ง

วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม :
•  เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยโคโลราโด-เดนเวอร์ 

ประเทศสหรัฐอเมริกา
•  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและธนาคาร 
 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) 
 รุ่นที่ 174/2556, แสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•  หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) 

รุ่นที่ 1/2556, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

•  หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่นที่ 28/2557,
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•  หลกัสตูร Company Reporting Program (CRP) รุ่นที ่8/2557,
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•  หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 13/2557,
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•  หลกัสตูร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 

รุ่นที่ 5/2557, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 22/2559, 

สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน 
 (วพน.รุ่นที่ 12/2561), สถาบันวิทยาการพลังงาน
•  หลกัสตูรภมูพิลงัแผ่นดนิ (รุน่ท่ี 5/2562), จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

ต�าแหน่งปัจจุบัน :
•  กรรมการ บริษัท น�้ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน)
•  กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 บริษัท พรอดดิจิ จ�ากัด (มหาชน)
•  กรรมการ บริษัท โกลเด้นเธร็ด จ�ากัด

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :
•  ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
•  เลขานุการบริษัท ผู้จัดการฝ่ายธุรการและคลังสินค้า 
 บริษัท พรอดดิจิ จ�ากัด (มหาชน) 

9

10

นายวัชร วิทยฐานกรณ์
กรรมการ
อายุ : 49 ปี

นายพาชัย จันทร์พิทักษ์
กรรมการ
รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่าย Supply and Trading
อายุ : 36 ปี

การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง : 
•  ร้อยละ 0.36 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา :  ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 18 มีนาคม 2558

ต�าแหน่งในกิจการอื่น : 
•  บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  - แห่ง
•  บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  - แห่ง
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11วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม :
•  ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ สาขา Technical Venture and  

foundation of entrepreneurship, University College 
London & London Business School - London, United 
Kingdom

•  ปรญิญาตรวิีศวกรรมศาสตร์ สาขา Engineering with Business 
and Finance, University College London & London 
Business School - London, United Kingdom

•  หลักสูตร Director Certification Program (DCP 216/2559), 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

•  หลกัสตูร ABC รุน่ที ่5 สถาบนัพฒันาความคดิสร้างสรรค์เชงิธรุกจิ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

•  หลักสูตร Executive Development Program, 
 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
•  หลักสูตร พัฒนาการใช้สื่อดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ (DEF 1/2560), 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
•  หลกัสตูร กลยทุธ์การบรหิารธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์ (รุน่ที ่3/2560),
 สมาคมผู้บรหิารธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
•  หลักสูตร Leadership Succession Program, 
 มูลนิธิสถาบันวิจัย และพัฒนาองค์กรภาครัฐ
•  หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD 9/2019), 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ต�าแหน่งปัจจุบัน :
•  กรรมการ บริษัท น�้ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน)
•  รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย Supply and Trading 
 บริษัท น�้ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :
•  กรรมการบริหาร บริษัท น�้ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน)
•  ผู้อ�านวยการฝ่าย Supply and Trading 
 บริษัท น�้ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน)
•  ผู้จัดการแผนก Raw Material Procurement and Trading 

บริษัท น�้ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน)

นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล
กรรมการ
อายุ : 38 ปี

การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง : 
•  ร้อยละ 1.50 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา :  ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 28 เมษายน 2559

ต�าแหน่งในกิจการอื่น : 
•  บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  -  แห่ง
•  บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  1  แห่ง

วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม:
•  ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขา Business Administration  

Management (Executive), สถาบนับัณฑิตบริหารธรุกจิศศนิทร์
•  ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขา Electrical Engineering,
 Suffolk University, United State of America
•  หลักสูตร Executive Development Program (EDP),
 สมาคมบริษัทจดทะเบียนแห่งประเทศไทย
•  หลักสตูรผูบ้ริหารกระบวนการยติุธรรมระดับสูง (บ.ย.ส) รุ่นที ่16
 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
•  หลกัสตูรผูน้�ายคุใหม่ในระบอบประชาธปิไตย สถาบันพระปกเกล้า
•  หลักสูตร Young Entrepreneurship Program 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)
•  หลกัสตูร ABC รุน่ที ่3 สถาบนัพฒันาความคดิสร้างสรรค์เชงิธุรกจิ
 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
•  หลักสูตร Director Certification Program (DCP 227/2559),
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•  หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM 6/2562),
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ต�าแหน่งปัจจุบัน :
•  กรรมการ บริษัท น�้ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน)
•  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลเด้นเธร็ด จ�ากัด
•  กรรมการบริหาร บริษัท โกลเด้นเธร็ด จ�ากัด

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :
•  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการผลิต 
 บริษัท โกลเด้นเธร็ด จ�ากัด
•  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด 
 บริษัท โกลเด้นเธร็ด จ�ากัด



บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)16

12

การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง : 
•  ร้อยละ 0.91 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา :   ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 26 เมษายน 2560

ต�าแหน่งในกิจการอื่น : 
•  บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  3  แห่ง
•  บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  1  แห่ง

วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม :
•  ปริญญาโท สาขาการเงินและการตลาด
 สถาบันบัณฑติบรหิารธุรกจิศศนิทร์ แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
•  ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป
 คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•  หลักสูตร CFO มืออาชีพ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
•  หลกัสตูรนกัลงทุนผูท้รงคุณวฒุ ิรุน่ท่ี 6 
 สถาบนัวทิยาการผู้ลงทนุไทย
•  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
 รุ่นที่ 14/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•  หลักสูตร Finance for Non - Finance Directors (FND) 
 รุ่นที่ 35/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
 รุ่นที่ 92/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•  หลักสูตร Diploma Examination (EXAM) ปี รุ่นที่ 22/2550
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•  หลกัสตูร หลกัสตูร Monitoring the Internal Audit Function 

(MIA) รุ่นที่ 6/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•  หลักสูตร Family Business Sustainability (FBS) รุน่ที ่4/2559
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•  หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) 

รุ่นที่ 23/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

•  หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market (CGI) 
รุ่นที่ 20/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

•  หลกัสตูร Board Nomination and Compensation Program 
(BNCP) รุน่ที ่4/2561 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย

•  หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM 6/2562),
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•  หลักสูตร Boardroom Success Through Financing and 

Investment (BFI 9/2563), สมาคมส่งเสริมสถานบันกรรมการ
บริษัทไทย

ต�าแหน่งปัจจุบัน :
•  กรรมการ บริษัท น�้ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน)
•  กรรมการ คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน 
 บริษัท พรอดดิจิ จ�ากัด (มหาชน)
•  กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล 

สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
 บริษัท เมเจอร์ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)
•  กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 บริษัท ไทยฮา จ�ากัด (มหาชน)
•  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากัด

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :
•  ประธานเจ้าหน้าทีก่ารเงิน และประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

บริษัท ไทยฮา จ�ากัด (มหาชน)
•  สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•  ประธานรุ่น หลักสูตร SCBS Infinite Wealth Program รุ่นที่ 3 

ปี 2559 (IWP) บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)
•  ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ “ศศินทร์บอกรักชาวนา” สถาบันบัณฑิต

บริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมูลนิธ ิ
ข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

•  วิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง การบริหารความเสี่ยง, 
 การเงินส�าหรับผู้ประกอบการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
•  คณะกรรมการสมาคมนิสติเก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครนักศึกษาปริญญาโท 
 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล

นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม
กรรมการ
อายุ : 45 ปี
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การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา :  ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง  : 4 กรกรฎาคม 2561

ต�าแหน่งในกิจการอื่น 
•  บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  -  แห่ง
•  บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  -  แห่ง

วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม : 
•  ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•  NIDA-Wharton Executive Leadership ปี 2551, Wharton 

School of Business, University of Pennsylvania, U.S.A.
•  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
 รุน่ 127/2553 สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิทัไทย (IOD)

ต�าแหน่งปัจจุบัน : 
•  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการผลิต 
 บริษัท น�้ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน)
•  ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ โพลิเมอร์,
 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)
•  กรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด
•  กรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จ�ากัด
•  กรรมการ บริษัท PT Indo Thai Trading
•  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์,
 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)
•  กรรมการ รักษาการกรรมการผู้จัดการ 
 บริษัท ไทยสไตรีนิคส์ จ�ากัด

นายไพโรจน์ อุทัยทรัพย์
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการผลิต
อายุ  : 62 ปี

การถือหุ้นของกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง :  ไม่มี

นายชาญวิทย์ วิทยฐานกรณ์
รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจการค้า
อายุ : 50 ปี

การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง : 
•  ร้อยละ 0.97 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา :  ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 30 มกราคม 2558

ต�าแหน่งในกิจการอื่น : 
•  บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  -  แห่ง
•  บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  3  แห่ง

วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม :
•  ปริญญาโท หลักสูตรการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด)
 มหาวิทยาลัยรัฐนอร์ทแคโลไรน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา
•  ปริญญาตรี หลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิต
 มหาวิทยาลัยรัฐนอร์ทแคโลไรน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา
•  ปริญญาตรี หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
•  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
 รุ่นที่ 136/2553, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
 รุ่นที่ 84/2553, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•  หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) 
 รุ่นที่ 9/2553, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•  หลักสูตร Executive Development Program (EDP) 
 รุ่นที่ 14/2557, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
•  หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงองค์กรรุ่นที่ 5/2558, 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•  หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงรุ่นที่ 7/2559, 

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ต�าแหน่งปัจจุบัน
•  รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจการค้า 
 บริษัท น�้ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน)
•  ประธานกรรมการ บริษัท นิวเวฟ เอเซีย จ�ากัด
•  ประธานกรรมการ บริษัท เจนโทเชีย จ�ากัด

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :
•  กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 บริษัท น�้ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน)
•  รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการค้าต่างประเทศ 
 บริษัท น�้ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน)
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การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง :
•  ร้อยละ 1.44 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา :  ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 30 มกราคม 2558

ต�าแหน่งในกิจการอื่น : 
•  บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  -  แห่ง
•  บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  -  แห่ง

วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม :
•  Master of International Business, Swinburne University, 

Melbourne Australia
•  Bachelors of Commerce, Deakin University, Melbourne 

Australia
•  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
 รุ่นที่ 137/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•  หลักสูตร Executive Development Program (EDP) 
 รุ่นที่ 13/2557 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
•  หลักสูตรการบรหิารความเสีย่งองค์กร จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

รุ่นที่ 5/2558
•  หลักสูตร The TLCA Leadership Development Program 

รุ่นที่ 4/2559 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
•  หลักสูตร Ultra Wealth การบริหารการลงทุนเพื่อนักธุรกิจ
 ระดับท็อปของประเทศ รุ่นที่ 3  บรษิทั ด ิอลัตร้าเวลท์ กรุป๊ จ�ากดั

ต�าแหน่งปัจจุบัน
•  รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 
 บริษัท น�้ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:
•  กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 บริษัท น�้ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน)
•  ผู้อ�านวยการ ฝ่ายการค้าต่างประเทศ 
 บริษัท น�้ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน)
•  ผู้จัดการ แผนกการค้าต่างประเทศ 
 บริษัท น�้ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน)

นายศุภชัย วิทยฐานกรณ์
รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
อายุ : 47 ปี

การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง :  ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 1 สิงหาคม 2557

ต�าแหน่งในกิจการอื่น : 
•  บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  -  แห่ง
•  บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  -  แห่ง

วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม:
•  ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต�าแหน่งปัจจุบัน :
•  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการผลิต 
 บริษัท น�้ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :
•  ผู้อ�านวยการ ฝ่ายผลิต 1-4 
 บริษัท น�้ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน)

นายก�าธร เอกเมธีพันธ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายผลิต
อายุ : 59 ปี
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การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง : 
•  ร้อยละ 0.08 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา :  ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 28 มกราคม 2558

ต�าแหน่งในกิจการอื่น : 
•  บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  -  แห่ง
•  บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  -  แห่ง

วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม :
•  บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•  บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับสอง) 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ต�าแหน่งปัจจุบัน
•  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีการเงิน
 บริษัท น�้ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
•  ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินและบัญชี 
 บริษัท น�้ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน)

นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีการเงิน
อายุ : 56 ปี

การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 1 ธันวาคม 2556

ต�าแหน่งในกิจการอื่น :
•  บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  -  แห่ง
•  บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  -  แห่ง

วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม :
•  ปริญญาตรีการตลาด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• Mini Master of Management มหาวิทยาลัยมหิดล
•  Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•  Micro MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•  Leadership Development Program 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ต�าแหน่งปัจจุบัน :
•  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจ 3 
 บริษัท น�้ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :
•  ที่ปรึกษาด้านการตลาด บริษัท Teikoku Research จ�ากัด
•  ที่ปรึกษาด้านการตลาด บริษัท ธีร์ โฮลดิ้ง จ�ากัด
•  กรรมการ บริษัท บีบีเคเค จ�ากัด
•  ผู้อ�านวยการฝ่ายธุรกิจ 3 บริษัท น�้ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน)

นายศักดิ์ชัย ผดุงเกียรติวงศ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจ 3
อายุ : 56 ปี
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นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญกับการด�าเนินงานของบริษัท 
จึงก�าหนดให้มีการพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
ระยะยาว และกลยุทธ์ในการด�าเนินงานของบริษัทเป็นประจ�า 
ทกุปี เพือ่ก�าหนดทศิทางในการด�าเนนิธรุกจิ และปรบัเปลีย่นกลยทุธ์
ให้สอดคล้องเหมาะสมตามภาวะเศรษฐกจิและการแข่งขนัในตลาด 
โดยในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์  
พันธกิจ เป้าหมายระยะยาว และกลยุทธ์ ร่วมกับผู้บริหารในการ 
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 22 
พฤศจกิายน 2562 โดยมมีตใิห้ปรบัแก้วสิยัทัศน์และก�าหนดพนัธกจิ
ของบรษิทัให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการด�าเนนิธรุกจิในปัจจบัุน

วิสัยทัศน์
TVO จะเป็นผู้น�าในด้านธุรกิจน�้ามันพืชและวัตถุดิบอาหารสัตว์
อย่างมั่นคง

พันธกิจ
•  มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศ 
•  เร่งปรบัปรงุประสิทธิภาพการผลิต เพือ่ยกระดบัคณุภาพมาตรฐาน

สนิค้าและบรกิาร ให้ครองความเป็นทีห่นึง่ในใจผูบ้รโิภค 
• มุ่งสร้างสรรค์นวตักรรม พฒันาผลติภณัฑ์ เพือ่ต่อยอดธุรกจิใหม่ 

และตอกย�้าความเป็นผู้น�าในอุตสาหกรรมที่อยู่คู่กับชุมชน ดูแล
สังคม และใส่ใจสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายระยะยาว
ในการด�าเนินธุรกิจ
บริษทัมคีวามเชือ่มัน่ในศักยภาพการเตบิโตของอตุสาหกรรมเกษตร
และอาหาร จึงมีแผนงานทีจ่ะขยายตลาดสู่ประเทศในกลุม่อาเซยีน 
มุ ่งม่ันพัฒนาคุณภาพของสินค้าอย่างต่อเน่ืองด้วยเทคโนโลย ี
ที่ทันสมัยตามมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานการใช้ทรัพยากร
อย่างเหมาะสมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างสรรค์นวัตกรรม
อันก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่กิจการและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งเพิ่มศักยภาพของพนักงานทุกระดับ เพื่อยกระดับความ
สามารถในการแข่งขนัควบคูก่บัการดแูลสงัคมและชมุชน และสร้าง
ผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม ด้วยค�านึงถึงผู้มีส่วนได้
เสียทุกภาคส่วน อันน�าไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

เพื่อให้การด�าเนินงานของบริษัทเป็นไปตามวัตถุประสงค์และ 
เป้าหมายหลกัทีจ่ะบรรลกุ�าไรสทุธใินระดบัร้อยละ 6-8 ต่อปี ภายใน
ปี 2567 คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาก�าหนดกลยุทธ์หลัก
เป็นประจ�าทุกปี เพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ขององค์กรให้สอดคล้อง 
กบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป ควบคู่ไปกบัการบริหารความเสีย่ง 
ที่ครอบคลุม และการควบคุมภายในที่เพียงพอตามหลักการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี โดยค�านึงถึงปัจจัยแวดล้อมของกิจการ และการ
วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู ้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง 
ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทร่วมกับผู้บริหารทบทวนผลการ
ด�าเนินงานในปีที่ผ่านมา ประกอบกับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน 
และภายนอกที่เปลี่ยนแปลง เพื่อก�าหนดกลยุทธ์ท่ีเชื่อมโยงกับ
แผนการด�าเนินงานและงบประมาณประจ�าปี ดังนี้
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การจัดหาวัตถุดิบ 
เพิ่มทางเลือกในการจัดซื้อวัตถุดิบจากแหล่งผลิตที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ จัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานของ TVO มคีวามรบัผดิชอบในการสร้างความสมดลุระหว่างคุณภาพและราคา รวมถงึสร้างความม่ันคง
ในการเข้าถึงวัตถุดิบอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนจากคู่ค้าที่มีศักยภาพและเชื่อถือได้

การบริหารก�าลังการผลิต 
ปรับปรุงเครื่องจักรและระบบการท�างานให้มีประสิทธิภาพ ยกระดับความสามารถในการผลิตด้วยเครื่องจักร 
และเทคโนโลยทีีทั่นสมยั วางแผนการหยดุการผลติทีส่อดคล้องกับแผนการด�าเนนิงาน พฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐาน 
และสาธารณูปโภคที่เหมาะสมเพื่อรองรับก�าลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งสร้างสรรค์นวัตกรรมในการท�างานที่ช่วย 
ลดต้นทุนการผลิตและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

คุณภาพผลิตภัณฑ์  
มุ่งมั่นในการผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ตลอดจนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยเทคโนโลย ี
ที่ทันสมัยและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความแตกต่างที่ได้เปรียบเชิงการแข่งขัน เสริมสร้างรายได้และ
ก�าไรให้บริษัท และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันและอนาคต

การจัดจ�าหน่าย  
เพิ่มการจัดจ�าหน่ายช่องทางใหม่ กระจายสินค้าไปยังธุรกิจที่มีศักยภาพ เร่งการขายเชิงปริมาณทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ขยายตลาดส่งออกสู่ประเทศในกลุ่มอาเซียนโดยเฉพาะประเทศกลุ่ม CLMV เพ่ือสร้างฐานลูกค้าใหม่
ในตลาดต่างประเทศและเป็นการรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต 

ลูกค้า 
พัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิมที่มีอยู ่อย่างมั่นคง สร้างความผูกพันและด�ารงไว้ 
ซึ่งความสัมพันธ์ระยะยาวกับคู่ค้าตามแนวทางพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจ

ประสิทธิภาพการท�างาน 
เพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงานในยุค digital transformation ด้วยการใช้เทคโนโลยีในการประมวลผลข้อมูล 
เพื่อการวางแผนและการตัดสินใจอย่างถูกต้องและแม่นย�า รวมท้ังติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติ automation  
ในส่วนการผลิตและโลจิสติกส์ เพื่อลดขั้นตอนการท�างานและเพ่ิมประสิทธิผลของงาน และเตรียมความพร้อม 
สู่การเป็น smart factory

การบริหารทรัพยากรบุคคล  
พฒันาและเตรียมความพร้อมผูส้บืทอดต�าแหน่งงานส�าคญั ปรบัโครงสร้างการบรหิารค่าตอบแทนและสวสัดกิารต่างๆ  
อย่างเหมาะสม พัฒนาศักยภาพบุคคลากรให้รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงสู่โลกยุคดิจิตอลอย่างมีประสิทธิภาพ
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ
บริษัท น�้ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน) เริ่มก่อต้ังในปี 2510  
ภายใต้ชื่อ บริษัท โรงกลั่นน�้ามันนครชัยศรี จ�ากัด ผู ้ผลิตและ
จ�าหน่ายน�า้มนัร�าข้าว จากนัน้ในปี 2528 ได้จดทะเบยีนจดัตัง้ บรษิทั 
น�้ามันพืชไทย จ�ากัด เพื่อด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายน�้ามันพืช 
บริโภคและวัตถุดิบอาหารสัตว์ และได้เข้าจดทะเบียนในตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2533 เป็น 

บริษัท น�้ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน) หรือ TVO โดยตลอด 
ระยะเวลากว่า 52 ปี ที่ผ ่านมา บริษัทมีความมุ่งมั่นในการ
ด�าเนินธุรกิจตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ด้วยค�านึงถึง 
ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อให้บริษัทเติบโต 
อย่างยัง่ยนื และคงความเป็นผูน้�าในอตุสาหกรรมน�า้มนัพืช ตลอดจน
สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม�่าเสมอ

ปี พ.ศ. พัฒนาการที่ส�าคัญ

2510 ก่อตั้ง บริษัท โรงกลั่นน�้ามันนครชัยศรี จ�ากัด ผลิตน�้ามันร�าข้าว ด้วยก�าลังการผลิต 50 ตัน/วัน

2528 จัดตั้ง บริษัท น�้ามันพืชไทย จ�ากัด มีก�าลังการผลิต 400 ตันเมล็ดถั่วเหลือง/วัน

2533
ซื้อทรัพย์สินของ บริษัท โรงกลั่นน�้ามันนครชัยศรี จ�ากัด ขยายก�าลังการผลิตเป็น 800 ตันเมล็ดถั่วเหลือง/วัน
และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2535 เข้าถือหุ้นร้อยละ 14 ในบริษัท น�้ามันบริโภคไทย จ�ากัด ผู้ผลิตน�ามันร�าข้าวตรา คิง

2536 เข้าถือหุ้นร้อยละ 43 ในบริษัท พรอดดิจิ จ�ากัด ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ขวด PET

2537 เข้าถือหุ้นร้อยละ 65 ในบริษัท ไทย เว็ดเจ็ดเทเบิ้ลออยล์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

2540 ขยายก�าลังการผลิต 1,500 ตันเมล็ดถั่วเหลือง/วัน

2543 ขยายก�าลังการผลิต 2,000 ตันเมล็ดถั่วเหลือง/วัน

2544 ขยายก�าลังการผลิต 3,500 ตันเมล็ดถั่วเหลือง/วัน

2553
ขยายก�าลังการผลิต 6,000 ตันเมล็ดถั่วเหลือง/วัน

ถอนการลงทุนในบริษัท ไทย เว็ดเจ็ดเทเบิ้ลออยล์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

2557 บริษัท พรอดดิจิ จ�ากัด (มหาชน) มีการเพิ่มทุน ท�าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทเป็นร้อยละ 31.85

2558 ออกผลิตภัณฑ์ Healthy Chef และ Queen ส�าหรับตลาด CLMV

2560 ส่งออกกากถั่วเหลืองไปต่างประเทศ

2561 ปรับเทคโนโลยีการผลิตฟลูแฟตซอย / โครงการนวัตกรรม Nano Neutralization

2562

พัฒนาปรับปรุงคุณภาพน�้ามันด้วยระบบ ICE Condensing

ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ - น�้ามันคาโนลา

ขยายก�าลังการผลิตด้วยการติดตั้งเครื่องจักร Expander
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นโยบายการด�าเนินงานของบริษัทในกลุ่มบริษัท
ย่อยและร่วม
บริษัท น�้ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน) มีนโยบายลงทุนในธุรกิจ 
เกี่ยวเนื่องที่มีศักยภาพ เกื้อกูลผลประกอบการทั้ งในและ 
ต่างประเทศ โดยเป็นธุรกิจที่มีีศักยภาพและสามารถสร้างผลก�าไร
ให้แก่บริษัทในระยะยาว เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท 
ทั้งนี้ บริษัทได้เข้าไปลงทุนในบริษัท พรอดดิจิ จ�ากัด (มหาชน)  
ผู้ผลิตขวด PET และลงทุนใน บริษัท น�้ามันบริโภคไทย จ�ากัด  
ผู้ผลิตน�้ามันร�าข้าวตรา คิง

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมด�าเนินกิจการภายใต้นโยบายการบริหาร
จัดการ โดยกลุ่มผู ้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมยึดม่ัน 
หลักธรรมาภิบาลในการก�ากับดูแล โดยมีกรรมการบริษัทและ/ 
หรือผู ้บริหารจากบริษัทเข้าไปเป็นตัวแทนของบริษัทย่อยและ 
บริษัทร่วม ตามสดัส่วนการถอืหุ้นทีบ่รษิทัมอียู ่เพ่ือการควบคมุดแูล
และมีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบายบริหารงานที่ส�าคัญต่อการ
ประกอบกิจการของบริษัทนั้นๆ

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท
ปัจจุบัน บริษัท น�้ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท พรอดดิจิ จ�ากัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 31.85 และถือหุ้นใน  
บริษัท น�้ามันบริโภคไทย จ�ากัด ในสัดส่วนร้อยละ 14

บริษัท น้�ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน)

31.85%
บริษัท พรอดดิจิ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท พรอดดิจิ จ�ากัด (มหาชน)
ด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายขวดพลาสติก PET เพ่ือใช้ส�าหรับ
บรรจอุาหารและเครือ่งดืม่ รวมถงึน�า้มนัพชืของบรษิทั โดยจ�าหน่าย
ให้กับทั้งบริษัท และลูกค้าภายนอก คุณสมบัติของขวด PET  
มีความเหนียว ใส ทนต่อกรดและด่าง ป้องกันการซึมผ่านของก๊าซ
ได้ดี ท�าให้ถนอมรักษารสชาติของอาหารและคุณภาพของอาหาร
และเครื่องดื่มได้ดี

ในรอบบญัชสีิน้สุด ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทั พรอดดิจ ิจ�ากดั 
(มหาชน) มียอดขาย 672.846 ล้านบาท และมีก�าไรสุทธิ 65.877  
ล้านบาท โดยยอดขายลดลงเนื่องจากลูกค้ากลุ่มน�้ามันพืชเปลี่ยน
จากการซื้อสินค้าส�าเร็จรูป(ขวด) มาเป็นการซื้อสินค้ากึ่งส�าเร็จรูป 
(Preform) ซึ่งมีมูลค่าต�่ากว่า และราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยลดลง 
ส�าหรับก�าไรสุทธิเพิ่มขึ้นเกิดจากต้นทุนวัตถุดิบที่ลดลง

บริษัท น้�ามันบริโภคไทย จ�ากัด
ผลิตและจ�าหน่าย น�้ามันร�าข้าว ตรา คิง ซึ่งวางขายทั้งตลาดภายใน
และต่างประเทศ

14%
บริษัท น้�ามันบริโภคไทย จ�ากัด
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บริษัท พรอดดิจิ จ�ากัด (มหาชน)

ส�านักงานใหญ่ 
เลขที่ 7/3 ซอยสุขาภิบาล ต�าบลบางกระเบา 
อ�าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์ (034) 332-611-2
โทรสาร  (034) 332-613

ประเภทธุรกิจ
อุตสาหกรรมการผลิต

จ�านวนและชนิดของหุ้นที่ออกจ�าหน่าย
หุ้นสามัญจ�านวน 270,000,000 หุ้น

จ�านวนหุ้นที่บริษัทถือ
86,000,000 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น
31.85%

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นเกินร้อยละ 10

บริษัท น้�ามันบริโภคไทย จ�ากัด

ส�านักงานใหญ่ 
เลขที่ 3366/6-8 ซอยมโนรมย์ ถนนพระราม 4 คลองตัน 
คลองเตย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ (02) 249-9351-2
โทรสาร  (02) 249-4914

ประเภทธุรกิจ
ผลิตและจ�าหน่ายน�้ามันพืช

จ�านวนและชนิดของหุ้นที่ออกจ�าหน่าย
หุ้นสามัญจ�านวน 13,980,000 หุ้น

จ�านวนหุ้นที่บริษัทถือ
2,000,000 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น
14%
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สถานการณ์เศรษฐกิจปี 2562 
และแนวโน้มปี 2563 
สถานการณ์เศรษฐกิจโลก
การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2562 ได้รับผลกระทบจากการ
ท�าสงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับจีนที่ทวีความ
รุนแรงมากขึ้น ความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ การชะลอตัวของ
เศรษฐกิจในตลาดเกิดใหม่ รวมท้ังการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในกลุ่ม
ประเทศที่พัฒนาแล้ว

จากปัจจยัข้างต้นส่งผลให้การส่งออกและเศรษฐกจิของกลุม่ประเทศ
ก�าลังพัฒนา กลุ่มประเทศอาเซียน และประเทศก�าลังพัฒนา 
ทีส่�าคัญอ่ืนๆ ส่วนใหญ่มทีศิทางชะลอตวัลงเช่นกนั ในขณะเดยีวกนั
อัตราเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับต�่ากว่าเป้าหมายของนโยบายการเงิน  
ท�าให้ธนาคารกลางของหลายๆ ประเทศผ่อนคลายนโยบาย 
การเงนิเพิม่เตมิอย่างต่อเนือ่ง ภายในปี 2562 ธนาคารกลางสหรฐัฯ 
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงทั้งหมด 3 ครั้ง รวมร้อยละ 0.75  
ส ่วนธนาคารกลางยุโรปปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและ 
เพ่ิมปริมาณการเข้าซ้ือพันธบัตร เช่นเดียวกับธนาคารกลางของ
ประเทศในเอเชยีหลายประเทศทีผ่่อนคลายนโยบายการเงนิเพิม่เติม 
ได้แก่ ธนาคารกลางจีน เกาหลีใต้ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์  
รวมถึงประเทศไทย

ทั้งนี้ ในเดือนมกราคม 2563 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ  
(International Monetary Fund: IMF) คาดการณ์ว่าเศรษฐกจิโลก
ปี 2562 จะขยายตัวร้อยละ 2.9 (จากคาดการณ์เมื่อเดือนตุลาคม 
2562 ที่ระดับร้อยละ 3.2) ซึ่งเป็นระดับต�า่สุดนับตั้งแต่เกิดวิกฤต
การเงินทั่วโลกในปี 2551-2552

สถานการณ์เศรษฐกิจไทย
เศรษฐกจิไทยปี 2562 ส�านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาต ิ(สศช.) คาดว่า เศรษฐกจิไทยมแีนวโน้มขยายตวัร้อยละ 2.6  
ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 4.1 ในปี 2561 (ภาพที่ 1)  
เนือ่งมาจากการส่งออกทีข่ยายตวัต�า่กว่าคาดการณ์ โดยมสีาเหตสุ�าคญั 
มาจากการเพิม่ขึน้ของแรงกดดนัและความไม่แน่นอนจากมาตรการ
กีดกันทางการค้า ซ่ึงได้ส่งผลกระทบให้ผู้ประกอบการผลิตและ 
การส่งออกยังคงตัดสินใจชะลอกิจกรรมการผลิตและการค้า 
อย่างต่อเน่ือง ขณะที่การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจยังอยู่ 
ในระดบัต�า่ ส่งผลให้การลงทนุภาครัฐขยายตวัต�า่กว่าการคาดการณ์ 
ส�าหรับอัตราแลกเปลี่ยน ค่าเงินบาทเฉลี่ยปี 2562 อยู่ที่ 31.04  
แขง็ค่าขึน้ร้อยละ 3.9 เมือ่เทยีบกบัเงินบาทเฉลีย่ปี 2561 สอดคล้องกบั 
บัญชีเดนิสะพดั ปี 2562 ทีเ่กนิดลุเพิม่ขึน้เป็นร้อยละ 6.2 ของ GDP 
เทียบกับการเกินดุล ร้อยละ 5.6 ของ GDP ในปี 2561

แนวโน้มเศรษฐกิจโลก
เศรษฐกิจโลกในปี 2563 มีแนวโน้มที่จะขยายตัวชะลอลงจาก 
ปี 2562 ตามแนวโน้มการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจสหรัฐฯ  
จีน และญี่ปุ่น และผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าที่ทวี
ความรุนแรงอย่างต่อเนื่องตลอดช่วง 2 ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม 
คาดว่าการทวีความรุนแรงของมาตรการกีดกันทางการค้าจะเริ่ม
ผ่อนคลายลง ภายหลังจากสหรัฐอเมริกาและจีนได้ลงนามจัดท�า 
ข้อตกลงการค้าฉบับแรกท่ีเรียกว่า “ข้อตกลงการค้าเฟส 1”  
ที่กรุงวอชิงตัน ดีซี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 นับเป็นก้าวแรก 
ในการยุติข้อพิพาททางการค้าระหว่าง 2 ประเทศหลังจากที่ท�า

ภาวะอุตสาหกรรม
และแนวโน้ม
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สงครามการค้ากนัมาเป็นเวลา 18 เดอืน ซึง่จะช่วยให้ระบบการค้าโลก 
เริ่มปรับตัวเข้าสู ่เสถียรภาพมากขึ้น เมื่อรวมกับการผ่อนคลาย
นโยบายการเงนิอย่างเร่งรบีของประเทศต่างๆ ในปี 2562 ทีผ่่านมา 
และแนวโน้มการฟื้นตัวของกลุ่มประเทศยูโรโซน คาดว่าจะช่วย
บรรเทาผลกระทบทางลบที่มีต่อปริมาณการค้าโลกและเศรษฐกิจ
โลก ทั้งนี้ ในเดือนมกราคม 2563 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ 
คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกปี 2563 จะขยายตัวร้อยละ 3.3 ลดลง
จากการประมาณการณ์เมื่อเดือนตุลาคม 2562 ที่ร้อยละ 3.4

แนวโน้มเศรษฐกิจไทย
เศรษฐกจิไทยในปี 2563 มแีนวโน้มชะลอตวัลงเลก็น้อยจากปี 2562 
จากการส่งออกที่หดตัวเริ่มส่งผลกระทบในวงกว้างไปสู่การบริโภค
ในประเทศ แม้ว่าจะได้รับแรงสนับสนุนจากการลงทุนภาครัฐและ
เอกชน เดือนพฤศจิกายน 2562 สศช. คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทย
ในปี 2563 จะขยายตัวร้อยละ 2.7-3.7 ส�าหรับเงนิบาทนักวิเคราะห์
คาดการณ์ว่าจะแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเฉลี่ย 30.50 บาทต่อดอลลาร์
สหรัฐฯ จากการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยเป็นส�าคัญ

สถานการณ์ถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์
ในฤดูกาล 2562/63 ความต้องการใช้ถั่วเหลืองของโลก อยู่ที่ 350 
ล้านตัน มากกว่าผลผลิตถั่วเหลืองของโลกที่มีเพียง 338 ล้านตัน 
ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรอบ 8 ปีที่ผลผลิตถั่วเหลืองมีน้อยกว่า 
ความต้องการใช้ (ภาพที่ 2) เนื่องด้วยผลผลิตถั่วเหลืองที่ปลูกใน
สหรฐัฯ เสยีหายไปประมาณ 24 ล้านตนั จากผลกระทบของน�า้ท่วม 
ในพื้นที่เพาะปลูกต้ังแต่ช่วงต้นฤดูกาลเพาะปลูก ท�าให้สัดส่วน 
สต๊อกต่อการใช้ของถั่วเหลืองรวมทั่วโลกปรับลดลงจากร้อยละ 32 
ในฤดกูาล 2561/62 มาอยูท่ีร้่อยละ 27 ในฤดกูาลปัจจุบนั แต่ยังเป็น
ระดับทีอ่ยูเ่กณฑ์สงูเทยีบกบัค่าเฉลีย่ในอดตี ประกอบกบัผลกระทบ 
ของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีนที่ด�าเนินต่อเนื่อง 

ภาพที่  1.  อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของโลกและประเทศไทยปี 2560-2562
ที่มา :  1.  IMF ณ เดือนมกราคม 2563
 2.  ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ เดือนพฤศจิกายน 2562

มาเป็นเวลาเกือบ 2 ปี มีการตอบโต้กันทั้งด ้วยวาจาและ 
การตัง้ก�าแพงภาษรีะหว่างกนั ท�าให้จนีน�าเข้าถัว่เหลอืงจากสหรัฐฯ 
ลดลง 14 ล้านตนั (ร้อยละ 58 จากปีก่อนหน้า) ประกอบกบัสถานการณ์ 
การแพร่กระจายของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ในจีน  
ได้ท�าให้จนีน�าเข้าถัว่เหลอืงลดลงเป็นครัง้แรกในรอบ 17 ปี โดยน�าเข้า 
เพียง 82.6 ล้านตันในฤดูกาล 2561/62 (ลดลงร้อยละ 12  
จากปีก่อนหน้า) ส่งผลให้ราคาถั่วเหลือง CBOT ปี 2562 เฉลี่ยที่
ระดับ 8.9 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบุชเชล ลดลงจากปี 2561 ที่เฉลี่ยที่
ระดับ 9.3 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบุชเชล (ภาพที่ 3)
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ส�าหรับราคาผลิตภัณฑ์กากถั่วเหลือง CBOT ในปี 2562 เฉลี่ย 
ที่ระดับ 303 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อชอร์ตตัน ลดลงจากปี 2561  
ที่เฉลี่ยท่ีระดับ 339 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อชอร์ตตัน เนื่องจาก 
ความต้องการใช้อาหารสัตว์ในจีนที่ลดลงถึงร้อยละ 17 ส่งผลให้
ความต้องการใช้กากถั่วเหลืองในจีนลดลงร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับ
ปีก่อนหน้า (ตามรายงานของ Rabobank) จากผลกระทบจาก 
การแพร่กระจายของโรค ASF ในสุกรในจีน ขณะที่ราคาผลิตภัณฑ์

น�า้มันถัว่เหลอืง CBOT ในปี 2562 เฉลีย่ทีร่ะดบั 29.2 เซนต์ต่อปอนด์ 
ลดลงจากปี 2561 ที่เฉลี่ยที่ระดับ 29.8 เซนต์ต่อปอนด์ ได้รับ 
ผลกระทบจากภาวะล้นเกนิของอปุทานน�า้มนัพชื โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
น�้ามันปาล์ม ซึ่งราคาน�้ามันปาล์มในตลาดโลกเฉลี่ยในปี 2562  
อยู่ในระดับต�่าที่สุดในรอบ 4 ปี ค่าการสกัดถั่วเหลืองขั้นต้นอ้างอิง
ตลาด CBOT ในปี 2562 เฉลี่ยที่ระดับ 37.6 ดอลลาร์สหรัฐฯ  
ต่อตัน ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี

ภาพที่  2 อุปสงค์-อุปทานของถั่วเหลืองโลกปี 2551-2562
ที่มา :   กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA)

หน่วย : ล้านตัน 2551/52 2552/53 2553/54 2554/55 2555/56 2556/57 2557/58 2558/59 2559/60 2560/61 2561/62 2562/63

สหรัฐ 80.75 91.42 90.61 84.19 82.56 91.39 106.88 106.87 116.93 120.07 120.52 96.84

บราซิล 57.80 69.00 75.30 66.50 82.00 86.70 97.20 96.50 114.60 122.00 117.00 123.00

อาร์เจนติน่า 32.00 54.50 49.00 40.10 49.30 53.40 61.45 58.80 55.00 37.80 55.30 53.00

ผลผลิตถั่วเหลืองของโลก 
(แกนขวา) 211.60 260.40 263.92 239.15 267.83 282.75 320.69 316.57 349.94 341.99 358.28 337.70

การใช้ถั่วเหลืองของโลก 
(แกนขวา) 222.90 239.31 252.91 259.58 263.70 276.92 303.26 316.25 331.54 338.33 343.62 350.11

ภาพที่  3  ราคาถั่วเหลืองและก�าไรจากการสกัดถั่วเหลืองอ้างอิงตลาด CBOT ปี 2560-2562
ที่มา :   รอยเตอร์

ถั่วเหลือง CBOT (แกนซ้าย)
หน่วย : ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบุชเชล

2560 2561 2562
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หน่วย : ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน
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หน่วย : พันตัน 2561 2562

เนื้อไก่แช่แข็ง 281 316

เนื้อไก่ปรุงสุก 560 590

การส่งออกเนื้อไก่ของไทย

 +8%
+14%

+11%
 +8%

+10%

1,000
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ภาพรวมอุตสาหกรรม
การเลี้ยงสัตว์ในไทย
จากรายงานสถานการณ์สินค้าเกษตรที่ส�าคัญและแนวโน้มปี 2562 
ของส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ในปี 2562 ประเทศไทยมีการ
ผลิตไก่เนื้อ 1,684 ล้านตัว หรือ 2.49 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 1,594 
ล้านตัว หรือ 2.36 ล้านตันในปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 5.6 เนื่องจาก
มกีารขยายการผลติเพือ่ตอบสนองต่อความต้องการบรโิภคและการ
ส่งออกที่เพิ่มขึ้น โดยในปี 2562 มีปริมาณการบริโภคเนื้อไก่ 1.59 
ล้านตัน เพิม่ข้ึนร้อยละ 4.75 จากปีก่อนหน้า ขณะท่ีในปี 2562 ไทย
ส่งออกเนื้อไก่รวมปริมาณ 900,000 ตัน มูลค่า 105,500 ล้านบาท 
เพ่ิมขึน้ร้อยละ 7.2 และร้อยละ 5.1 ตามล�าดบั (ภาพที ่4) เน่ืองจาก
ความต้องการบริโภคของประเทศคู่ค้าท่ีขยายตัวเพิ่มขึ้น ทั้งตลาด
ญ่ีปุน่และสหภาพยโุรป ซ่ึงถอืเป็นตลาด ส่งออกหลกัของไทย ส�าหรบั
จีนเป็นตลาดส่งออกที่มีการเติบโตมากที่สุดในปี 2561 เพิ่มขึ้นถึง 
5.7 เท่า โดยเฉพาะการส่งออกไก่สดแช่แขง็ เนือ่งจากความต้องการ
บริโภคเนื้อไก่ที่เพิ่มขึ้นเพื่อทดแทนเนื้อสุกรในประเทศจีนที่ลดลง
จากการแพร่กระจายของโรค ASF ในสุกร โดยในปี 2562 ราคาไก่
เนื้อหน้าฟาร์มที่เกษตรกรไทยขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 36.69 บาท 
เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 34.40 บาทในปี 2561 ร้อยละ 6.7

โดยที่ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปริมาณการผลิตและการส่งออกไก่ 
ของไทย ได้แก่

1. การเพิม่ขึน้ของจ�านวนประชากรโลกท�าให้ความต้องการบริโภค
อาหารจากเนื้อสัตว์โดยเฉพาะเนื้อไก่ปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
เนื้อไก่เป็นอาหารโปรตีนท่ีมีไขมันต�่า รวมทั้งยังมีราคาถูกเม่ือ
เทียบกับเนื้อสัตว์ ประเภทอื่นๆ

2. การส่งออกเน้ือไก่และผลิตภัณฑ์ไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ประเทศญี่ปุ ่น ขยายตัวเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก
สินค้าอาหารจากไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีทั้งในด้านคุณภาพและ
ราคา นอกจากน้ีไทยมีระยะทางที่ใกล้กว่าประเทศคู่แข่ง 
อย่างสหรัฐอเมริกาและบราซิล ประกอบกับหลายประเทศ 
เกิดการแพร่กระจายของโรค ASF ในสุกรทั้งในจีนและประเทศ
เพื่อนบ้าน

ภาพที่ 4  การส่งออกเนื้อไก่ของไทย ปี 2544-2562
ที่มา :   สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย, ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
(P)

เนื้อไก่แช่แข็ง  เนื้อไก่ปรุงสุก ส่งออกรวม
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ส�าหรับอตุสาหกรรมการเลีย้งสุกรซึง่มสีดัส่วนเป็นอนัดบั 2 ของธรุกิจ 
ปศุสัตว์ไทย ในปี 2562 มีปริมาณการผลิตสุกร 20.4 ล้านตัวลดลง 
จาก 20.8 ล้านตัวในปี 2561 ร้อยละ 2.0 เนื่องจากปลายปี 2560  
ต่อเน่ืองปี 2561 สุกรมีชีวิตราคาตกต�่า เกษตรกรประสบภาวะ
ขาดทุนจากการเลี้ยงสุกร ท�าให้เกษตรกรบางราย เลิกเลี้ยงสุกร
และลดปรมิาณการเลีย้งสกุรลงรวมทัง้ภาครฐัมมีาตรการในการลด
ปรมิาณสกุรเพือ่ปรับสมดุลราคา สกุรมชีีวิต ส่งผลให้ผลผลติสกุรใน
ภาพรวมลดลง ขณะที่บริโภคภายในประเทศในปี 2562 มีปริมาณ
การบริโภคสุกร 1.48 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 0.68  
ราคาสุกรหน้าฟาร์มที่เกษตรกรขายได้ในปี 2562 เฉลี่ยกิโลกรัม
ละ 66.37 บาท สูงขึ้นจากเฉลี่ยกิโลกรัมละ 55.68 บาทในปี 2561 
ร้อยละ 19.2

โดยที่ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการผลิตและการส่งออกสุกร ได้แก่
1. โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever: ASF)  

ยังคงประสบปัญหาการแพร่กระจายของโรคท้ังในจีน ซึ่งเป็น 
ผู ้ผลิตและผู ้บริโภคเนื้อสุกรรายใหญ่ท่ีสุดของโลกรวมทั้ง
ประเทศเพื่อนบ้านที่ติดชายแดนไทยได้แก่ เมียนมา สปป.ลาว
และกัมพูชา ท�าให้การผลิตสุกรมีความเสียหายเป็นจ�านวนมาก 
โดยปัจจุบันไทย ได้มีการเฝ้าระวังการแพร่กระจายของโรค 
ดังกล่าวอย่างเข้มงวด ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดท�า 
แผนเตรียม รับมือโรค ASF โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ 
ให้เป็นวาระแห่งชาติเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 หากไทย
สามารถรบัมือโรค ASF ไม่ให้เกดิการแพร่กระจายได้จะสามารถ 
สร้างความเชือ่มัน่ให้กบัผูบ้ริโภคท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
และเป็นการช่วยสร้างโอกาสในการเพิม่ปรมิาณการบริโภคสกุร
ในประเทศตลอดจนการส่งออกไปยังต่างประเทศ ให้ขยายตัว
ได้เพิ่มขึ้น

2. การจัดการฟาร์มสุกรในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและสามารถ
ควบคุมการแพร่กระจายในสุกรได้ดีขึ้น เช่น โรคท้องร่วงติดต่อ
ในสุกร (Porcine Epidemic Diarrhea: PED) และโรคระบบ
ทางเดินหายใจและระบบสืบพันธุ์ (Porcine Reproductive 
and Respiratory Syndrome: PRRS) เป็นต้น

ภาพรวมอุตสาหกรรมน้�ามันพืชของโลก
ราคาน�้ามันปาล์มในตลาดโลกได้รับแรงกดดันจากภาวะอุปทาน
ล้นเกินตลอด 3 ไตรมาสแรกของปี 2562 เช่นเดียวกับราคาน�้ามัน
ปาล์มในไทย ทีป่รบัลดลงอย่างต่อเนือ่งจนถงึปลายเดอืน พ.ย. 2562 

และส่งผลกดดนัราคาน�า้มนัถัว่เหลอืงในไทยด้วย ทัง้นีผ้ลผลติน�า้มนั
ปาล์มโลกในปี 2561/62 อยูที่ ่73.9 ล้านตนั เพิม่ขึน้จาก 70.6 ล้าน
ตัน ในปี 2560/61 ส่วนผลผลิตน�้ามันปาล์มดิบของไทยปี 2562  
อยู่ที่ 3.0 ล้านตัน เพิ่มขึ้นราวร้อยละ 9 จากระดับ 2.8 ล้านตัน ในปี 
2561 ในปี 2560/61 ราคาน�้ามันปาล์มดิบเฉลี่ยตันละ 545.17 
ดอลลาร์สหรัฐฯลดลงจาก 595.32 ดอลลาร์สหรัฐฯในปี 2561 
ร้อยละ 8.4

ตั้งแต่ช่วงไตรมาส 3/2562 เป็นต้นมา ปริมาณผลผลิตน�้ามันปาล์ม
ดบิของประเทศผูผ้ลติหลกัต่างทยอยปรบัลดลงเพราะฝนแล้งสะสม 
และเกษตรกรใส่ปุ๋ยน้อยกว่าปกติเพ่ือประหยัดต้นทุน ประกอบ
กับนโยบายของภาครัฐในประเทศผู้ผลิตปาล์มที่ส�าคัญ ต่างปรับ
เพิ่มสัดส่วนการใช้ B100 ในน�้ามันไบโอดีเซล โดยจะมีผลบังคับใช้ 
ในปี 2563 จึงท�าให้ผู้ผลิต B100 เริ่มซื้อน�้ามันปาล์มดิบเข้าสต๊อก 
เพ่ิมข้ึน เมือ่เข้าสูช่่วงไตรมาส 4/2562 ราคาน�า้มนัปาล์มจงึปรบัตวัข้ึน 
แรงอย่างต่อเน่ือง และท�าให้ราคาน�้ามันถ่ัวเหลืองทั้งในตลาดโลก 
และในประเทศไทยต่างปรับขึ้นตามไปด้วย

โดยที่ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาน�้ามันถั่วเหลืองและน�้ามัน
ปาล์ม ได้แก่
1. จากกรณีสงครามทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา 

ประกอบกับผลกระทบของโรค ASF ในสุกรส่งผลให้จีนน�าเข้า
เมล็ดถั่วเหลืองมาสกัดน�้ามันลดลง ผลผลิตน�้ามันถั่วเหลืองของ
จนีในปี 2561/62 จงึลดลงมาอยูท่ี ่15.2 ล้านตนั จากปีก่อนหน้า 
ที่ 16.1 ล้านตัน ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรอบ 16 ปี ที่ผลผลิต
น�้ามันถั่วเหลืองของจีนปรับลดลง ในขณะที่ความต้องการใช ้
น�า้มนัพืชรวมของจนียงัเพิม่ขึน้ 1.5 ล้านตัน ท�าให้ในช่วงครึง่หลงั 
ของปี 2562 จีนเร่ิมน�าเข้าน�้ามันพืชเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เม่ือสรุป 
ยอดรวมในปี 2561/62 พบว่าจีนต้องน�าเข้าน�้ามันถั่วเหลือง 
ถึง 0.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 63 จากปีก่อนหน้า และน�าเข้า
น�้ามันปาล์มเป็นจ�านวนถึง 7 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 37 จาก 
ปีก่อนหน้า

2. กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ความต้องการใช้น�า้มนัปาล์ม
ของโลกในปี 2562/63 เพ่ิมขึ้นเป็น 76.9 ล้านตัน มากกว่า
ผลผลิตน�้ามันปาล์ม 75.7 ล้านตัน เนื่องจากมาตรการเพิ่ม 
สัดส่วน B100 ในน�้ามันไบโอดีเซลในไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
ซึ่งจะท�าให้สต๊อกน�้ามันปาล์มลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 4 ปี
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ภาพรวมอุตสาหกรรม
โรงสกัดน้�ามันถั่วเหลืองของประเทศไทย
ภาพรวมอุตสาหกรรมการผลิตสินค้ากากถั่วเหลือง ฟูลแฟตซอย 
และน�้ามันถั่วเหลือง ในปี 2562 มีการผลิตรวมทั้งอุตสาหกรรม 
คดิจากปริมาณการใช้วตัถดุบิรวมทัง้สิน้ 2.31 ล้านตนั (เมลด็ถัว่เหลอืง) 
เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มีปริมาณการใช้วัตถุดิบรวม 2.13 
ล้านตัน เนื่องจากแนวโน้มอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์ของไทย 
ยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม
ปศุสตัว์ในไทยตามการเตบิโตของจ�านวนประชากรสัตว์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งไก่เนื้อ ซึ่งการเติบโตมาจากอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่เน้ือ
เพื่อรองรับการส่งออกที่เติบโตอย่างต่อเนื่องจากปี 2562 โดยมี
การเลี้ยงไก่ที่สูงถึง 31-32 ล้านตัว/สัปดาห์ ประกอบกับราคาสุกร 
และไก่ไทยที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นผลจากส่งออกไก่เพิ่มขึ้นท้ังไปญี่ปุ ่น 
และจนี โดยจนีต้องน�าเข้าเนือ้สตัว์เพิม่ขึน้เพือ่ทดแทนความเสยีหาย
จากโรค ASF ท�าให้คาดการณ์การใช้กากถั่วเหลืองของไทยปี 2562 
ทีผ่่านมาจะอยูท่ีป่ระมาณ 4.88 ล้านตัน เติบโตประมาณร้อยละ 1.8 
เมื่อเทียบกับปี 2561

ในปี 2563 ยังมีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างในอุตสาหกรรมโรงสกัด
น�้ามันถั่วเหลืองต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด ทั้งในเรื่องของราคา
วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งประเด็นดังกล่าวเป็น
สิง่ทีต้่องเผชญิอยูต่ลอดเวลา และมกีารปรบัตวัอย่างต่อเนือ่ง รวมถึง 
ต้องมกีารตดิตามอย่างใกล้ชิดมากขึน้ และเตรียมพร้อมรับมอือย่าง
ทันท่วงที ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถแข่งขันทางการค้ากับประเทศคู่แข่ง 
ได้บรษิทัมกีารตดิตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิด และมกีารบริหาร 
งานทุกส่วนอย่างรัดกุมและรอบคอบ เพ่ือลดความเสี่ยงต่างๆ ที่มี 
ผลกระทบต่อบริษทั นอกจากน้ี การปรบัตัวเพือ่ให้ทนักบัเหตุการณ์ 
รวมถงึการสร้างโอกาสทางด้านการตลาด โดยการปรับเปลีย่นกลยทุธ์ 
ให้เหมาะสม ควบคู่กบัการพัฒนาสนิค้านวตักรรมใหม่ เพ่ือสร้างมลูค่า 
ให้กับสินค้ามากขึ้น ขณะเดียวกันสินค้าของบริษัทยังคงเป็นผู้น�า
ตลาดจากความได้เปรียบในการแข่งขันในด้านคุณภาพสินค้าที่มี
ความสดใหม่ ตรงความต้องการของลูกค้า ท�าให้ได้รับความเชื่อมั่น 
และความไว้วางใจจากลกูค้าเสมอมา ทัง้หมดน้ีเป็นกลยทุธ์ทีบ่ริษัท
มกีารด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง เพือ่พร้อมรับมอืกับสถานการณ์ต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

        แหล่งที่มาของข้อมูล
- ธนาคารแห่งประเทศไทย - ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร - สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
- กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) - แผนกวิจัย บริษัท น�้ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน)
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส�าคัญในการบริหารจัดการ
องค์กรสู ่ความยั่งยืน ต้ังแต่การก�ากับดูแลกิจการ การก�ากับ
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ การบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึง 
การจัดการห่วงโซ่อุปทานที่บูรณาการเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม  
และบรรษัทภิบาล  (Environmental Social and Governance : ESG) 
เข้าไปในกระบวนการด�าเนินธุรกิจ เพ่ือให้ธุรกิจยั่งยืนในระยะยาว 
สามารถสร้างผลเชิงบวกต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย 
แบบบูรณาการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

โดยในปี 2562 บริษัทยังคงรักษามาตรฐานการด�าเนินธุรกิจที่สร้าง
ผลประกอบการท่ีดีควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ให้ความส�าคัญกับปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อพัฒนาให้การด�าเนินงานแต่ละด้านประสาน
ไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงได้มีการจัดต้ัง
คณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และ
การก�ากบัการปฏิบตัติามกฎเกณฑ์ (Environmental, Social, Risk 
Management and Compliance Policy Committee ; ESRC) 
เพื่อท�าหน้าที่ก�าหนดนโยบาย กรอบการด�าเนินงาน ทบทวนและ
ปรบัปรงุระบบงานต่างๆ ให้มคีวามเหมาะสมสอดคล้องกบันโยบาย 
แผนธุรกิจ และการก�ากับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นพื้นฐานของการ
พฒันาอย่างยัง่ยนื รวมทัง้ให้ข้อคดิเหน็และข้อเสนอแนะทีเ่กีย่วข้อง

นอกจากนี ้บรษิทัยงัได้จดัให้มคีณะจดัการ ESRC-E ท่ีประกอบด้วย
ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ ท�าหน้าที่ติดตามการด�าเนินงานระดับองค์กร
และระดับจัดการทั่วทั้งองค์กรอย่างใกล้ชิด ตามแนวนโยบาย 

และกรอบการด�าเนินงานที่ได้รับจากคณะกรรมการนโยบาย 
ESRC โดยผ่านคณะท�างานขับเคลื่อน 3 ด้าน ได้แก่ คณะท�างาน 
ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม คณะท�างานด้านการบริหารความเสี่ยง 
และคณะท�างานด้านการก�ากับการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ เพือ่ให้เกดิ
การบูรณาการของการบริหารทั้งเชิงนโยบายการปฏิบัติ และการ
แลกเปลีย่นข้อมลูอนัจะก่อให้เกิดความต่อเนือ่งและทัว่ถงึทัง้องค์กร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คณะกรรมการนโยบาย ESRC มีความเห็นว่าในปี 2562 บริษัท 
ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์กรให้ครอบคลุมและเชื่อม
โยงทุกด้านทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม การบริหารความเสี่ยง และ 
การก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ มีการก�ากับดูแลการปฏิบัติ
งานตามที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการนโยบาย ESRC  
อย่างครบถ้วน สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและ
เป็นการสร้างคุณค่าให้องค์กรอย่างยั่งยืนในระยะยาวต่อไป

ในนามคณะกรรมการนโยบาย ESRC

(นายบวร วงศ์สินอุดม)
ประธานคณะกรรมการนโยบาย ESRC

รายงานคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม 
บริหารความเสี่ยง และการก�ากับการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์
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ในช่วงปีที่ผ่านมา ภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกมีแนวโน้มการฟื้นตัว 
ทีช่ดัเจนมากขึน้ โดยเฉพาะเศรษฐกจิของประเทศอตุสาหกรรมหลกั
อย่างสหรัฐอเมริกา และประเทศในกลุ่มยูโรโซน ซึ่งมีการบริโภค 
ภาคเอกชนเพิม่ขึน้ เน่ืองจากตลาดแรงงานท่ีฟ้ืนตัว ส�าหรบัเศรษฐกจิ
ของประเทศไทยก็มีการขยายตัวเช่นเดียวกับเศรษฐกิจโลก รวมถึง
ยังมีความสามารถในการรับมือกับความผันผวนของโลกได้ดีระดับ
หนึ่งด้วย โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนหลักจากการลงทุนภายในประเทศ
และการส่งออกสุทธิ ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจโลกในภาพรวมจะมีทิศทาง
ที่ดีขึ้น แต่ความเส่ียงก็ปรับเพ่ิมมากขึ้นเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะ
ประเด็นด้านเสถียรภาพการค้า-การลงทุนระหว่างประเทศ รวมถึง 
ความผันผวนของตลาดการเงิน อันเนื่องมาจากสงครามการ
ค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน ท่ามกลางกระแสของ Digital  
Disruption ตลอดจนปัจจยัเสีย่งต่างๆทีม่คีวามหลากหลาย ซบัซ้อน  
และรุนแรงมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และ 
เป้าหมายของบริษัท

บริษัทได้ตระหนักถึงความส�าคัญดังกล่าว จึงมีความมุ่งมั่นในการ
บรหิารความเสีย่งองค์กรเช่ือมโยงและควบคูไ่ปกบัการจดัการเชงิกล
ยุทธ์ พร้อมทั้งจัดท�าและทบทวนความเสี่ยงที่ยอมรับได้เชิงกลยุทธ์ 
เพ่ือช่วยตีกรอบการประเมินทางเลือกและการคัดเลือกกลยุทธ์
ที่เหมาะสม และสนับสนุนการด�าเนินกิจการให้บรรลุเป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ตามเป้าหมายทางธุรกิจและสร้างความยั่งยืนให้กับ 
องค์กร ตามกรอบแนวการบริหารความเส่ียงเชิงบูรณาการทั่วทั้ง
องค์กร (Enterprise Risk Management-Integrated Frame-
work) โดยน�าเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงต่างๆ มาประยุกต์
ใช้ในการวเิคราะห์ ประเมนิ ความเสีย่งต่างๆ ทีอ่าจส่งผลกระทบต่อ 
เป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจขององค์กรในรูปแบบแผนภาพความ
เสีย่ง (Risk Matrix) มาตรการจัดการความเสีย่ง (Mitigation Plan)  
และดัชนีชี้วัดความเสี่ยงท่ีส�าคัญ (Key Risk Indicator : KRI) 
นอกจากนี้ ยังได้ก�าหนดระดับการเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้า 
(Early warning) เพื่อเตรียมมาตรการตอบสนองความเสี่ยงเชิงรุก 
ในแต่ละสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมและ 

ทันท่วงที เช่น Early waring เรื่อง ปริมาณวัตถุดิบขาดหรือ 
ล้นสต็อก ภัยแล้ง โรค ASF ในสุกร เป็นต้นโดยใช้ควบคู่กับ 
กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน (Internal Control- 
Integrated Framework) ของ COSO ซึ่งได้น�าไปประยุกต์ใช้กับ
การด�าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม

ในปี 2562 บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม 
สังคม บริหารความเสี่ยงและการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์  
(Environmental, Social, Risk Management and Compliance 
Policy Committee : ESRC) เพื่อท�าหน้าที่ก�าหนดนโยบาย  
กรอบการด�าเนินงาน ทบทวนและปรับปรุงระบบงานต่างๆ  
ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบาย แผนธุรกิจ รวมทั้ง 
ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะจัดการ  
ESRC-E ที่ประกอบด้วยผู ้บริหารฝ่ายต่างๆ ท�าหน้าท่ีติดตาม
การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรและระดับจัดการอย่าง
ใกล้ชิด ทุกคนในองค์กรเกิดความตระหนักถึงความเสี่ยงและ
การลดผลกระทบของความเสี่ยงอย ่างต ่อเน่ืองจนเกิดเป ็น
วัฒนธรรมองค์กร ตามแนวนโยบายและกรอบการด�าเนินงาน 
ที่ ได ้รับจากคณะกรรมการนโยบาย ESRC โดยผ ่านคณะ
ท�างานด้านการบริหารความเสี่ยง ซึ่งท�าหน้าที่รวบรวมและ
จัดท�าแผนจัดการความเสี่ยง และก�ากับดูแลการด�าเนินการ 
ตามแผนจดัการความเสีย่ง ท้ังระดบัจดัการและระดับองค์กร รวมถึง 
ติดตามกระบวนการบ ่งชี้และประเมินความเสี่ยงที่ส�าคัญ 
ทั่วทั้งองค์กร และสื่อสารข้อมูลการบริหารความเสี่ยงให้ทุกคน 
ในองค์กรได้รับทราบอย่างท่ัวถึงเพื่อที่จะน�าไปปฏิบัติได้อย่าง 
ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ 
ของการบริหารความเสี่ยงทั้งเชิงนโยบายการปฏิบัติ และการ 
แลกเปลีย่นข้อมลูอนัจะก่อให้เกิดความต่อเนือ่งและทัว่ถงึทัง้องค์กร
ได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากยิง่ข้ึน โดยความเสีย่งท่ีส�าคญัจะถกูเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่าเสมอ

ปัจจัยความเสี่ยง
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ส�าหรับความเสี่ยงในการด�าเนินงานของบริษัทที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อบริษัทและ/หรือ ผู้ลงทุนอย่างมีนัยส�าคัญจากการพิจารณาของ 
ที่ประชุมของคณะกรรมการนโยบาย ESRC สามารถสรุปตาม
ประเภทความเสี่ยงแต่ละด้าน ได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
ความมั่นคงในการจัดหาวัตถุดิบเมล็ดถั่วเหลือง

 จากสภาวะอากาศที่แปรปรวน หรือภัยธรรมชาติที่อาจท�าให้
ผลผลิตไม่เป็นไปตามคาดการณ์ รวมถึงถั่วเหลืองท่ีมาล่าช้า
กว่าก�าหนดในช่วงต้นฤดอูนัเนือ่งมาจากปัญหาการขนส่งภายใน
ประเทศผูผ้ลติและท่าเรอืส่งออก ส่งผลให้วัตถดุบิเมลด็ถัว่เหลอืง
ที่ไม่เพียงพอต่อการผลิต และกระทบต่อการส่งสินค้าให้ลูกค้า
ล่าช้า เนือ่งจากถัว่เหลอืงเป็นวัตถดิุบหลกัในการผลติของบรษิทั

แนวทางการบริหารจัดการ
 การขาดแคลนวัตถุดิบหลักในการผลิตเป็นหนึ่งในความเสี่ยง

ที่ส�าคัญของบริษัท เพื่อให้การจัดหาวัตถุดิบเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บริษัทให้ความส�าคัญกับการท�างานอย่างใกล้ชิด
กบัคูค้่าในการวางแผนจดัหาวัตถดิุบเพ่ือความต่อเนือ่งของธรุกจิ 
ทัง้นีบ้รษิทัมกีารตดิตามความสมดลุระหว่างอปุสงค์และอปุทาน
ของวตัถดิุบ ด้วยการเกบ็ข้อมลูท้ังจากการส�ารวจในแหล่งเพาะปลกู 
วัตถุดิบถั่วเหลืองจริงของประเทศต้นทางและการคาดการณ์
ปัจจัยแวดล้อมท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการจัดหาวัตถุดิบ เช่น  
การเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศทีรุ่นแรง สภาวะการเกบ็เกีย่ว 
ปรมิาณผลผลติ ราคา และคณุภาพ จากบทวเิคราะห์และงานวิจยั
ต่างๆ นอกจากนี ้บรษิทัได้ซ้ือวัตถดุบิจากคูค้่าทีมี่ความน่าเชือ่ถอื 
สามารถตรวจสอบกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบและวางแผน
การผลิตตามสถานการณ์พร้อมทั้งมีการปรับปริมาณสินค้า
คงคลังดังกล่าวให้มีความสอดคล้องกับแผนการผลิตและแนว
โน้มราคาและเพียงพอต่อการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง ขณะ
เดยีวกนัภาครัฐได้มกีารส่งเสรมิการผลติถ่ัวเหลอืงในประเทศไทย 
เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกถั่วเหลืองในช่วงฤดูแล้งทดแทน
การท�านา ช่วยปรับปรุงบ�ารุงดิน และยกระดับคุณภาพผลผลิต
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด นอกจากนี้ หน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนได้ร่วมกันด�าเนิน การส่งเสริมการปลูก
ถัว่เหลืองหลงันาเพือ่เพ่ิมผลผลิตในโครงการ โครงการถัว่เหลอืง
หลังนาประชารัฐเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ในภาคตะวัน
ออกเฉยีงเหนอืและภาคเหนอื ซึง่จากโครงการดังกล่าวคาดว่าจะ
ส่งผลให้ต้นทนุการผลติลดลง คณุภาพผลผลติและผลผลติต่อไร่
ของถั่วเหลืองเพิ่มขึ้น

2. ความเสี่ยงด้านการเงิน
2.1 ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

ความผันผวนของราคาวัตถุดิบเมล็ดถั่วเหลืองส่งผล 
กระทบต่อต้นทุนสินค้าและผลก�าไรของบริษัทเนื่องจาก
วัตถุดิบเป็นส่วนประกอบต้นทุนขายของบริษัทประมาณ
ร้อยละ 90 ของต้นทุนทั้งหมด การจัดหาวัตถุดิบจึงเป็น
ปัจจัยส�าคัญต่อต้นทุนการขายและผลก�าไรของบริษัท  
ซึ่งวัตถุดิบถั่วเหลืองมีราคาผันแปรตามราคาซื้อขายใน
ตลาดโลก ปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์ของเมล็ดถ่ัวเหลือง 
นอกจากความต้องการใช ้เพ่ือการผลิตอาหารแล้ว  
ยังรวมถึงความต้องการน�าไปใช้ในการผลิตพลังงาน
ทดแทนในรูปของไบโอดีเซลจากน�้ามันถ่ัวเหลือง และ
การเก็งก�าไรในตลาดซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า 
รวมทั้งนโยบายการส่งเสริม การแทรกแซงของรัฐบาล 
ขณะที่ความเสี่ยงจากสภาวะอากาศที่แปรปรวน หรือ 
ภัยธรรมชาติก็อาจท�าให้ผลผลิตถั่วเหลืองไม่เป็นไปตาม
คาดการณ์ ดังนั้น บริษัทจ�าเป็นต้องมีการวางแผนบริหาร
การผลิต การขาย และสินค้าคงคลังที่ดีเพื่อลดผลกระทบ 
จากความผันผวนของราคาวัตถุดิบถั่วเหลืองที่เกิดขึ้น

แนวทางการบริหารจัดการ
 บริษัทได ้มีมาตรการในการบริหารความเสี่ยงด ้วยการ 

มีคณะท�างานจัดซื้อวัตถุดิบ คอยติดตามข่าวสาร สถานการณ์ 
ที่ เกี่ยวข้องกับราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เพื่อวิเคราะห์
สถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยมีการก�าหนดเป้าหมายของ
ปริมาณ และระยะเวลาในการด�าเนินการบริหารความเสี่ยงที่
เหมาะสม รวดเร็ว และยดืหยุน่ให้สอดคล้องกบัแผนธุรกิจ ตลอด
ระยะเวลาของบริษัทที่ผ่านมา บริษัทมีความชัดเจนในนโยบาย 
ไม่จัดซื้อวัตถุดิบเพื่อเก็งก�าไร บริษัทบริหารจัดการสินค้าคงคลัง 
วัตถุดิบอย่างระมัดระวังและพิจารณาการปรับราคาขายให้ทัน
ต่อสถานการณ์ ซึ่งช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนดังกล่าว

 ตลอดทั้งการบริหารความเสี่ยงผ่านทางตลาดซื้อขายสินค้า
โภคภัณฑ์ล่วงหน้า ซึ่งจะมีการทบทวนการเพิ่มเกณฑ์วงเงิน
ส�าหรับผลขาดทุนท่ียอมรับได้ท่ีอาจจะเกิดขึ้นในภาพรวมของ
แต่ละปีอย่างสม�า่เสมอ เพือ่ป้องกันความเสีย่งด้านความผนัผวน
ของราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่มีต่อผลประกอบการของ
บริษัท
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2.2 ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่าง
ประเทศ
ผลกระทบจากมาตรการกดีกนัทางการค้าทีเ่กดิจากความ
ขัดแย้งทางการค้าระหว่างจีน - สหรัฐฯ ได้ส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะในตลาดเกิดใหม่ที่มีความ
เสี่ยงสูงต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ซึ่งอาจท�าให้
มีเงินทุนไหลออกจากไทยและกดดันให้ค่าเงินบาทม ี
แนวโน้มเคลือ่นไหวผนัผวนมากขึน้ในปี 2562 ท้ังนี ้บริษทั
ได้รับความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ จากการที่ราคาเมล็ดถั่วเหลืองที่น�า
เข้ามานั้นอ้างอิงกับราคาตลาดโลกถูกก�าหนดราคาขาย
เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ขณะที่รายได้หลักของบริษัท
อยูใ่นรปูสกุลเงนิบาท ซ่ึงกระทบโดยตรงต่อผลการด�าเนิน
งานของกลุ่มบริษัททั้งรายได้และก�าไร อย่างไรก็ดีบริษัท
สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศส�าหรบัรายได้จากการการขายวัตถดุบิอาหาร
สตัว์ออกไปได้  เนือ่งจากประเทศไทยมกีารน�าเข้าวตัถดุบิ
อาหารสตัว์มาใช้ในประเทศ ซ่ึงมรีาคาเปลีย่นแปลงไปตาม
อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในลักษณะเดียวกับ 
ราคาต้นทุนวัตถุดิบถั่วเหลืองของบริษัท ท�าให้บริษัท 
ได้รับความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 
เงนิตราต่างประเทศเฉพาะในส่วนของรายได้จากการขาย
น�้ามันในประเทศเท่านั้น

แนวทางการบริหารจัดการ
 บริษัทได้ก�าหนดนโยบายการบริหารเงินและการบริหาร 

ความเสี่ยงทางการเงินไว้อย่างชัดเจน โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อการบริหารความเสี่ยงทางการเงินท้ังหมด ซ่ึงครอบคลุมถึง 
ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจ  
มิใช่เพ่ือการเก็งก�าไร รวมทั้งเพื่อก�าหนดและสร้างเสถียรภาพ
ของผลประกอบการในอนาคตของบริษัท บริษัทมีทีมงาน 
เฝ้าติดตามและวิเคราะห์ข่าวสารและสถานการณ์ของอัตรา 
แลกเปลีย่นอย่างใกล้ชดิ และมนีโยบายในการป้องกนัความเสีย่ง
จากอัตราแลกเปลี่ยน โดยท�าสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยน 
ล่วงหน้า (Forward Contract) กับสถาบันการเงินภายใน
ประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี เพื่อลดผล 
กระทบของความเสี่ยงท่ีเกิดจากความผันผวนของอัตรา 
แลกเปล่ียนในระยะไกลเกินกว่าที่จะวิเคราะห์สถานการณ์ได ้
รวมทั้งท�าให้บริษัททราบถึงต้นทุนและราคาขายในรูปของ 
ค่าเงินบาทที่แน่นอน

3. ความเสี่ยงด้านการขายและการตลาด
3.1 ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นสืบเน่ืองจากการชะลอตัว 

ของเศรษฐกิจ
การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกและไทยในปี 2562 ได้รับ
ผลกระทบจากการท�าสงครามการค้าระหว่างประเทศ
สหรัฐอเมริกากับจีนที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น เน่ืองด้วย
นโยบายกีดกันการค้าสหรัฐฯ-จีนที่ส่งผลให้การส่งออก
ของไทยไปจนีตามห่วงโซ่อปุทานชะลอลง ความตงึเครยีด
ด้านภูมิรัฐศาสตร์ การชะลอตัวของเศรษฐกิจในตลาด
เกิดใหม่ รวมทั้งการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในกลุ่มประเทศ
ที่พัฒนาแล้ว

 แนวทางการบริหารจัดการ
เพ่ือเป็นการลดผลกระทบต่อความเสี่ยงดังกล่าว บริษัท
จะด�าเนินธุรกิจอย่างรอบคอบเพื่อลดผลกระทบจาก
สถานการณ์ทางการเงินและเศรษฐกิจดังกล่าวที่อาจ
มีต่อบริษัทการด�าเนินนโยบายทางการเงินท่ีรอบคอบ
มาโดยตลอด โดยได้คงระดับหนี้สินต่อทุนในระดับท่ีต�่า  
อกีทัง้บริษทัยงัมคีวามสมัพนัธ์ทีด่กีบัธนาคารต่างๆ ทีเ่ป็น
หุ้นส่วนทางธุรกิจมาอย่างยาวนาน

3.2 ความเสี่ยงด้านสินค้าทดแทน
คุณค่าทางโภชนาการของน�้ามันพืชแต่ละชนิดมีความ
แตกต่างกัน น�้ามันพืชที่ให้คุณค่าใกล้เคียงกับน�้ามัน 
ถั่วเหลืองและสามารถทดแทนกันได้ คือ น�้ามันข้าวโพด
และน�้ามันเมล็ดทานตะวัน ส่วนน�้ามันพืชที่ใช้เพ่ือการ
ผลติเชิงอตุสาหกรรม เช่น อตุสาหกรรมอาหาร โดยทัว่ไป 
จะทดแทนกันไม่ได ้ เน่ืองจากน�้ามันพืชแต่ละชนิด 
มีคุณสมบัติเหมาะกับแต่ละอุตสาหกรรมต่างกัน ทั้งนี้  
ความเสี่ยงที่น�้ามันข้าวโพดและน�้ามันเมล็ดทานตะวัน
จะมีการผลิตมาแข่งกับบริษัทคงเป็นไปได้ยาก เนื่องจาก
วัตถุดิบดังกล่าวไม่มีการผลิตที่มากเพียงพอในประเทศ

4. ความเสี่ยงด้านการด�าเนินงาน
การบริหารความต่อเนื่องในการด�าเนินธุรกิจ

 ปัจจุบันมีสถานการณ์ หรือสภาวะวิกฤต หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ที่พร้อมจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ได้แก่ความเสียหายของระบบ
สารสนเทศหลักของบริษัทไม่สามารถใช้งานได้ ภัยธรรมชาติ  
(ภัยแล้ง ภัยน�้าท่วม ภัยแผ่นดินไหว) และภัยจากโรคระบาด  
(โรค ASF ในสุกร โรคไข้หวัดนก)
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 ในรอบหลายปีที่ผ่านมา สภาพภูมิอากาศของโลกและของ
ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงผันผวนไปจากเดิมมาก ท�าให้
แต่ละภูมิภาคทั่วโลกต้องประสบกับภัยธรรมชาติที่มีความ
รุนแรงอย่างท่ีไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซ่ึงก่อให้เกิดความเสีย
หายมูลค่ามหาศาลต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สิน เหตุการณ์
เหล ่านี้หากเกิด ข้ึนแล ้วอาจส ่งผลต ่อการด�าเ นินธุรกิจ  
และอาจท�าให้ธรุกจิหยดุชะงกัได้ บรษิทัเลง็เหน็ถงึความท้าทาย
ในเรื่องนี้ จึงได้ด�าเนินการจัดให้มีแผนที่จะรองรับความเสี่ยง 
ที่จะท�าให้กระทบกับธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

แนวทางการด�าเนินงานของบริษัท
 บรษัิทได้จดัท�าแผนบริหารจดัการความต่อเนือ่งทางธุรกจิ (BCM) 

หรือแผนตอบโต้เหตุฉุกเฉิน เหตุการณ์ระบบสารสนเทศหลัก
ไม่สามารถใช้งานได้ ภัยธรรมชาติ และภัยโรคระบาด รวมถึง 
ติดตามข้อมูลและข่าวสารอย่างต่อเนือ่ง เพือ่เตรยีมความพร้อม 
เผชญิเหตุ หากเกดิเหตกุารณ์ดงักล่าวได้อย่างเหมาะสมโดยกจิกรรม 
หรอืกระบวนการหลกัยงัคงสามารถด�าเนนิการได้อย่างต่อเนือ่ง 
และเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

5. ความเส่ียงท่ีเกิดจากการด�าเนินธุรกิจ
 ไม่สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านคอร์รัปช่ัน
 ด้วยความมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรม  

ให้ความส�าคญักบัหลกัการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่ รบัผดิชอบและ
ระมัดระวังภายใต้กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและมาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงได้ก�าหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและพัฒนาไปสู่องค์กร 
ที่ยั่งยืนต่อไป

แนวทางการบริหารจัดการ
 บริษัทได้ก�าหนดนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชัน ระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการติดตามดูแลให้
มีการปฏิบัติ การลงโทษ และให้ปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณ
ธุรกิจอย่างเคร่งครัด มีระเบียบ และขั้นตอนการด�าเนินงาน 
ที่เกี่ยวข้องให้มีการปฏิบัติตามที่กฎหมายก�าหนด เพื่อป้องกัน
การคอร์รัปชัน เช่น การตรวจสอบน�้าหนักบรรทุกของรถขน
สนิค้าต้องไม่เกนิเกณฑ์บรรทกุทีก่ฎหมายก�าหนดก่อนปล่อยออก
จากโรงงาน เป็นต้น รวมทั้งก�าหนดให้มีการติดตามการปฏิบัติ
ตามนโยบายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมท้ังเปิดช่องทางส�าหรับการแจ้งเบาะแส
การกระท�าทีไ่ม่สจุรติหรอืข้อร้องเรยีนต่างๆ และมกีระบวนการ

ตอบสนองข้อร้องเรียน การคุ้มครองผู้ร้องเรียน รวมถึงแจ้ง
ผลการด�าเนินการต่อ ผู้ร้องเรียนอย่างเป็นระบบและยุติธรรม  
ตามระเบียบการรับข้อร้องเรียนของบริษัท

6. ความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ภัยจากโลกไซเบอร์ (Cyber Risk)

 ระบบและเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ รวมถงึอนิเตอร์เนต็ถกูน�ามาใช้ 
เป็นเคร่ืองมือในการด�าเนินธุรกิจ ทั้งการเป็นฐานข้อมูล  
การรับส่งข้อมูลระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกองค์กร  
รวมถึงยังสามารถเป็นช่องทางในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย  
เพือ่ประโยชน์ที่แตกต่างกัน เช่น สื่อสารกับลูกค้า การโฆษณา  
รวมถึงเป็นช่องทางการขายสินค้า สื่อสารกับสังคม เพื่อให้
ทราบถึงแนวทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น จะเห็น
ได้ว่ากิจกรรมทางธุรกิจโดยส่วนใหญ่ด�าเนินการบนเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต จึงเป็นช่องทางที่ผู้ไม่หวังดีอาจ
รกุรานระบบและเครือข่าย เพือ่แสวงหาผลประโยชน์ซึง่ในปัจจุบัน 
เราสามารถพบอาชญากรรมด้านไซเบอร์ทีห่ลากหลาย ทัง้ในรปู
แบบของการท�าให้ระบบงานหยดุชะงกั หรอืลดทอนประสทิธภิาพ
ของระบบการหลอกลวงจนท�าให้หลงเชือ่ การขโมยและฉ้อโกง 
เป็นต้น ซึง่ภยัดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธรุกจิของ
บรษัิทได้

แนวทางการบริหารจัดการ
 บริษัทตระหนักถึงภัยบนโลกไซเบอร์ซึ่งมีความหลากหลาย

และมีผลกระทบที่รุนแรงมากขึ้น จึงด�าเนินการในด้านต่างๆ 
เพื่อลดผลกระทบ โดยเริ่มจากการประกาศใช้นโยบายและ
มาตรฐานการปฏิบัติงานความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ให้กับบุคคลากรของบริษัท ส�าหรับด้านระบบงานบริษัทได้ 
ติดตั้งระบบ/อุปกรณ์ไฟร์วอลล์ (Firewall) เพ่ือป้องกัน 
การเข้าถึงจากภัยคุกคามจากภายนอกทุกช่องทางและมี  
Solution Firewall backup ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส
คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องของบริษัท เพื่อป้องกันข้อมูลเสีย/ 
สูญหายจากการติดไวรัสคอมพิวเตอร์ และมีการเชื่อมต่อมา
ที่ส่วนกลางเพื่อสามารถควบคุมและแก้ไขเครื่องที่มีปัญหา 
ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว พร้อมทั้งยังสามารถหาสาเหต ุ
ของการถูกคุกคามเพื่อแก้ปัญหาที่ต้นเหตุและป้องกันการ 
เกิดซ�้าในครั้งต่อไป รวมถึงมีการทวนสอบ หรือตรวจสอบ 
อย่างต่อเน่ืองโดยด�าเนินการร่วมกันระหว่างบุคคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทและบริษัทที่ปรึกษาภายนอก
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โครงสร้างรายได้ 

ประเภทผลิตภัณฑ์ ด�าเนินการโดย % การถือหุ้น 2562 % 2561 % 2560 % 2559 %

รายได้จากการขายภายในประเทศ

น�้ามันถั่วเหลือง TVO 100 5,646 23.94 5,991 24.09 6,911 28.13 7,727 27.36

อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ TVO 100 14,425 61.16 15,324 61.62 15,487 63.04 18,031 63.84

อื่นๆ TVO 100 1,156 4.90 1,099 4.42 715 2.91 1,384 4.90

บรรจุภัณฑ์ พรอดดิจิ 31.85 362 1.53 373 1.50 318 1.29 319 1.13

รายได้จากการขายในต่างประเทศ

น�้ามันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ TVO 100 1,178 4.99 1,141 4.59 907 3.69 741 2.62

อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ TVO 100 721 3.06 655 2.63 179 0.73 -

อื่นๆ TVO 100 99 0.42 286 1.15 51 0.21 41 0.15

รวมทั้งสิ้น 23,587 100 24,869 100 24,568 100 28,243 100

(หน่วย : ล้านบาท)

ล้านบาท

รวม

23,587

โครงสร้างรายได้ปี 2562

บรรจ�ภัณฑ�
362

ล�านบาท

1.53%

อื่นๆ
1,156

ล�านบาท

4.90%

ส�งออก
1,998

ล�านบาท

8.47%

น้ำมันถั่วเหลือง
5,646

ล�านบาท

23.94%

อุตสาหกรรมอาหารสัตว�
14,425

ล�านบาท

61.16%
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์
บริษัท น�้ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู ้ประกอบการ
อุตสาหกรรมการเกษตร ผลิตและจ�าหน่ายสินค้าสองประเภท  
คือ น�้ามันพืชบริโภคและวัตถุดิบอาหารสัตว์ โดยแบ่งผลิตภัณฑ์ 
ออกเป็น 13 ชนิด ดังนี้

 1. น�้ามันถั่วเหลือง ตรา “องุ ่น” เป็นน�้ามันพืชที่ผลิตจาก 
ถั่วเหลืองคัดคุณภาพ 100% มีกรดไขมันไม่อิ่มตัว ซึ่งกรด 
ไขมันไม่อิ่มตัวนั้นเป็นกรดไขมันจ�าเป็นต่อร่างกาย ใช้ส�าหรับ
ปรุงอาหารในครัวเรือน และยังเป็นวัตถุดิบหลักที่ส�าคัญ 
ของอตุสาหกรรมผลติอาหารส�าเรจ็รปูต่างๆ เช่น อุตสาหกรรม
ผลิตปลากระป๋อง อุตสาหกรรมผลิตน�้าพริกเผา และอื่นๆ 
น�้ามันถั่วเหลือง ตรา “องุ่น” ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภค
และอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นอย่างมาก เนื่องจากคุณภาพ 
ที่ไม่เป็นไขและให้คุณค่าทางโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพ

 2. น�้ามันข้าวโพด ตรา “องุ ่น” สกัดจากเมล็ดข้าวโพด 
คัดคุณภาพ 100% มีกรดไขมันไม่อ่ิมตัวสูง อุดมไปด้วย  
กรดไลโนเลอกิ รวมท้ังม ีPhytosterol สงู ช่วยลดคอเลสเตอรอล 
ชนดิไม่ดี (LDL) โดยจะเข้าแข่งขนัการดดูซมึกบัคอเลสเตอรอล 
ท�าให้คอเลสเตอรอลถูกดูดซึมไม่ได้ จึงท�าให้คอเลสเตอรอล
ชนิด LDL ในร่างกายลดลง

 3. น�า้มนัทานตะวนั ตรา “องุ่น” ผลติจากเมลด็ทานตะวนั 100% 
เป็นน�า้มนัทีม่กีรดไขมนัไม่อิม่ตวัสงู อดุมไปด้วยกรดไลโนเลอกิ 
ซึ่งเป็นกรดไขมันที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และปลอดภัย 
ต่อสขุภาพของผูบ้รโิภค ส่วนใหญ่ใช้ในอตุสาหกรรมผลติอาหาร
ทะเลส่งออก เช่น ทูน่าในน�้ามันทานตะวันบรรจุกระป๋อง

 4. น�้ามันคาโนลา ตรา “องุ ่น” เป็นน�้ามันที่มีกรดไขมัน 
อิ่มตัวต�่ากว่า 10% และมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว หรือ
กรดโอเลอิกสูง ช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิด LDL ซ่ึงเป็น
คอเลสเตอรอลชนิดที่ไม่ดี และไม่ก่อให้เกิดไขมันในเลือด  
จึงช่วยลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและ
ความดันโลหิตสูง

 5. น�้ามันมะกอกธรรมชาติ ตราโมนินี่ (MONINI) (Classico 
Extra Virgin Olive Oil) น�้ามันมะกอกบริสุทธิ์สกัดจากการ
ผลมะกอกโดยไม่ผ่านความร้อนและสารเคม ีประกอบด้วยกรด
ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวสูง ซึ่งช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิด LDL 
อดุมด้วยวติามนิอแีละสารต้านอนุมลูอสิระอย่างโพลฟีีนอลสงู 
ให้รสชาติเข้มข้นและกลิ่นรสที่แท้จริงของน�้ามันมะกอก 
ซึ่งทางบริษัทเป็นตัวแทนจัดจ�าหน่ายในประเทศไทยเพียง
เจ้าเดียว และน�้ามันมะกอกธรรมชาตินี้มีสัดส่วนยอดขาย 
อันดับ 1 ในประเทศอิตาลี

 6. น�้ามันมะกอกผ่านกรรมวิธี ตราโมนินี่ (MONINI) (Anfora 
Olive Oil) ได้จากกระบวนการกลั่นที่ทันสมัยที่สุด ผสมกับ
น�้ามันมะกอกธรรมชาติคุณภาพดี สีเหลืองอ่อนประกายทอง 
สามารถน�าไปปรุงอาหารทั้งผัดและทอด โดยไม่เสียรสชาต ิ
ที่แท้จริงของอาหาร
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 7. น�้ามันมะกอกผ่านกรรมวิธี ตราโมนินี่ (MONINI) (Mild & 
Light Olive Oil) ได้จากกระบวนการกลั่นที่ทันสมัยที่สุด  
ผสมกับน�้ามันมะกอกธรรมชาติคุณภาพดี รสชาติอ่อนละมุน
นุ่มนวลเป็นพิเศษ สามารถน�ามาประกอบอาหารทั้งการผัด  
การอบ การทอดน�้ามันท่วม เหมาะกับการใช้แทนเนยและ
น�้ามันพืชในการท�าอาหารท่ีใช้อุณหภูมิสูง โดยไม่ท�าให้เสีย
รสชาติที่แท้จริงของอาหาร

 8. กากถั่วเหลือง เป็นวัตถุดิบหลักที่ต้องใช้เพื่อผลิตอาหารสัตว ์
กากถัว่เหลอืงของบรษิทัจ�าหน่ายภายใต้ช่ือ “ทีวโีอ ไฮโพรมลี” 
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการ
อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากมีคุณภาพสูง สม�่าเสมอ 
และได้มาตรฐาน

 9. ดฮีลั ซอยมลี ภายใต้ช่ือ “ทวีโีอ ดฮีลั ซอยมลี” เนือ้ถ่ัวเหลอืง 
กะเทาะผิวออก ให้โปรตีนและคุณค่าอาหารอ่ืนๆ สูงขึ้น  
เหมาะส�าหรับสัตว์ที่ต้องการอาหารคุณภาพสูงเพื่อการเติบโต
และให้ผลผลิตสูงสุด

 10. ฟูลแฟตซอย ภายใต้ชื่อ “ทีวีโอ ฟูลแฟตซอย” เป็นวัตถุดิบ
ใช้ผสมอาหารเพือ่เลีย้งลกูสกุรและไก่ ช่วยให้ย่อยง่ายให้โปรตีน
และพลังงานสูงสุด อุดมด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวซึ่งจ�าเป็น
ส�าหรับสัตว์เลี้ยงชนิดต่างๆ โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงระยะเล็ก  
เสริมการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ช่วยเพิ่มการสร้างเนื้อแดงให้มากขึ้นในสัตว์

 11. ดีฮัล ฟูลแฟตซอย ภายใต้ชื่อ “ทีวีโอ ดีฮัล ฟูลแฟตซอย” 
ถั่วเหลืองอบไขมันเต็มชนิดกะเทาะผิว เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้
จากการน�าเมล็ดถั่วเหลืองไขมันเต็มคุณภาพสูงมาตรฐาน
อาหารคน มากะเทาะผวิออก แล้วน�าไปผ่านกระบวนการผลติ 
ที่มีมาตรฐานสูง (Extruded Thermal Treatment) ท�าให้
ได้รับความร้อนในปริมาณท่ีสุกพอดี เพื่อก�าจัดสารขัดขวาง
โภชนะในเมล็ดถั่วเหลืองให้มากที่สุด เหมาะกับการเล้ียงสัตว์
วัยอ่อน เช่น ลูกสุกรระยะดูดนมและอนุบาล ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ด 
และสัตว์น�้า เช่น กุ้ง ปลา เพราะท�าให้สัตว์ได้รับสารอาหาร 
ทีเ่หมาะสม สขุภาพด ีโตเรว็ ท้ังนี ้รวมถงึสตัว์ทีต้่องการพลงังาน
สูงมากๆ เช่น แม่สุกรระยะเลี้ยงลูก เป็นต้น “ทีวีโอ ดีฮัล 
ฟูลแฟตซอย” จึงเป ็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย ์
อุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ในปัจจุบันอย่างตรงจุด

 12. เลซิติน ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารสัตว์ เช่น กุ้ง ไก่ 
และหมู มีสารส�าคัญคือ ฟอสโฟลิพิด และแหล่งของโคลีน  
ซึ่งเป็นสารส�าคัญส�าหรับอาหารกุ้งและอาหารสัตว์ระยะเล็ก 
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ของไขมัน ซึ่งท�าให้
เพิ่มการดูดซึมของสารอาหารให้ดียิ่งขึ้น

13.  ทวีโีอ ซอยฮัล เป็นผลติภณัฑ์ท�าจากผวิถ่ัวเหลอืงร่อนออกจาก
เมล็ดถั่วเหลือง เป็นแหล่งของไฟเบอร์ท่ีดี โดยเฉพาะอาหาร
สัตว์เคี้ยวเอื้อง และอาหารที่ต้องการไฟเบอร์สูงในบางระยะ

การตลาดและภาวะแข่งขัน
นโยบายการตลาด

 เพ่ือการเป็นผูน้�าด้านการผลติและจ�าหน่ายน�า้มนัถัว่เหลอืงและ
กากถ่ัวเหลืองในภูมิภาคอาเซียน บริษัทมีแผนกลยุทธ์ทางการ
ตลาด ดังนี้
1. ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงด้วยคุณค่าทางโภชนาการที่

ให้ประโยชน์สูงสุด วัตถุดิบอาหาร ทั้งนี้วัตถุดิบที่ใช้คือ
ถั่วเหลืองเป็นพืชที่มีคุณค่าทางอาหารสูงด้วยโปรตีนที่มี
ประโยชน์ต่อร่างกาย มีกรดไลโนลิอิคสูงมีคุณสมบัติในการ
ลดคลอเลสเตอรอล และมกีรดไขมนัไม่อิม่ตวัสงู ไม่อดุตนัใน
เส้นเลอืดส่งผลดต่ีอร่างกายและหวัใจ ผลติภณัฑ์ของบรษัิท
จึงแตกต่างจากผู้ผลิตรายอื่นๆ ด้วยคุณภาพสูงและเป็นที่
ยอมรับของผู้บริโภค

2. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อ
เนื่องในการน�าเสนอสินค้าที่ดีที่สุดให้แก่ผู้บริโภค

3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อสร้างฐานตลาดใหม่
4. สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวที่ดีต่อลูกค้า ด้วยนโยบาย 

รับผิดชอบ ดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด ท�าให้เกิดความไว้วางใจ
จากลูกค้า

5. บริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อวัตถุดิบ เพื่อควบคุมต้นทุน
วตัถุดิบใหเ้กดิความสามารถในการแขง่ขนั และรักษาอัตรา
การท�าก�าไรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

6. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเทคโนโลยี ตามความ
ต้องการของตลาด เพ่ือผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามความ
ต้องการของตลาดโดยมีต้นทุนที่แข่งขันได้

7. สร้างตราสินค้าใหม่เพื่อขยายตลาด
8. ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าทุกด้าน
9. ส่งมอบสินค้ารวดเร็วและตรงต่อเวลา เพ่ือให้สนิค้ามคีวามใหม่ 

และสดอยู่เสมอ
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ลูกค้าและช่องทางการจัดจ�าหน่าย
มูลค่าการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทส่วนใหญ่เป็นการขาย
ภายในประเทศ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 97 ของยอดการ
จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ท้ังหมด ส่วนท่ีเหลือเป็นการส่งออกไปยังตลาด
ต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ กัมพูชา 
ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม สงิคโปร์ มาเลเซีย และเกาหลใีต้ ซึง่บรษิทั 
เป็นผู้ด�าเนินการจัดจ�าหน่ายตรงส�าหรับการส่งออกทั้งหมด

บริษัทมีกลุ่มลูกค้าและช่องทางจัดจ�าหน่าย ดังนี้
•  วัตถุดิบอาหารสัตว์ : 
 กากถั่วเหลือง, กากดีฮัล, ฟูลแฟตซอย, ดีฮัล ฟูลแฟตซอย,  

เลซิติน และทีวีโอ ซอยฮัล บริษัทจ�าหน่ายตรงให้ผู้ประกอบ
การโรงงานผลิตอาหารสัตว์และกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ภายในประเทศ  
และขยายตลาดไปในกลุ ่มประเทศ CLMV โดยมีสัดส่วน 
การขายในประเทศและต่างประเทศอยู่ที่ 95:5

•  น�้ามันพืชบริโภค
•  น�้ามันพืชบริโภค ตรา “องุ่น” เป็นน�้ามันพืชที่กลุ่มผู้บริโภค

ที่ใส่ใจในสุขภาพเลือกหา จัดจ�าหน่ายภายในประเทศ
โดยบริษัท น�้ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน) ผ่านช่องทาง  
ร้านค้าส่ง (Wholesaler), ดิสเคาน์สโตร์ (Discount 
Store), ซุปเปอร์มาร์เก็ต (Supermarket), ไฮเปอร์มาร์เก็ต  
(Hypermarket), ร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store) 
และร้านค้าปลีกท่ัวไป ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 67* 
ของปริมาณการขายน�้ามันถั่วเหลืองทั้งหมด

• น�้ามันพืชบริโภค ตรา “Healthy Chef” และ “Queen” 
เป็นตราสินค้าส�าหรับตลาดสากลในการส่งออกผลิตภัณฑ์
น�้ามันพืชบริโภคขายต่างประเทศ “Healthy Chef” และ 
“Queen” เป็นน�า้มนัพชืทีก่ลุม่ผูบ้รโิภคในตลาดต่างประเทศ
ท่ีใส่ใจในสุขภาพเลือกหา บริษัท น�้ามันพืชไทย จ�ากัด 
(มหาชน) ท�าการแต่งตั้งตัวแทน (Exclusive Distributor) 
ทั้งในประเทศกัมพูชา และเมียนมาร์ เพื่อท�าการกระจาย
สนิค้าทัว่ประเทศกมัพชูา และเมียนมาร์ ผ่านช่องทางตวัแทน 
ในต่างจังหวัด (Sub Distributor) ร้านค้าส่ง (Wholesaler,  
ซุปเปอร์มาร ์เก็ต (Supermarket), ไฮเปอร์มาร ์เก็ต  
(Hypermarket), ร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store) 
และร้านค้าปลกีทัว่ไปในตลาด โดยในปัจจบุนั Healthy Chef 
มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอนัดบั 1 ในประเทศกมัพชูา คิดเป็น 
ร้อยละ 70 ของปริมาณการขายน�้ามันถั่วเหลืองทั้งหมด 
ในประเทศกัมพูชา

•  น�้ามันมะกอก ตรา โมนีนี่ (Monini Brand) บริษัท น�้ามัน
พืชไทย จ�ากัด (มหาชน) เป็นตัวแทนน�าเข้าน�้ามันมะกอก  
ตรา โมนีน่ี (Monini Brand) ซึง่เป็นแบรนด์ยอดขายอนัดบั 1  
จากประเทศอิตาลี ทางบริษัทมีการวางแผนการตลาดและ
การกระจายสินค้าผ่านทุกช่องทางการจัดจ�าหน่ายท่ีตรง 
ตามเป้าหมายของลูกค้ากลุ่มน�้ามันประเภทนี้

•  น�้ามันอุตสาหกรรม มีลูกค้าเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร
กระป๋อง อุตสาหกรรมสี อุตสาหกรรมอื่นๆ โดยบริษัท
จ�าหน่ายโดยตรงให้กับผู้ประกอบการ และตัวแทนจ�าหน่าย

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บริษัท น�้ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน) 
มีก�าลังการผลิตรวม 6,000 ตัน/วัน โดยมีรายละเอียดของโรงงาน
และส�านักงานใหญ่ดังนี้

ส�านักงานใหญ่ เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) 
 แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โรงงานที่ 1  เลขที่ 101/2 หมู่ 1 ต�าบลขุนแก้ว 
 อ�าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

โรงงานที่ 2  เลขที่ 36 หมู่ 3 ต�าบลนครชัยศรี 
 อ�าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

โรงงานที่ 3  (โซน 1) เลขที่ 81/7, 81/8, 82 หมู่ 1 
 ต�าบลไทยาวาส อ�าเภอนครชัยศรี 
 จังหวัดนครปฐม 73120

โรงงานที่ 3  (โซน 2) เลขที่ 89 หมู่ 1 
 ต�าบลไทยาวาส อ�าเภอนครชัยศรี 
 จังหวัดนครปฐม 73120

(*ที่มา : กันตนา เวิล์ดพาแนล)
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การจัดหาวัตถุดิบ
เมล็ดถัว่เหลืองเป็นวตัถดุบิหลกัของบรษิทั โดยบรษิทัจะรบัซือ้เมลด็
ถั่วเหลืองที่ผลิตได้ภายในประเทศไทยก่อนเป็นอันดับแรก อย่างไร
ก็ดีปริมาณผลผลิตเมล็ดถั่วเหลืองในประเทศไทยมีไม่เพียงพอ 
ต ่อความต้องการ บริษัทจึงต ้องน�าเข ้าเมล็ดถั่วเหลืองจาก 
ต่างประเทศ ได้แก่ บราซิลและสหรัฐอเมริกากว่าร้อยละ 90  
ของปริมาณวัตถุดิบรวม โดยราคาน�าเข้าจะอิงกับราคาตลาดโลก 
และได้รับยกเว้นภาษีน�าเข้าตามนโยบายเสรีน�าเข้าถั่วเหลือง 
ตามข้อผูกพันองค์การการค้าโลก (WTO) ส่วนการรับซ้ือเมล็ด 
ถั่วเหลืองภายในประเทศ บริษัทจะรับซื้อจากเกษตรกร/พ่อค้า
คนกลาง ซึ่งแหล่งเพาะปลูกถั่วเหลืองที่ส�าคัญของประเทศไทย 
อยู่ที่จังหวัด สุโขทัย ก�าแพงเพชร อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ เชียงใหม่  
และขอนแก่น เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังปฏิบัติตามนโยบาย 
ของภาครัฐ ที่ได้มีการก�าหนดเงื่อนไขให้ผู ้น�าเข้าถั่วเหลืองต้อง 
รับซื้อเมล็ดถั่วเหลืองในประเทศ ในสัดส่วนตามปริมาณน�าเข้า
ระหว่างผู้น�าเข้าทั้งหมด ตามราคาและเงื่อนไขที่ก�าหนดในสัญญา 
ซึ่งถูกก�าหนดโดยคณะกรรมการพืชน�้ามันและน�้ามันพืช
 
การผลิตถั่วเหลืองของโลกเฉลี่ยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมามีแนวโน้ม 
เพิ่มขึ้นตามความต้องการบริโภคเมล็ดถั่วเหลือง ท้ังนี้ถั่วเหลือง
เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการซื้อขายกันอย่างกว้างขวางในตลาดโลก 
สามารถจัดซ้ือมาใช้เป็นวัตถุดิบได้อย่างสะดวกยังไม่เคยปรากฏ 
มีปัญหาขาดแคลนจนหาซื้อไม่ได้ แต่อาจจะมีบ้างบางปีที่ราคา 
ถั่วเหลืองปรับตัวสูงขึ้น ซ่ึงจะเป็นไปตามภาวะอุปสงค์และอุปทาน
ของตลาดโลก สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีนยังเป็นปัจจัย
ส�าคัญที่ส่งผลกระทบทางบวกและลบต่อระดับราคาถั่วเหลือง
ในตลาดโลกมาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี บริษัทมีการติดตาม
สถานการณ์สงครามการค้าน้ีอย่างใกล้ชิดอยู่ตลอดเวลา เพื่อหา
โอกาสในการจัดหาวัตถุดิบถั่วเหลือง เพื่อให้ได้ต้นทุนที่แข่งขันได้
และมีคุณภาพที่ดี

โดยทั่วไปบริษัทจะสั่งซ้ือวัตถุดิบเมล็ดถั่วเหลืองล่วงหน้าเป็นเวลา
ประมาณ 3-4 เดือน ตามแผนการขายและการผลิต โดยท�าสัญญา
ซื้อล่วงหน้าจากผู้ขายหลายแหล่ง และจัดซ้ือจากผู้ขายที่เสนอ
เงื่อนไขที่ดีที่สุด เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงด้านการจัดการ 

และส่งมอบวัตถุดิบ ซึ่งบริษัทไม่ได้มีภาระผูกพันหรือมีนโยบาย 
ที่จะต้องซื้อจากผู้จ�าหน่ายแต่เพียงรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ 
เนื่องจากราคาวัตถุดิบถั่วเหลืองที่ตกลงซ้ือขายกันในตลาดโลก 
อยู่ในรูปของเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงเรื่อง 
อัตราแลกเปลี่ยน บริษัทจึงมีนโยบายท�าสัญญาซื้อขายเงินตรา 
ต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ควบคู่ด้วย เพ่ือบรหิาร
ต้นทุนวัตถุดิบในสกุลเงินบาทให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
บริษัทด�าเนินงานด้วยความรับผิดชอบและค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม 
เป็นส�าคัญ มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม น�าเทคโนโลยีใหม่มาใช้งาน มีการบริหารจัดการ 
ทีด่ ีเน้นการจดัการพลงังานและทรพัยากรอย่างมคีณุภาพ พร้อมทัง้ 
ส ่งเสริมให้พนักงานทุกคนรับผิดชอบในการใช้พลังงานและ
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกรอบในการด�าเนินงาน
เพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตามนโยบายคุณภาพ อาชีวอนามัย 
ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

ในปัจจุบันกระบวนการผลิตของบริษัท เป็นระบบการผลิตที่ใช้
เทคโนโลยีที่มีของเสียเกิดข้ึนระหว่างการผลิตน้อยที่สุด และได้
จัดระบบบ�าบัดของเสียเป็นแบบระบบปิด Closed System คือ  
จะไม่มีของเสียออกนอกระบบการท�างานไปสู่ที่สาธารณะ และ 
มีนโยบายน�าของเสียที่ เกิดจากการผลิตมาบ�าบัด เ พ่ือใช ้ 
ในกระบวนการผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีการตรวจสอบ 
ระบบการผลิตโดยหน่วยงานรัฐบาลที่มีหน ้าที่ควบคุมดูแล 
สิ่งแวดล้อมเป็นประจ�าทุกปี

ด้วยการยึดมั่นในการด�าเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บริษัท 
ได้รบัการรับรอง “อตุสาหกรรมสเีขยีว” จากกระทรวงอตุสาหกรรม 
และได้รับมาตรฐาน ISO 14001 ISO 50001 บริษัทมีนโยบาย
เร่ืองสิ่งแวดล้อมเป็นรูปธรรมและปฏิบัติตามกฎหมาย เกี่ยวกับ 
สิ่งแวดล้อมอย่างเคร ่งครัด เพื่อด�ารงไว ้ซึ่งสภาพแวดล้อม 
ที่ดีตลอดไป รายงานเกี่ยวกับกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมได้เปิดเผย 
ไว้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท 
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1. หลักทรัพย์ของบริษัท
 บรษัิทมทีนุจดทะเบยีน 808,610,985 บาท เรยีกช�าระแล้ว 808,610,985 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 808,610,985 หุ้น มลูค่าหุน้ละ 1 บาท

โครงสร้างการถือหุ้น

การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ 
(ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562)

จ�านวนหุ้น %

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย

บุคคลธรรมดา 622,416,919 76.97

นิติบุคคล 137,091,063 16.96

ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว

บุคคลธรรมดา       600,718 0.07

นิติบุคคล  48,502,285 6.00

2. ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก (ข้อมูลสรุปจากวันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562)

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้นที่ถือ %

 1. นางสาวสุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์ 61,110,800 7.56

 2. นายวิชัย วิทยฐานกรณ์ 58,767,228 7.27

 3. นางรัตนา จันทร์พิทักษ์ 45,000,000 5.57

 4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด  44,841,325 5.55

 5. บริษัท เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากัด  34,258,893 4.24

 6. นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์ 18,384,869 2.27

 7. บริษัท โรงกลั่นน�้ามัน นครไชยศรี จ�ากัด 19,774,740 2.44

 8. นายทวีลาภ แจ่มใส 17,000,000 2.10

 9 นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล  15,300,000 1.89

 10. นางสาววรนุช วิทยฐานกรณ์ 14,954,010 1.85

  รวมการถือหุ้น 10 รายแรก 329,391,865 40.74

  ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ 479,219,120 59.26

  รวมทั้งสิ้น 808,610,985 100
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3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต�่ากว่าร้อยละ 60 ของก�าไร
สุทธิหลังหักภาษีเงินได้ หากไม่มีเหตุจ�าเป็นอื่นใด ซึ่งบริษัทจะ
น�าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่าย
เงินปันผลประจ�าปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับ
แผนการลงทุน ความจ�าเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามท่ี 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ส�าหรับปี 2562 คณะกรรมการ
บริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 เมษายน 
2563 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจ�าปีในอัตราหุ้นละ 1.45 บาท 
หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 83.12 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้

บริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นทุกปี ทั้งนี้ขึ้น
อยู่กับคณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทย่อยพิจารณาอนุมัติ 

ข้อมูลการจ่ายปันผล 2562 2561 2560

อัตราก�าไรสุทธิต่อหุ้น 1.74 2.31 1.64

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น 1.45 1.90 1.43

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�าไรสุทธิ (%) 83.12 82.27 87.15

โดยพิจารณาจากผลการด�าเนินงาน สถานะการเงิน และปัจจัย
ส�าคัญอื่นๆ ของแต่ละบริษัทย่อย โดยไม่มีการก�าหนดอัตราขั้นต�่า
แต่อย่างใด



เราจะผลิตสินค้าคุณภาพ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน
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คณะกรรมการ

ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร
และกรรมการผู�จัดการ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหา และกําหนดค�าตอบแทน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ประธานเจ�าหน�าที่ปฏิบัติการ
ด�านการพาณิชย� 

ประธานเจ�าหน�าที่ปฏิบัติการ
ด�านการผลิต ความปลอดภัย

สํานักตรวจสอบ
ภายใน

สํานักประธาน
เจ�าหน�าที่บร�หาร

เลขานุการบร�ษัท

คณะกรรมการนโยบายสิ�งแวดล�อม สังคม 
บร�หารความเสี่ยง และการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ�

ฝ�าย
ธุรกิจ1

ฝ�าย
ธุรกิจ2

ฝ�าย
ธุรกิจ3

ฝ�าย
ธุรกิจ4

ฝ�าย
โลจ�สติกส�

ฝ�าย
ทรัพยากรบุคคล

ฝ�าย
พัฒนาธุรกิจ

ฝ�าย
บัญชีการเง�น

ฝ�าย
Supply & Trading

ฝ�าย
ผลิต

ฝ�าย
ว�ศวกรรม

ฝ�าย
เทคนิค
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โครงสร้างองค์กร 



คณะกรรมการ

ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร
และกรรมการผู�จัดการ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหา และกําหนดค�าตอบแทน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ประธานเจ�าหน�าที่ปฏิบัติการ
ด�านการพาณิชย� 

ประธานเจ�าหน�าที่ปฏิบัติการ
ด�านการผลิต ความปลอดภัย

สํานักตรวจสอบ
ภายใน

สํานักประธาน
เจ�าหน�าที่บร�หาร

เลขานุการบร�ษัท

คณะกรรมการนโยบายสิ�งแวดล�อม สังคม 
บร�หารความเสี่ยง และการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ�

ฝ�าย
ธุรกิจ1

ฝ�าย
ธุรกิจ2

ฝ�าย
ธุรกิจ3

ฝ�าย
ธุรกิจ4

ฝ�าย
โลจ�สติกส�

ฝ�าย
ทรัพยากรบุคคล

ฝ�าย
พัฒนาธุรกิจ

ฝ�าย
บัญชีการเง�น

ฝ�าย
Supply & Trading

ฝ�าย
ผลิต

ฝ�าย
ว�ศวกรรม

ฝ�าย
เทคนิค
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คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท มีทั้งหมด 12 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 คน (สัดส่วน 1 ใน 3 ของจ�านวน
กรรมการทั้งหมด) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 คน โดยมีรายนามคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

 1.  นายสมพล  เกียรติไพบูลย์  ประธานกรรมการ / กรรมการ (อิสระ)
 2.  นายบวร  วงศ์สินอุดม  รองประธานกรรมการ 
 3. นายอภิชาติ  จีระพันธุ์  กรรมการ (อิสระ)
 4. ดร.ชัยพัฒน์  สหัสกุล  กรรมการ (อิสระ)
 5.  รศ.น.สพ.กิจจา  อุไรรงค์  กรรมการ (อิสระ)
 6.  นายวิชิต  วิทยฐานกรณ์  กรรมการ
 7.  นางสาวอรัญญา  วิทยฐานกรณ์   กรรมการ
 8.  นายวิชัย  วิทยฐานกรณ์  กรรมการ
 9.  นายวัชร  วิทยฐานกรณ์  กรรมการ
 10.  นายพาชัย  จันทร์พิทักษ์  กรรมการ
 11.  นายเอกรัฐ  วงศ์ศุภชาติกุล  กรรมการ
 12.  นายวรวุฒิ  ตั้งพิรุฬห์ธรรม  กรรมการ

คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 3 คน ดังนี้

 1. นายอภิชาติ  จีระพันธุ์   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (อิสระ)
 2. นายสมพล  เกียรติไพพูลย์   กรรมการตรวจสอบ (อิสระ)
 3. ดร.ชัยพัฒน์  สหัสกุล   กรรมการตรวจสอบ (อิสระ)

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ดังนี้

 1. นายสมพล  เกียรติไพบูลย ์ ประธานคณะกรรมการบรรษทัภิบาล สรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน (อิสระ)
 2. นายอภิชาติ  จีระพันธุ์  กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน (อิสระ)
 3. รศ.น.สพ.กิจจา  อุไรรงค์  กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน (อิสระ)*

หมายเหตุ *  เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
  ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562
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โครงสร้างการจัดการ



คณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประกอบ
ด้วยกรรมการอิสระ 1 คน และกรรมการบริษัท 2 คน ดังนี้

 1. นายบวร  วงศ์สินอุดม  ประธานคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง 
    และการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
 2. ดร.ชัยพัฒน์  สหัสกุล   กรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง 
    และการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (อิสระ)
 3. นางสาวอรัญญา  วิทยฐานกรณ์   กรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง 
    และการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

คณะผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผู้บริหารของบริษัท มีจ�านวน 9 คน ดังนี้

 1.  นายบวร  วงศ์สินอุดม  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
 2.  นางสาวอรัญญา  วิทยฐานกรณ์  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการพาณิชย์
 3.  นายไพโรจน์  อุไรรงค์  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการผลิต
 4.  นายชาญวิทย์  วิทยฐานกรณ์  รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ 1, 2, 4
 5.  นายศุภชัย  วิทยฐานกรณ์  รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
 6.  นายพาชัย  จันทร์พิทักษ์  รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย Supply & Trading
 7.  นางสาวสุนันทา  ไตรเทพาภิรักษ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน
 8.  นายก�าธร  เอกเมธีพันธุ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิต
 9.  นายศักดิ์ชัย  ผดุงเกียรติวงศ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ 3

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพ้จิารณาแต่งต้ังผูม้คีวามรู ้ความสามารถ
และมีความเหมาะสมเป็นเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยสนับสนุนการ
ท�างานทีเ่กีย่วข้องให้ด�าเนนิไปอย่างมปีระสิทธภิาพและประสทิธผิล
ตามที่กฎหมายก�าหนด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง  
นางสาวคณัฐศร บัณฑิตเนตร์ ให้ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการบริษัท 
ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เพื่อท�าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามประกาศของ
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนก�าหนด โดยมีบทบาทหน้าท่ีและ 
ความรับผิดชอบ ดังนี้

 1. ให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ รวมทั้งหลักการ
  ก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและจรรยาบรรณทีก่รรมการพึงปฏิบตัิ
   (ให้ค�าแนะน�าเบ้ืองต้นแก่กรรมการเกีย่วกับข้อกฎหมาย ระเบยีบ
   ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการควรทราบและ

พงึปฏบัิตแิละติดตามให้มกีารปฏิบติัอย่างถกูต้องและสม�า่เสมอ
   รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�าคัญแก่กรรมการ)

 2. จดัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ และประชมุคณะกรรมการบรษัิท
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมต ิ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

 4. ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น ส�านัก
คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) 
ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วน
ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อก�าหนดของ ก.ล.ต. และ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)

 5. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และ
สนับสนุนให้ด�าเนินการตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
พร้อมปฏิบัติตามข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก
ทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ

 6. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารปฏิบัติงานอย่าง 
ถูกต้องและรอบคอบ โดยค�านึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และการ
ปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น

 7. จัดท�าและจัดเก็บเอกสารส�าคัญ เช่น ทะเบียนกรรมการ 
หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมของคณะกรรมการ 
ประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมอื่นๆ ของบริษัท รวมทั้งรายงาน
การมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร รายงานประจ�าปี 
รายงานสารสนเทศ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้อง

 8. ด�าเนินการจัดปฐมนิเทศ เตรียมเอกสาร และแนะน�าข้อมูล 
ที่ส�าคัญเกี่ยวกับบริษัทให้กับกรรมการใหม่

 9. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วย
งานที่ก�ากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ

 10. ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศ
ก�าหนดหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ประวัติการศึกษา
•  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสบการณ์ท�างาน
•  รกัษาการผูอ้�านวยการฝ่ายก�ากบัการปฏบิติังานและส่งเสรมิการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน
 บริษัท น�้ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน)
•  ผู้จัดการแผนกก�ากับการปฏิบัติงาน 
 บริษัท น�้ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน)

ประวัติการฝึกอบรม
•  หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP) รุน่ที ่92/2561, 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•  หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 21/2559, 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•  หลักสูตรเลขานุการบริษัท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นอกจากนี้ บริษัทได้ส่งเสริมให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรม
และพัฒนาความรู้ในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อการปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการบริษัท ในปี 2562 เลขานุการบริษัทได้เข้าร่วมสัมมนา
หัวข้อ “Towards the Sustainable Finance & Investment 
in Thailand” จัดโดยคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสภาธุรกิจตลาดทุนไทย สมาคม
บริษัทจดทะเบียนไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
เพื่อร่วมรับฟังการแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ในการ 
ส่งเสรมิการออกตราสารหน้ีเพือ่ความยัง่ยนื แก้ไขปัญหาและพัฒนา
สังคมสิ่งแวดล้อม

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามหลักการ
ก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษทัภบิาล 
สรรหาและก�าหนดค ่าตอบแทนมีหน ้าที่พิจารณาก�าหนด 
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย 
ระยะยาว ผลการด�าเนินงานของบริษัท และภาระหน้าที่ 
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยเปรียบเทียบกับบริษัท 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์ที่อยู ่ ในกลุ ่มอุตสาหกรรม 
เดยีวกนัและบรษิทัทีม่ขีนาดใกล้เคียงกนั รวมทัง้ใช้ข้อมลูการส�ารวจ
ค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกอบการพิจารณา 
เพื่อก�าหนดค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอ 
ที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพ โดยกรรมการที่ได้รับ
มอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับ
ค่าตอบแทนเพ่ิมตามความรับผิดชอบที่เพ่ิมขึ้น และกรรมการ 
ทีเ่ป็นผู้บริหารจะได้รบัค่าตอบแทนจากการท�างานในฐานะพนกังาน
ของบรษัิทด้วย อย่างไรก็ตาม เพือ่ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การก�ากบั
ดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจะมีการน�าเสนอค่าตอบแทน
กรรมการต่อทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมตัเิป็นประจ�า
ทุกปี ทั้งนี้ ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการในรูปของค่าตอบแทน 
รายเดือน เบี้ยประชุม และเงินรางวัล ดังนี้
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•  ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
 ให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนต่อครั้งท่ีเข้าร่วมประชุม 

และ/หรือได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เฉลี่ยไม่เกินเดือนละ 
600,000 บาท โดยให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

• เงินรางวัล
 ให้กรรมการบรษิทัได้รบัเงนิรางวัลประจ�าปีในวงเงนิสงูสดุไม่เกนิ  

20 ล้านบาท โดยให้พิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง ทั้งนี้ ในปี 2562 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก�าหนดเงินรางวัลประจ�าปี เป็น
จ�านวนเงิน 14 ล้านบาท

• อื่นๆ 
 ประกันภัยความรับผิดของกรรมการ วงเงิน 100 ล้านบาท

• ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดดังนี้

ในปี 2562 ค่าตอบแทนกรรมการทีเ่ป็นตวัเงนิส�าหรบักรรมการรวม
12 ราย เท่ากับ 7.84 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน
จ�านวน 3,000,000 บาท เบี้ยประชุม จ�านวน 3,820,000 บาท
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ จ�านวน 520,000 บาท และ
ค่าตอบแทนกรรมการบรรษทัภบิาล สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
จ�านวน 400,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการนโยบายสิ่ง
แวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการก�ากับการปฏิบัติ 
ตามกฎเกณฑ์ จ�านวน 100,000 บาท นอกเหนือจากค่าตอบแทน 
ทีเ่ป็นตวัเงินแล้ว บรษิทัได้ท�าประกันภยัความรบัผดิให้แก่กรรมการด้วย  
ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัทจะน�าเสนอค่าตอบแทนกรรมการ 
ประจ�าปี 2562 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ ้น ประจ�าปี 2563  
ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้
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คณะอนุกรรมการ ต�าแหน่ง เบี้ยประชุม(บาท/คน/ครั้ง)

คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธาน 50,000

กรรมการ 40,000

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน
ประธาน 40,000

กรรมการ 30,000

คณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง 
และการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

ประธาน 40,000

กรรมการ 30,000



บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุ 1/ เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2562 
   เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562
   2/ พ้นจากต�าแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2562
   เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562

ค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี 2562
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ร�ยชื่อ ค่�ตอบแทน
ร�ยเดือน เบี้ยประชุม

ค่�ตอบแทน
คณะ

กรรมก�ร
ตรวจสอบ

ค่�ตอบแทน
คณะกรรมก�ร 
บรรษัทภิบ�ล 

สรรห� 
และกำ�หนด
ค่�ตอบแทน

ค่�ตอบแทน
คณะกรรมก�ร

นโยบ�ย 
สิ่งแวดล้อม 

สังคม บริห�ร
คว�มเสี่ยง และ
ก�รกำ�กับก�ร

ปฏิบัติต�ม 
กฎเกณฑ์

รวมเงินรับ

 1.  นายสมพล  เกียรติไพบูลย์ 1,200,000 1,190,000 160,000 160,000 2,710,000

 2.  นายอภิชาติ  จีระพันธุ์ 600,000 440,000 200,000 120,000 1,360,000

 3. ดร.ชัยพัฒน์  สหัสกุล 600,000 560,000 160,000 30,000 1,350,000

 4. รศ.น.สพ.กิจจา  อุไรรงค์1/ 600,000 560,000 30,000 1,190,000

 5. นายบวร  วงศ์สินอุดม 140,000 40,000 180,000

 6. นายวิชิต  วิทยฐานกรณ์ 130,000 130,000

 7. นางสาวอรัญญา  วิทยฐานกรณ์2/ 140,000 90,000 30,000 260,000

 8.  นายวิชัย  วิทยฐานกรณ์ 140,000 140,000

 9.  นายพาชัย  จันทร์พิทักษ์ 110,000 110,000

 10. นายวัชร  วิทยฐานกรณ์ 130,000 130,000

 11. นายเอกรัฐ  วงศ์ศุภชาติกุล 140,000 140,000

 12.  นายวรวุฒิ  ตั้งพิรุฬห์ธรรม 140,000 140,000

รวม 3,000,000 3,820,000 520,000 400,000 100,000 7,840,000



ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
นโยบายและหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร
บริษัทมีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการก�าหนดค่าตอบแทน ซึ่ง 
เชื่อมโยงกับผลการด�าเนินงานของบริษัท ในรูปของดัชนีชี้วัด 
ความส�าเร็จ (Key Performance Indicators) พร้อมทั้งมีการ
ประเมนิผลการปฏิบติังานของผู้บริหารเป็นประจ�าทุกปี โดยประธาน 
เจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการเป็นผูพิ้จารณาความเหมาะสม 
ในการก�าหนดค่าตอบแทนและปรับค่าจ้างประจ�าปี ที่สะท้อนถึง 
ผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ของผู้บริหาร
แต่ละคนตามเป้าหมายของงานที่รับผิดชอบ โดยมีความสอดคล้อง
กบัวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และกลยทุธ์ประจ�าปีของบรษิทั ตลอดจนแนว
ปฏิบัติและมาตรฐานของกลุ่มบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

ส�าหรับค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ 
ผูจ้ดัการ ได้มีการก�าหนดอย่างเหมาะสมภายใต้หลกัเกณฑ์ท่ีชดัเจน 
โปร่งใส เป็นธรรม และสมเหตุสมผล ค�านงึถงึหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ  
และผลการปฏิบัติงาน การก�าหนดจ่ายค่าตอบแทนพิจารณา 
ทั้งระยะส้ันและระยะยาว โดยระยะสั้นพิจารณาจากผลการ
ด�าเนินงานของบริษัทในแต่ละปีเปรียบเทียบกับแผนธุรกิจที่วางไว้ 
ส�าหรับระยะยาวพิจารณาจากความสามารถในการก�าหนดกลยุทธ์ 
และทิศทางการด�าเนินงาน เพ่ือบรรลุเป้าหมาย และภารกิจตาม 
วิสัยทัศน์ขององค์กร รวมทั้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการ โดยคณะ
กรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
สรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน เป็นผูพ้จิารณาก�าหนดค่าตอบแทน
ประจ�าปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู ้จัดการ 
และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ทั้งน้ี ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการได้รับค่าตอบแทนและ 
ผลประโยชน์ในฐานะเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท นอกเหนือจาก
ที่ได้รับในฐานะเป็นกรรมการบริษัท

ในปี 2562 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการและ 
ผูบ้ริหารระดบัสงูตามเกณฑ์ของส�านกังาน ก.ล.ต มจี�านวนรวมทัง้ส้ิน 
7 คน ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบเงินเดือน เงินสมทบ
กองทนุส�ารองเลีย้งชีพ และโบนสั จ�านวนรวมทัง้สิน้ 45.5 ล้านบาท

บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท น�้ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน) 
มีพนักงานทั้งหมด 1,324 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จ�านวน 29 คน 
หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.24 โดยแบ่งเป็นพนักงานประจ�าส�านักงาน
ใหญ่ 159 คน และพนักงานฝ่ายผลิต 1,165 คน ผลตอบแทนรวม
ของพนักงานในรูปเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนส�ารอง 
เลี้ยงชีพ และผลประโยชน์อื่นๆ ของพนักงาน รวม 530 ล้านบาท 
(รองบการเงิน) นอกจากนี้ บริษัทให้ความส�าคัญกับการพัฒนา
พนักงาน โดยมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องน้ีอย่างชัดเจน รายละเอียด
โปรดดูหัวข้อนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ หมวดที่ 3

ค่าตอบแทนพนักงาน
บริษัทก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับ 
ผลการด�าเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้
ผลตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม โดยการก�าหนดโครงสร้าง
ค่าตอบแทนของแต่ละระดับต�าแหน่งงานอย่างเหมาะสม พิจารณา
จ่ายค่าตอบแทนจากผลการปฏิบัติงานและระดับต�าแหน่งงาน
ที่รับผิดชอบ ตามความรู้ ความสามารถ ผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละคน พนักงานจะได้ค่าตอบแทนที่เท่าเทียมและ 
เป็นธรรมเมื่อเปรียบเทียบภายในองค์กร ขณะเดียวกันก�าหนด 
การจ่ายค่าตอบแทนให้สอดคล้องกบัสภาวะเศรษฐกิจ อตัราเงนิเฟ้อ 
ดัชนีราคาผู ้บริโภค และการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทใน
อตุสาหกรรมเดยีวกนั รวมถึงค่าตอบแทนพนกังานจะต้องเหมาะสม
กับการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตของบริษัท โดยพนักงาน
ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบเงินเดือน ค่าจ้าง เงินสมทบ
กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ และโบนัส เป็นต้น

เงินเดือนและค่าแรง
ค่าตอบแทนรายเดือนที่จ่ายให้พนักงานเน่ืองจากการปฏิบัติงาน
ของพนักงานให้กับบริษัท โดยพิจารณาจากต�าแหน่งงาน หน้าที่ 
และความรับผิดชอบที่มีต่อองค์กร และสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของ
อุตสาหกรรมเดียวกัน
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)

เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
บริษัทได้จัดต้ังกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นสวัสดิการที่จัดให้
พนักงานและเป็นการส่งเสริมการออมเงินอีกวิธีหนึ่ง รวมทั้งเป็น
แรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน โดย
พนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพจะได้รับเงินสมทบ

โบนัส
เงินพิเศษท่ีจ่ายให้พนักงาน โดยพิจารณาจากผลประกอบการ 
ในปีนั้น โดยไม่มีการก�าหนดเป็นอัตราตายตัว ทั้งนี้ โบนัสประจ�าปี
ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

การพัฒนา
และส่งเสริมศักยภาพของบุคลากร
นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริษัทตระหนักดีว่าการสร้างองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนต้องได้รับ
การสนับสนุนจากบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ บุคลากรจึงถือเป็น 
ทรัพยากรอันทรงคุณค่าและเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนความ
ส�าเร็จขององค์กร ดังนั้น บริษัทจึงก�าหนดกลยุทธ์และนโยบายด้าน
ทรัพยากรบคุคลทีมุ่่งเน้นด้านการเพ่ิมประสทิธภิาพการบริหาร และ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อม เทคโนโลยแีละนวตักรรมในการด�าเนนิธรุกิจ รวมทัง้
สอดคล้องกับการด�าเนินธุรกิจตามเป้าหมาย นโยบาย และทิศทาง
ขององค์กร โดยเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ความต้องการอัตราก�าลัง 
เพือ่รองรับการขยายธรุกจิ เพ่ิมขดีความสามารถในการแข่งขนั และ
รองรับการเปล่ียนแปลงต่างๆ ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติ
งานและความพร้อมด้านศักยภาพ ความสามารถของบุคลากร 
ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างบุคลากรให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ 
และพร้อมเผชญิกบัความท้าทายของธรุกจิในอนาคตทัง้จากภายใน
และต่างประเทศ (รายละเอียดประกอบได้เปิดเผยอยู่ใน “รายงาน
ความยั่งยืน ปี 2562” ของบริษัท) 

กองทุนจากบริษัททุกเดือนในอัตราที่แตกต่างกันตามอายุงานของ
พนักงานแต่ละคน โดยพนักงานต้องสะสมเงินเข้ากองทุนในอัตรา
เดียวกัน เมื่อพนักงานพ้นสมาชิกภาพ พนักงานจะได้รับเงินสมทบ
รวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิของกองทุน
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อายุงานสมาชิก อัตราเงินสมทบ

อายุสมาชิกตั้งแต่ 1 ปี ครบ 5 ปี ร้อยละ 3

อายุสมาชิก 5 ปีขึ้นไป ครบ 10 ปี ร้อยละ 4

อายุสมาชิก 10 ปีขี้นไป ร้อยละ 5



รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในปี 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

จ�านวนหุ้น 
ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 

2561

จ�านวนหุ้น 
ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 

2562

จ�านวนหุ้นที่
เปลี่ยนแปลง 

เพิ่มขึ้น/(ลดลง) 
ในปี 2562

สัดส่วน
การถือหุ้น

(%)

1. นายสมพล  เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการ - - - -

คู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- - -

2. นายบวร  วงศ์สินอุดม รองประธานกรรมการ  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการ

- - - -

คู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- - -

3. นายอภิชาติ  จีระพันธุ์ กรรมการอิสระ - - - -

คู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- - -

4. ดร.ชัยพัฒน์  สหัสกุล กรรมการอิสระ - - - -

คู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- - -

5. รศ.น.สพ.กิจจา  อุไรรงค์ กรรมการอิสระ - - - -

คู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- - -

6. นายวิชิต  วิทยฐานกรณ์ กรรมการ 11,005,800 11,005,800 - 1.36

คู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- - -

7. นางสาวอรัญญา  วิทยฐานกรณ์ กรรมการ 
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ด้านการพาณิชย์

18,384,869 18,384,869 - 2.27

คู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- - -

8. นายวิชัย  วิทยฐานกรณ์ กรรมการ 58,767,228 58,767,228 - 7.55

คู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

2,261,850 2,261,850 -

9. นายวัชร  วิทยฐานกรณ์ กรรมการ 11,300,000 11,300,000 - 1.40

คู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- - -
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

จ�านวนหุ้น 
ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 

2561

จ�านวนหุ้น 
ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 

2562

จ�านวนหุ้นที่
เปลี่ยนแปลง 

เพิ่มขึ้น/(ลดลง) 
ในปี 2562

สัดส่วน
การถือหุ้น

(%)

10. นายพาชัย  จันทร์พิทักษ์ กรรมการ 
รองกรรมการผู้จัดการ

2,896,000 2,896,000 - 0.36

คู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- - -

11. นายเอกรัฐ  วงศ์ศุภชาติกุล กรรมการ 12,131,837 12,131,837 - 1.50

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ

- - -

12. นายวรวุฒิ  ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ 7,100,000 7,100,000 - 0.91

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ

240,000 240,000 -

13. นายไพโรจน์  อุทัยทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ด้านการผลิต

- - - -

คู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- - -

14. นายชาญวิทย์  วิทยฐานกรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ 7,874,850 7,874,850 - 0.97

คู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- - -

15. นายศุภชัย  วิทยฐานกรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ 11,632,280 11,632,280 - 1.44

คู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- - -

16. นายก�าธร  เอกเมธีพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - - - -

คู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- - -

17. นางสาวสุนันทา  ไตรเทพาภิรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 680,239 680,239 - 0.08

คู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- - -

18. นายศักดิ์ชัย  ผดุงเกียรติวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - - - -

คู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- - -

19. นางสาวคณัฐศร  บัณฑิตเนตร์ เลขานุการบริษัท - - - -

คู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- - -

รวม 17.84
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คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน 
ประกอบด้วย กรรมการอสิระ 3 ท่าน ได้แก่ นายสมพล เกยีรติไพบูลย์  
ประธานคณะกรรมการบรรษทัภบิาล สรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน
นายอภิชาติ จีระพันธุ์ และ รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์ กรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน 
โดยมีนางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
สายงานบัญชีและการเงิน ท�าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาล สรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบรรษทัภบิาล สรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน มหีน้าที่
รบัผดิชอบทีส่�าคญั ได้แก่ การก�ากบัดูแลให้บรษิทัด�าเนนิงานภายใต้
หลกัธรรมาภบิาลทีดี่ เพือ่ให้องค์กรเติบโตอย่างยัง่ยนืและการพจิารณา
สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูง รวมท้ังพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูง โดยในปี 2562 ท่ีผ่านมา คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล สรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน มีการประชุมทั้งสิ้น 
4 ครั้ง สามารถสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

ด้านบรรษัทภิบาล
•  พิจารณากฎบัตรคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม 

บรหิารความเสีย่ง และการก�ากับการปฏิบติังาน (ESRC) นโยบาย
การก�ากับดูแลกิจการ นโยบายการเปิดเผยข้อมูล นโยบาย
ด้านสิทธิมนุษยชน และจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ พร้อมทั้ง 
ทบทวนกฎบัตร คู่มือ และนโยบายต่างๆ ได้แก่ กฎบัตร 
คณะกรรมการบรษิทั กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบตัร
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน 
คูม่อืจรรยาบรรณธรุกจิ คู่มอืมาตรการต่อต้านคอร์รปัชนั นโยบาย
การก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และ นโยบายภาษี  
เพื่อให้เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับธุรกิจ สอดคล้องกับกฎหมาย 
และแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย ์แห ่งประเทศไทย 
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
คณะกรรมการตลาดทุน ตลอดจนหน่วยงานก�ากับดูแล 
ที่เกี่ยวข้อง

•  ทบทวนและประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษัิท 
เพื่อประเมินผลตนเองในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งทบทวน
ทักษะของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) เพื่อทราบ 
ถึงองค์ประกอบความรู้ความช�านาญของกรรมการ มีความ
เหมาะสม และสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างครบถ้วน และมี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

•  พิจารณาหลักเกณฑ์แผนการสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง
•  พิจารณาทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อย
•  รับทราบรายงานการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

(CG Code) เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ด้านการพิจารณาสรรหา
•  พจิารณาบุคคลทีม่คุีณสมบัตเิหมาะสมเป็นกรรมการของบรษัิท 

แทนกรรมการทีค่รบก�าหนดออกจากต�าแหน่งตามวาระจ�านวน 
4 ท่าน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอ
ชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งผ่านระบบอีเล็กทรอนิกส์ (SET 
Portal) ของตลาดหลกัทรพัย์ ระหว่างวนัที ่25 ตุลาคม 2561 ถึง
วนัที ่25 มกราคม 2562 แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดเสนอรายชือ่เพ่ือ
เข้ารับการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ และคณะกรรมการฯ 
มีความเห็นว่า กรรมการที่ครบก�าหนดออกจากต�าแหน่งตาม
วาระมคีณุสมบตัคิรบถ้วน และเป็นบุคคลผูท้รงคณุวฒุ ิมีความรู้  
ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนิน
ธุรกิจ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่าน
มาได้เป็นอย่างดี รวมถึงมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นที่เป็น
ประโยชน์ในที่ประชุม จึงเห็นสมควรให้กลับเข้าด�ารงต�าแหน่ง
อีกวาระหนึ่ง

•  พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 4 ท่าน  
ได้แก่ ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล นายวัชร วิทยฐานกรณ์ นายพาชัย  
จันทร์พิทักษ์ และนายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล กลับเข้าด�ารง
ต�าแหน่งอีกวาระหนึ่ง และน�าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีพิจารณาอนุมัติ
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รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา 
และก�าหนดค่าตอบแทน



บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)

•  พิจารณาแต่งตั้ง รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์ กรรมการ (อิสระ) 
เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�าหนด
ค่าตอบแทน แทนนางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์ ทั้งนี้ เพื่อให้ 
สอดคล้องกับการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี  
(CGR) ที่ก�าหนดไว้ว่า คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทน ควรเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ

ด้านก�าหนดค่าตอบแทน
•  พจิารณาก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี 2562 ประกอบ

ไปด้วย ค่าตอบแทนรายเดอืน เงินรางวลั และคา่ตอบแทนคณะ
กรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง 
และการก�ากับการปฏิบัติงาน เพื่อน�าเสนอต่อท่ีประชุมคณะ
กรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีพิจารณา
อนุมัติ

•  พิจารณาค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ 
ผู้จัดการ

นอกจากนี้ ผลจากการท่ีบริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี ท�าให้ปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้
•  ได้รับรางวัล “Set Awards 2019” กลุ่มรางวัล Business  

Excellence ประเภท Best Company Performance 
Awards โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสาร
การเงินธนาคาร

•  ได้รับการประเมินผลส�ารวจรายงานการก�ากับดูแลกิจการที่ด ี
ของบริษัทจดทะเบียน ประจ�าปี 2562 โดยสมาคมส่งเสริม
กรรมการบรษัิทไทย โดยมคีะแนนอยูใ่นเกณฑ์ “ดเีลศิ” หรอื 5 ดาว  
และได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 43 บริษัท Top Quartile 
ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 
(Market Cap.) ≥ 10,000 ล้านบาท

•  ได้รับคัดเลือกให้อยู ่ในรายช่ือ Thailand Sustainability  
Investment (THIS) หรือ หุ้นยั่งยืน ประจ�าปี 2562

•  ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอยู ่ในกลุ ่มหลักทรัพย์ ESG 100  
(Environmental, Social and Governance) ของกลุ่ม
เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร จากสถาบนัไทยพฒัน์เป็นปีท่ี 4  
ในฐานะบรษิทัทีม่กีารด�าเนินงานโดดเด่น ด้านสิง่แวดล้อม สงัคม 
และธรรมาภิบาล จากบริษัททั้งหมด 771 บริษัทจดทะเบียน

•  ได้รับประกาศรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ 
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ประจ�าปี 2562  
จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต (CAC)

•  ได้รบัรางวลั “บรษิทัยอดเยีย่มแห่งปี 2019” หรอื “Best Public 
Company of the Year 2019” ในกลุ่มเกษตรและอาหาร  
จัดขึ้นโดย “วารสารการเงินธนาคาร”

ผลการประเมิน และรางวัลข้างต้น เป็นการสะท้อนให้เห็นว่า  
บริษัทมีความมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยความรับ
ผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือสร้างความสมดุลทั้งในมิติเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม ยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อพัฒนาธุรกิจ
เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

ในนามคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา 
และก�าหนดค่าตอบแทน

 (นายสมพล เกียรติไพบูลย์)
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา 

และก�าหนดค่าตอบแทน
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การก�ากับดูแลกิจการ

บริษัท น�้ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน) ด�าเนินธุรกิจโดยยึดหลักการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี และยึดมั่นในจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้การ
ด�าเนนิงานของบรษิทัเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ โปร่งใส เป็นธรรม 
สร้างความเชือ่ม่ันให้กบัผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย และสนบัสนนุส่งเสรมิ
ความสามารถในการแข่งขนัของบรษิทัให้เตบิโต อนัน�าไปสูก่ารสร้าง
คุณค่าให้กับกิจการอย่างยั่งยืน

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
เพื่อให้กิจการมีการด�าเนินงานตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดีอย่างเป็นรูปธรรม ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 
14/2562 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการมีมติอนุมัติ 
“นโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ” ตามทีค่ณะกรรมการบรรษทัภบิาล
สรรหา และก�าหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยนโยบายการก�ากับดูแล
กิจการอ้างอิงจากหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีส�าหรับบริษัท 
จดทะเบยีน ปี 2560 ตามแนวทางท่ีคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลักทรพัย์ก�าหนด เพ่ือเป็นหลกัปฏบิตัใิห้คณะกรรมการ
ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กรน�าไปปรับใช้ในการก�ากับดูแล
กิจการ เพื่อให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว สร้างความ
น่าเชื่อถือส�าหรับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และส่งเสริม
ความสามารถในการแข่งขันของบริษัท เพื่อประโยชน์ในการสร้าง
คุณค่าให้กิจการเติบโตอย่างยั่งยืน

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการครอบคลุมโครงสร้างและแนวปฏิบัติ
ในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี หน้าท่ีความรับผิดชอบของหน่วย
งานก�ากับดูแล และนโยบายการปฏิบัติงานในเรื่องสิทธิและความ
เท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย การก�าหนดบทบาท
หน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเป็นอิสระของคณะกรรมการ 
การควบคุมและบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในที่มี

ประสิทธิผล การด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส การปฏิบัติ
ตามข้อก�าหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง จริยธรรม
ทางธรุกจิ การต่อต้านคอร์รปัช่ัน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพยีงพอ
ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญที่จะท�าให้กิจการด�าเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน และ
เป็นทีย่อมรบัของทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้อง ท้ังนี ้คณะกรรมการบรรษัทภบิาล
สรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน มีการพิจารณาทบทวนนโยบาย
การก�ากับดูแลกิจการเป ็นประจ�าทุกป ี  เพื่อให ้ เหมาะสม 
กับสภาวการณ์ปัจจุบันและสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนมีการติดตามดูแลให้มี
การปฏิบัติตามนโยบายที่ก�าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และครอบคลุม
ตามหลักปฏิบัติ 8 ประการ ตามแนวทางที่คณะกรรมการก�ากับ 
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก�าหนดไว้ นอกจากน้ี คณะกรรมการ 
บริษัทยังอนุมัติใช้ “นโยบายก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์” 
เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎระเบียบทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิธรุกจิ รวมทัง้เพิม่ประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ เป็นการยกระดับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัท อันจะส่งผลให้บริษัทประสบความส�าเร็จตามเป้าหมาย 
ที่ก�าหนดไว้ และสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน
และผู ้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยก�าหนดให้คณะกรรมการและ 
ฝ่ายจดัการ ตลอดจนพนักงานทกุล�าดับช้ันยดึถอืนโยบายการก�ากับ
ดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

จากการท่ีบริษัทยึดมั่นในการน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและ
หลักจรรยาบรรณธุรกิจมาใช้ในการบริหารและด�าเนินงานของ
บริษัทอย่างต่อเนื่อง และได้พัฒนาระดับการก�ากับดูแลกิจการให้มี
ประสทิธภิาพและเหมาะสมกบับรษิทัมาโดยตลอด เป็นผลให้บรษัิท
ได้รับการประเมินจากองค์กรต่างๆ ดังนี้

• บริษัทได้รับการประเมินจากโครงการผลส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท 
จดทะเบียนไทย (CGR) ประจ�าปี 2562 ในระดับดีเลิศ (5 ดาว) และได้รับการจัดอันดับ
เป็น 1 ใน 43 บริษัท Top Quartile ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ 
ตามราคาตลาด (Market Cap.) 10,000-30,000 ล้านบาท



บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)58

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติ 
ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ ดี และได้พิจารณาทบทวน
การน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน 
ปี 2560 (CG Code) ท่ีออกโดยคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัท  
ซึ่งเป็นผู้น�าหรือผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กร ไปปรับใช้ตาม 
ความเหมาะสมของบริษัท และเป็นแนวทางในการปฏิบัติควบคู ่
ไปกบัแนวทางการก�ากับดแูลกจิการทีด่ ี5 หมวดหลกั ทีม่กีารรายงาน
ต่อผู ้ถือหุ ้นเป็นประจ�าทุกปี ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครั้งที่ 14/2562 คณะกรรมการบริษัทโดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน 

• บริษัทได้รับการคัดเลือกให้อยู่ใน Thailand Sustainability Investment (THSI)  
หรือรายชื่อหุ้นยั่งยืนประจ�าปี 2562 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัท 
ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

• บริษัทรับมอบใบประกาศรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย 
ในการต่อต้านการทุจริต ประจ�าปี 2562 จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

• บริษัทได้รับการประเมินจากโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญ 
ผูถ้อืหุน้ (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย ด้วยคะแนนเตม็ 99 คะแนน  
อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”

• บริษทัได้รบัการคดัเลอืกตดิอนัดบั ESG100 จากการด�าเนนิงานทีโ่ดดเด่นด้านสิง่แวดล้อม 
สังคม และธรรมาภิบาล โดยสถาบันไทยพัฒน์

• บริษัทได้รับรางวัล อย.ควอลิตี้อวอร์ด ประจ�าปี 2562 ในกลุ่มสถานประกอบการ 
ด้านอาหาร ประเภทกิจการผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการเกษตรที่ด�าเนินงานอย่างมี
คุณภาพ มีจริยธรรม และประกอบด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

พิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ 
ที่ดี (CG Code) ในแต่ละข้อ เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติงาน 
ที่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติดังกล ่าวตามความเหมาะสมกับ 
การด�าเนินธุรกิจของบริษัท อย่างไรก็ตาม ส�าหรับหลักปฏิบัติที ่
ยังไม่เหมาะสมกับบริบทธุรกิจในปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาก�าหนดมาตรการทดแทนที่เหมาะสมและได้บันทึกไว้เป็น
ส่วนหน่ึงของมตคิณะกรรมการเพือ่ให้คณะกรรมการบรรษทัภบิาล 
สรรหา และก�าหนดค ่าตอบแทนทบทวนและน�าเสนอต ่อ 
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาทบทวนเป็นประจ�าทุกปี โดย 
ปี 2562 มีเรื่องท่ีบริษัทยังไม่ได้น�าหลักปฏิบัติตามหลักการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดีมาปรับใช้ในการด�าเนินธุรกิจ ดังนี้
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หลักปฏิบัติ ค�าชี้แจงของบริษัท

คณะกรรมการบรษิทัควรดแูลให้บรษิทัก�าหนดค่านยิมร่วมเพือ่
เป็นหลกัชีน้�าให้ทุกคนในองค์กรขบัเคลือ่นไปในทิศทางเดียวกนั

คณะกรรมการได้ประชมุและก�าหนดให้มกีารด�าเนินการในเรือ่ง
ค่านิยมองค์กรให้แล้วเสร็จภายในปี 2563

กรรมการอิสระมีการด�ารงต�าแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี คณะกรรมการก�าหนดนโยบายในการด�ารงต�าแหน่งของ
กรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน ในปี 2562  
มกีรรมการอสิระ 2 คน ทีด่�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระต่อเนือ่ง
เกิน 9 ปี คือ นายสมพล เกียรติไพบูลย์ (ประธานกรรมการ), 
ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล เนื่องจากกรรมการทั้ง 2 คน เป็นบุคคล
ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นที่ต้องการ
ของบรษิทั และสามารถปฏบัิตหิน้าทีใ่นฐานะประธานกรรมการ
และกรรมการอสิระได้เป็นอย่างด ีอกีทัง้สนบัสนนุให้การด�าเนนิ
ธรุกจิบรรลผุลส�าเร็จและเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง บริษทัจงึเชือ่มัน่ 
ว่ากรรมการอิสระทั้ง 2 คน มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและ 
ยังสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

พิจารณาจัดท�า shareholders’ agreement หรือข้อตกลง
อืน่เพ่ือให้เกดิความชัดเจนเกีย่วกับอ�านาจในการบรหิารจดัการ
บริษัทย่อย

บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อ
แต่งต้ังเป็นตัวแทนกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย เพื่อ
ให้การบริหารงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

พิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการก�าหนด
แนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติ
งานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุกๆ 3 ปี

คณะกรรมการมอบหมายให้ฝ่ายบริหารไปด�าเนินการศึกษา
ข้อมูลและพิจารณาตามความเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบมีกรรมการอย่างน้อย 1 คนที่จบการ
ศึกษาด้านบัญชี

คณะกรรมการมีความเห็นว่ากรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน 
เคยด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
มาแล้ว และมคีวามเข้าใจในมาตรฐานการบญัชทีีเ่ปลีย่นแปลงไป 
จึงมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที ่
ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้เป็นอย่างดี 
แม้ว่าไม่มีวุฒิการศึกษาด้านบัญชี

คณะกรรมการควรมีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงอย่างน้อย  
1 คน

บริษัทมีนโยบายการพิจารณาความหลากหลายในโครงสร้าง
คณะกรรมการ ทั้งด้านทักษะวิชาชีพ ความเช่ียวชาญเฉพาะ
ด้าน และเพศ ในปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทมีจ�านวน 12 
คน ประกอบด้วยกรรมการเพศชาย 11 คน กรรมการเพศหญงิ 
1 คน ซึ่งเป็นจ�านวนที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความ
ซับซ้อนทางธุรกิจ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทมีโอกาสในการ
สรรหากรรมการอิสระเพิ่ม บริษัทพร้อมจะน�าหลักปฏิบัติตาม
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีมาปรับใช้อย่างแน่นอน

คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่า 50% บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาการปรับโครงสร้างคณะกรรมการ
และพิจารณาตามความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ
บริษัท
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หมวดที่ 1  สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบรษิทัให้ความส�าคัญและเคารพสทิธิของผูถ้อืหุน้ทกุ
กลุ่มอย่างเท่าเทยีมกนัและส่งเสรมิให้ผูถ้อืหุน้ได้ใช้สทิธขิองตนอย่าง
เต็มที่ โดยเฉพาะสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขาย 
หรอืการโอนหุน้ การมส่ีวนแบ่งในก�าไรของกิจการ การได้รบัข่าวสาร
ข้อมลูของบรษัิทอย่างเพยีงพอ การเสนอวาระการประชมุ การเสนอ 
ชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการของบริษัท การเข้าร่วมประชุมเพื่อ
ใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู ้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอน
กรรมการ การแสดงความคดิเหน็ในทีป่ระชุมอย่างเป็นอสิระ อนุมตัิ
ค่าตอบแทนกรรมการ แต่งต้ังผู้สอบบัญชี และเร่ืองที่มีผลกระทบ
ต่อบริษัท เช่น การจ่ายเงินปันผล การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
และข้อบังคับของบริษัท การลดทุนหรือเพิ่มทุน รวมถึงการอนุมัติ
ธุรกรรมท่ีส�าคัญและมีผลต่อทิศทางในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท 
เป็นต้น ทั้งน้ี บริษัทไม่กระท�าการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือ
ลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยบริษัทก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับสิทธิ
ของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1.1 สิทธิในการมีส่วนแบ่งก�าไร
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ หากไม่มีเหตุจ�าเป็นอื่นใด
• ในปี 2562 บรษิทัจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลเป็นเงนิจ�านวน 

0.70 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 89.27 ของก�าไรสุทธิ
ของผลประกอบการครึ่งปีแรก

1.2  สิทธิในการรับข้อมูลข่าวสาร
ในปี 2562 บริษัทเปิดเผยข้อมูลท่ีส�าคัญของบริษัทอย่าง 
ครบถ้วน ถกูต้อง เพยีงพอ เชือ่ถอืได้ และทนักาล รวมทัง้ละเว้น
การกระท�าใดๆ ที่เป็นการจ�ากัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการ 
เข้าถึงข้อมูลของบริษัท
• ปี 2562 บริษัทได้ด�าเนินการเผยแพร่ข้อมูลท่ีส�าคัญ 

ให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ตามช่องทางที่กฎหมายและ 
ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทก�าหนด โดย
ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลู SET Portal ของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และส�าหรับข้อมูลอื่นๆ นั้น บริษัทได้
เปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.tvothai.com)  
ซึ่งเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและสะดวก

• บริษัทมีการน�าเสนอผลการด�าเนินงาน ข้อมูลทางการเงิน 
และข้อมูลทีม่ใิช่ข้อมลูทางการเงนิแก่นกัวิเคราะห์ นกัลงทนุ
และผู้ถือหุ้น ทุกไตรมาสอย่างสม�่าเสมอ และเปิดโอกาส
ให้เข้าพบผู้บริหารเพื่อซักถามประเด็นต่างๆ เพื่อสร้าง
ความเข้าใจในธุรกิจ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บริษัทกับนักวิเคราะห์ นักลงทุนและผู้ถือหุ้นตลอดทั้งป ี 

(รายละเอียดเพ่ิมเติมอยู่ในหมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูล
และความโปร่งใส)

• บริษัทเข ้าร ่วมกิจกรรมจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย อาทิ บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (SET 
Opportunity Day) และ Thailand Focus เพื่อเผยแพร่
ข้อมูลบริษัทและตอบข้อซักถาม (รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ 
ในหมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส)

ทัง้น้ี ผูถ้อืหุน้และนักลงทนุทัว่ไปสามารถตดิต่อสอบถามข้อมลู
เกี่ยวกับบริษัทได้ที่

1. ฝ่ายบัญชีและการเงิน : นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์  
 โทรศัพท์ : 02-477-9020 ต่อ 266 
 อีเมล : sunanta@tvothai.com
2. ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ : นางสาวธีรดา กอศรีลบุตร 
 หรือ นางสาวสุทัตตา ไชยยันต์บูรณ์
 โทรศัพท์ : 02-477-9020 ต่อ 542 หรือ 822
 อีเมล : teerada@tvothai.com หรือ ir@tvothai.com
3. ฝ่ายเลขานุการบริษัท : นางสาวคณัฐศร บัณฑิตเนตร์  
 โทรศัพท์ : 02-477-9020 ต่อ 122
 อีเมล : kanutsorn@tvothai.com

1.3 สิทธิในการเข้าร่วมประชุม 
บริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภท
สถาบันได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่าง 
เตม็ที ่และละเว้นการกระท�าใด ๆ  ทีเ่ป็นการจ�ากดัโอกาสในการ
เข้าร่วมประชมุของผูถ้อืหุ้น และได้ก�าหนดเกีย่วกบัแนวปฏบิตัิ
ในการจัดและด�าเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้
• คณะกรรมการบรษิทัดแูลให้มกีารให้ข้อมลู วนั เวลา สถานท่ี

และวาระการประชมุ โดยมคี�าชีแ้จงและเหตผุลประกอบใน
แต่ละวาระในหนังสอืเชญิประชมุ รวมทัง้สถานทีจ่ดัประชมุ
ผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง

• คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิของ 
ผู ้ถือหุ ้น ไม ่กระท�าการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือ
ลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยท�าหน้าที่ดูแลผลประโยชน์
ของผู ้ถือหุ ้นอย ่างเป ็นธรรมตลอดจนสนับสนุนและ 
ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศ

 หรอืต่างประเทศ ทัง้ทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูถ้อืหุน้รายย่อย
  หรือผูถ้อืหุน้ประเภทสถาบนัได้ใช้สทิธขิองตน ทัง้สทิธพิืน้ฐาน
 ของผู้ถือหุ้น สิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศอย่างเพียงพอ
 และทันเวลา และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ
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ก�าหนดทิศทางการด�าเนินงาน และตัดสินใจในเรื่องที่มี
 ผลกระทบที่มีนัยส�าคัญต่อบริษัท
• คณะกรรมการบริษัทไม ่ เพิ่มวาระการประชุม หรือ

เปลี่ยนแปลงข้อมูลส�าคัญโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดย
เฉพาะวาระส�าคัญท่ีผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูล
ก่อนตัดสินใจ

• คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการ
ประชุม ส่งค�าถามล่วงหน้า และเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับ
การคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิทัก่อนวันประชุมผูถ้อืหุน้ผ่าน
เวบ็ไซต์บรษิทั โดยเผยแพร่ข่าวสารผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลู 
(Set Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิซักถาม และ
แสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมในเรื่องเกี่ยวกับบริษัท โดย
ประธานที่ประชุมจัดสรรเวลาที่เหมาะสม ส�าหรับการตอบ
ข้อซักถามและการแสดงความคิดเห็น

• คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส มี
การลงมติในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
แยกตามวาระ และในวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นออก
เสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

• คณะกรรมการบริษัทให ้สิทธิผู ้ ถือหุ ้น เป ็นผู ้ อนุ มัติ 
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นประจ�าทุกปี น�าเสนอ
นโยบายและหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการ
ที่ ชัด เจนในแต ่ละคณะ โดยพิจารณาจาก หน ้าที ่ 
ความรับผิดชอบ รายได้ และก�าไรของบริษัท รวมถึง
จ�านวนกรรมการ ตลอดจนเปรียบเทียบกับค่าตอบแทน
ของกรรมการในกิจการที่มีขนาดเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน 
ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

• คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี 2562 ให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนน
ในแต่ละวาระทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบ 
Set Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทในวันประชุม ภายหลังเสร็จ
สิ้นการประชุม

ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทได้ด�าเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มาใช้สิทธิของตนดังต่อไปนี้

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็น
ประจ�าทุกปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท 
และหากมีความจ�าเป็นที่จะต้องพิจารณาวาระพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่
เกีย่วข้องกบัสทิธแิละผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ คณะกรรมการบรษิทั
ก็จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามความจ�าเป็นและเหมาะสม 

ทั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดควบคู่ไปกับ 
แนวปฏิบัติที่ดีตาม AGM Checklist ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน
ไทย อีกทั้งยังค�านึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือ
หุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยใน 
ปี 2562 คณะกรรมการบริษัทก�าหนดจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ในวันที่ 29 เมษายน 2562

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
• บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอ

ชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการ
ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2561 – 25 มกราคม 2562 
โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอผ่านเว็บไซต์บริษัท 
และแจ้งข่าวสารผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล (Set Portal) ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอ
วาระการประชุมและชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกต้ัง
เป็นกรรมการแต่อย่างใด

• บริษัทเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นพร้อมทั้ง
หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. ข. และ ค. ไว้บนเวบ็ไซต์บรษิทั ตัง้แต่
วันที่ 27 มีนาคม 2562 เป็นการล่วงหน้า 33 วันก่อนวันประชุม 
เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้มเีวลาศกึษาข้อมลูและส่งข้อสอบถามมายงับรษัิท
ล่วงหน้า รวมทั้งได้มีโอกาสมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือ
บคุคลอืน่ๆ เข้าร่วมการประชุมแทนในกรณีทีไ่ม่สามารถมาด้วย
ตนเองได้ ทั้งน้ี บริษัทมีการประกาศเรื่องการเผยแพร่ดังกล่าว
ผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูล (Set Portal) ของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบด้วย

• บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค�าถามล่วงหน้ามายัง
บริษัทก่อนวันประชุม เพ่ือสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวาระ
การประชุมหรือข้อมูลอื่นท่ีส�าคัญของบริษัท ในระหว่างวันที่ 
25 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562 โดยบริษัทได้ก�าหนด
หลกัเกณฑ์การส่งค�าถามล่วงหน้าไว้อย่างชัดเจนและเผยแพร่ไว้
บนเวบ็ไซต์ของบริษทัและมกีารประกาศผ่านทางระบบเผยแพร่
ข้อมูล (Set Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่
ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้ส่งค�าถามล่วงหน้ามายงับรษิทัแต่อย่างใด
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• บริษัทจัดท�าหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบ
การประชุมฉบับภาษาไทยส�าหรับผู้ถือหุ้นไทย และฉบับแปล
ภาษาอังกฤษส�าหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศ โดยมอบหมายให้
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ซึ่งเป็น 
นายทะเบยีนหุ้นของบรษิทัเป็นผูจ้ดัส่งหนงัสอืเชิญประชมุให้แก่
ผูถ้อืหุน้ทางไปรษณย์ีลงทะเบียน วนัที ่5 เมษายน 2562 ก่อนวนั
ประชมุล่วงหน้า 24 วนั หนงัสอืเชญิประชมุมรีายละเอยีดเกีย่วกบั 
การประชุม ขัน้ตอนการลงทะเบยีน เอกสารและหลกัฐาน วธิกีาร 
มอบฉันทะ หนังสือมอบฉันทะ และวาระการประชุม โดยใน 
แต่ละวาระการประชุมจะมข้ีอมลูประกอบตามสมควร พร้อมทัง้ 
ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัท 
ได้ประกาศหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ราย
วันข่าวหุ้นธุรกิจระหว่างวันที่ 9-11 เมษายน 2562 ติดต่อกัน 
3 วัน ก่อนวันประชุม 

• บริษัทอ�านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสถาบันและคัสโตเดียน 
สามารถส่งเอกสารเพื่อขอตรวจสอบรายละเอียดการถือครอง
หลักทรัพย์ และส่งเอกสารมอบฉันทะล่วงหน้าได้ โดยส�าหรับ
ผู้ถือหุ้นสถาบันหรือคัสโตเดียนที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ 
บริษัทจะด�าเนินการส่งส�าเนาใบมอบฉันทะที่มีลายเซ็นของ
กรรมการอิสระผู้รับมอบ กลับไปให้ผู้ถือหุ้นภายหลังจากการ
ประชุม

วันประชุมผู้ถือหุ้น
• บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 

29 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง เวลา 12.00 น. ณ 
ชัน้ 3 อาคารน�า้มันพชืไทยเลขที ่149 ถนนรชัดาภเิษก (ท่าพระ-
ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ตั้ง
ส�านักงานใหญ่ของบริษัท สถานท่ีสะดวกต่อการเดินทางเข้า
ร่วมประชุมด้วยระบบขนส่งสาธารณะ และเวลาในการประชุม
ทีเ่หมาะสม มผีูถ้อืหุน้ทีม่าด้วยตนเองและรบัมอบฉันทะเข้าร่วม
ประชมุทัง้หมด 353 ราย คิดเป็นหุ้นทัง้หมด 464,194,283 หรือ
ร้อยละ 57.41 ของหุ้นที่จ�าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท และ
ไม่มีการเพิ่มวาระในที่ประชุม ส�าหรับระเบียบวาระการประชุม
สามญัผูถ้อืหุ้นประจ�าปี 2562 ไม่มผีูถ้อืหุน้ใดเสนอระเบยีบวาระ
การประชุมล่วงหน้า

• บริษัทเปิดให้ผู ้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้
ล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนเวลาประชุม ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ล่วงหน้าในหนังสือเชิญประชุม โดยใช้ระบบบาร์โค้ดในการ 
ลงทะเบยีนและนบัคะแนนเพ่ือความถกูต้อง รวดเร็วและแม่นย�า 
พร้อมทั้งมีการจัดเตรียมบุคลากร เครื่องถ่ายเอกสาร และอากร
แสตมป์ เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ 

• บริษัทอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเอง สามารถเข้าร่วมประชุมและใช้สทิธอิอกเสยีง
โดยมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นมาเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน
แทนได้ ทั้งน้ี สามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคล
หน่ึง หรอืกรรมการอสิระเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
แทนตน กรณีมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ ให้จัดส่งหนังสือ
มอบฉันทะน้ันมาให้บริษัทก่อนล่วงหน้า  ในการน้ี บริษัทได้
เสนอชือ่กรรมการอสิระ 3 ท่าน ได้แก่ นายสมพล เกยีรตไิพบลูย์  
นายอภชิาต ิจรีะพนัธุ ์และรศ.น.สพ.กจิจา อไุรรงค์ เป็นผูร้บัมอบ

 ฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน  
โดยบรษิทัได้แนบข้อมลูของกรรมการอสิระทัง้ 3 ท่าน ในหนงัสอื
เชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว 

• ประธานกรรมการบรษิทั ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธาน
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน ผู้สอบบัญชี และ
ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามต่างๆ  
(ปี 2562 มีจ�านวนกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมสามัญ 
ผูถ้อืหุน้จ�านวน 11 คน จากจ�านวนกรรมการบรษิทัทัง้หมด 12 คน  
(คิดเป็นร้อยละ 91.67) เน่ืองจาก นายวิชัย วิทยฐานกรณ์ 
กรรมการ ขอลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอยู่ต่างประเทศ

• ประธานกรรมการบริษัทท�าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
ด�าเนนิการประชมุให้เป็นไปตามข้อบงัคบับรษิทั โดยการประชมุ
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ 
ตามล�าดับในระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ไม่มี
การเพิ่มเติมหรือแก้ไขวาระนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือ
เชิญประชุม 

• เลขานุการบริษัทแจ้งองค์ประชุม จ�านวน และสัดส่วนของ 
ผู ้ถือหุ ้นที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ พร้อมทั้งชี้แจง 
ให้ผู ้ เข ้าร ่วมประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน  
วิธีนับคะแนน และการประมวลผลด ้วยระบบบาร ์โค ้ด  
โดยก�าหนดให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนตามล�าดับวาระ

• บริษัทใช้บัตรลงคะแนนเสียงส�าหรับทุกวาระ และการนับ
คะแนนเสียงจะนับเมื่อสิ้นสุดวาระน้ัน ส�าหรับวาระการแต่งต้ัง
กรรมการจดัให้มกีารออกเสยีงลงคะแนนเป็นรายบุคคล รวมทัง้ 
ได้เชิญท่ีปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ 
แม็คเค็นซี่ จ�ากัด และตัวแทนผู้ถือหุ้นท่ีไม่มีความเกี่ยวข้อง 
กับบริษัทโดยตรง ท�าหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง
เพ่ือความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล โดยวิธีการลงคะแนน
เสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นหรือ
ผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงลงคะแนนในบัตร 
ลงคะแนน พร้อมทัง้ลงลายมอืชือ่ และเจ้าหน้าทีจ่ะรวบรวมบตัร
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ลงคะแนน และบนัทกึคะแนนเสยีงท่ีไม่เหน็ด้วยและงดออกเสยีง 
 ส�าหรับผู้ถือหุ้นท่ีเห็นด้วยให้ลงลายมือช่ือในบัตรลงคะแนน

เสียง และเจ้าหน้าทีจ่ะเกบ็บตัรลงคะแนนเสยีงทัง้หมดภายหลงั 
เสร็จสิ้นการประชุม

• ประธานที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้นแสดงความคิดเห็น  
ข้อเสนอแนะ หรือซักถามในวาระต่างๆ พร้อมทั้งจัดสรรเวลา
ส�าหรับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและเท่าเทียมกันในแต่ละวาระ
ก่อนการลงมติ โดยเลขานุการบริษัทบันทึกประเด็นค�าถาม  
ค�าตอบ ข้อเสนอแนะ และความคดิเหน็ไว้ในรายงานการประชมุ

• ผลการนับคะแนนของแต่ละวาระจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบได้
ภายหลังเสร็จส้ินการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ กรณีที่ต้อง
ใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติในวาระใด ประธาน 
ในที่ประชุมอาจขอให้ที่ประชุมด�าเนินการพิจารณาในวาระ 
ถัดไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อ
การตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อย เลขานุการที่ประชุมจะแจ้ง 
ให้ทีป่ระชมุทราบผลการนบัคะแนนทันท ีโดยมติของทีป่ระชมุใน
แต่ละวาระแบ่งเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
และบัตรเสีย โดยไม่มีผู ้ถือหุ ้นคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยกับ 
มติดังกล่าว

• บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังจากประธาน
ในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้ว สามารถออกเสียงลงคะแนน 
ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติได้ 
และนับรวมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าร่วมประชุม
เป็นต้นไป จึงอาจท�าให้มีผู้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
ไม่เท่ากันได้

ภายหลังการประชุม
• เลขานุการบริษทับนัทกึมติทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ และเผยแพร่
 มติที่ประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นและผลการลงคะแนนเสียง 

ในแต่ละวาระทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางระบบ 
เผยแพร่ข้อมูล (Set Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยภายในวนัประชมุผูถื้อหุน้ และเผยแพร่ไว้บนเวบ็ไซต์
ของบรษิทัในวนัท�าการถดัไป ทัง้นี ้บรษิทัมรีะบบการจดัเกบ็บัตร
ลงคะแนนเสียงอย่างดีที่ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

• บริษัทจัดให้มีการบันทึกภาพและถ่ายภาพบรรยากาศในการ
ประชุม เพื่อให้ผู ้ถือหุ ้นท่ีไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ  
โดยได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

• เลขานกุารบรษัิท จดัท�ารายงานการประชมุผูถื้อหุ้นอย่างถกูต้อง 
โดยมีการบันทึกรายละเอียดและสาระส�าคัญไว้อย่างครบถ้วน 
ได้แก่ รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้า / ไม่เข้าร่วมประชุม รวมทั้ง
สาเหตุการลา ค�าชี้แจงที่เป็นสาระส�าคัญ ขั้นตอนและวิธีการ 
ลงคะแนนเสียง ค�าถามหรือค�าตอบหรือข้อคิดเห็นโดยสรุป  
รายละเอียดในแต่ละวาระเป็นไปตามข้อเท็จจริงในที่ประชุม  
มีการสรุปคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยแยกเป็น เห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ตามแนวทางหลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ รายงานการประชุมดังกล่าว 
ลงนามโดยประธานกรรมการบริษัทซึ่งเป็นประธานที่ประชุม 
และจัดส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่  
13 พฤษภาคม 2562 (14 วันนับแต่วันประชุม) พร้อมทั้ง
เผยแพร่ข้อมูลและบันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต ์
ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นช่องทาง 
ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่ต้อง
รอให้ถึงการประชุมในคราวถัดไป พร้อมทั้งด�าเนินการน�าส่งต่อ
กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด

• หลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล บริษัทได้
แจ้งมติที่ประชุมรวมถึงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือ
หุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และประสานงานกับนายทะเบียน บริษัท ศูนย์รับฝากหลัก
ทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าจะได้รับ 
ผลตอบแทนตามสิทธิอย่างถูกต้องและครบถ้วน
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คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายก�ากับดูแลให้ผู ้ถือหุ ้นทุกกลุ ่ม 
ได้รบัการปฏิบัติและปกป้องสทิธิขัน้พืน้ฐาน และผลประโยชน์อย่าง 
เท่าเทียมและเป็นธรรม โดยได้ด�าเนินการดังนี้
 2.1  ปัจจุบัน บริษัทมีหุ้นสามัญประเภทเดียว ดังนั้น สิทธิในการ

ออกเสียงจึงเป็นไปตามสิทธิของหุ้นสามัญ โดยผู้ถือหุ้นแต ่
ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

 2.2 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม
สามัญประจ�าปี 2562 ตลอดจนเสนอช่ือบคุคลท่ีมคีณุสมบตัิ
เหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดย
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอชื่อบุคคล เผยแพร่บน
เวบ็ไซต์ของบรษิทั รวมทัง้แจ้งผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมลู 
(SET Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ล่วง
หน้าประมาณ 3 เดือน รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่ง
ค�าถามล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

  บริษัทก�าหนดหลักเกณฑ์การให้ผู ้ถือหุ ้นเสนอชื่อบุคคล
เพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทก่อนวัน
ประชุมเป็นการล่วงหน้า รวมท้ังก�าหนดข้ันตอนแนวทาง
การพิจารณาให้สิทธิผู ้ถือหุ ้นรายเดียวหรือหลายราย 
ที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้น 
ที่ออกจ�าหน่ายและช�าระเต็มตามมูลค่า และถือหุ้นไม่น้อย
กว่า 1 ปี ณ วันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือก
ตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

  ส�าหรับการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ป ี 2562 บริษัท 
ได้น�าหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท 
www.tvothai.com ภายใต้หัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น”  
ระหว่างวันท่ี 25 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 25 มกราคม 
2562 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล  
(Set Portal) ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เมือ่วนัที่  
25 ตุลาคม 2561

  ทัง้นี ้ในช่วงเวลาดงักล่าว ไม่มผีูถ้อืหุ้นเสนอวาระการประชุม
และไม่มีการเสนอช่ีอบุคคลแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัทและ
ไม่มีค�าถามที่ส่งมาล่วงหน้า ซึ่งเลขานุการบริษัทได้รายงาน
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้ว

 2.3 เพื่อปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัท 
เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 
และข้อมูลประกอบวาระการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัท 
www.tvothai.com ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2562 ก่อน
การประชุมล่วงหน้า 33 วัน และส่งหนังสือเชิญประชุม 
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ผู ้ถือหุ ้นล่วงหน้าทาง

ไปรษณีย์ลงทะเบียน ก่อนวันประชุม 24 วัน นอกจากนี้  
บริษัทลงประกาศในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อน 
วันประชุม 20 วัน

 2.4 บริษัทปฏิบัติและอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย
อย่างเท่าเทียมกัน บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 ได้ด้วยตนเอง 
สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ซึ่งบริษัทส่งหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ข. ไปพร้อมกบัหนังสอืเชญิประชมุและเสนอ
ชือ่กรรมการอสิระ 3 คน ทีไ่ม่มส่ีวนได้เสยีในการประชมุ เป็น
ทางเลือกส�าหรับผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ พร้อมทั้งระบุ
หลักฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน เพื่ออ�านวย
ความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมด้วยตนเอง

  ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข.  
หรือ แบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุน
ต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย  
เป็นผู ้รับฝากและดูแลหุ้น) โดยเผยแพร่ลงในเว็บไซต์
ของบริษัท www.tvothai.com เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
ดาวน์โหลดได้ ทั้งน้ี บริษัทจัดให้มีอากรแสตมป์ไว้บริการ
เพ่ืออ�านวยความสะดวกแก่ผู ้ถือหุ ้นส�าหรับติดหนังสือ 
มอบฉันทะ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

 2.5 เลขานุการบริษัทแจ้งให้ท่ีประชุมทราบชัดเจนถึงกฎเกณฑ์
และวิธีการลงคะแนนเสียงที่ใช้ในการประชุม โดยประธาน
คณะกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมด�าเนินการประชุม
ตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ไม่มีการเพิ่ม
เติมหรือแก้ไขวาระนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญ
ประชมุ เพือ่ความเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่ได้เข้าร่วมประชมุ  
พร้อมทั้งจัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงส�าหรับทุกวาระ  
เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

 2.6 ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมสามัญ 
ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัจ�านวน 11 คน จากจ�านวนคณะกรรมการ
บริษัททั้งหมด 12 คน (คิดเป็นร้อยละ 91.67 ของกรรมการ
ทั้งหมด มีกรรมการ 1 คน ขอลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจ
อยูต่่างประเทศ) โดยกรรมการและผูบ้รหิารทีเ่ข้าร่วมประชมุ 
ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

  กรรมการผู้จดัการ ผู้บรหิารทุกคนท่ีมคีวามรบัผิดชอบในส่วนงาน
  ต่างๆ รวมถงึคณะกรรมการชดุย่อย คือ คณะกรรมการตรวจ

สอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก�าหนดค่า

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
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ตอบแทน คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง เพื่อ
แถลงข้อมูลการด�าเนินงาน และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น 
โดยเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้นท่ีมีข้อสงสัยในประเด็นต่างๆ 
สอบถามข้อมูล รวมทั้งการเสนอแนะอย่างเสรีโดยไม่มีการ
จ�ากัดเวลา ประธานที่ประชุมจัดสรรเวลาที่เหมาะสมและ
ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสในการแสดงความเห็น และ
ต้ังค�าถามในทีป่ระชมุในเรือ่งท่ีเกีย่วข้องกบับรษิทัได้อย่างเสรี

 2.7 บริษัทจัดท�ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ ้นประจ�าปี 
2562 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน ตามเวลาที่กฎหมายก�าหนด 
และจดัส่งส�าเนารายงานการประชุมให้ทางตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งเผยแพร่
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีการบันทึกข้อมูลอย่าง 
ถูกต้องครบถ้วนและมีระบบการจัดเก็บอย่างดีเพ่ือให้ผู้ถือ
หุ้นสามารถตรวจสอบได้

 2.8 คณะกรรมการบรษิทัก�าหนดระเบยีบปฏบิตัเิกีย่วกบัการได้มา 
หรือการจ�าหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร 
และผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้รายงานการถือครองหลัก
ทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของ
บริษัทต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ ภายใน 30 วนั หลงัจากวันทีไ่ด้รับต�าแหน่ง 
หรือภายใน 3 วันท�าการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอนหรือ
รับโอนหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และที่มีการแก้ไข 
เพิ่มเติม เลขานุการบริษัทมีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลง
การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู ้บริหารต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ งที่มีการ
เปล่ียนแปลงก่อนพิจารณาวาะการประชุม เพื่อรับทราบ
เป็นวาระประจ�าในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัทกุเดอืน  
นโยบาย/ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้บรรจุอยู่ในคู่มือ
จรรยาบรรณธุรกิจ ท้ังนี้ในปี 2562 ไม่ปรากฏการกระท�า 
ความผิดของกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงแต่อย่างใด

 2.9 บริษัทก�าหนดมาตรการป้องกันและบทลงโทษส�าหรับการ
ใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคล
ที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) รวมท้ังห้ามบุคคลดังกล่าว
ท�าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา  
1 เดือน (Blackout Period) ก่อนการเปิดเผยงบการเงิน
รายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปีของบริษัท หรือข้อมูล

อืน่ทีอ่าจมผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์ของบรษิทั และไม่ท�า 
การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา  
24 ชั่วโมง ภายหลังจากที่ได้เปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณชน
แล้ว โดยประกาศไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท 
ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะแจ้งทางจดหมายหรืออีเมลไป
ยังบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ทราบช่วงระยะเวลาดังกล่าว และ
ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งเลขานุการ
บรษัิทล่วงหน้า 1 วนัก่อนท�าการซือ้ขาย เพือ่ด�าเนนิการแจ้ง
ต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทั ในปี 2562 คณะกรรมการ
บริษัทและผู้บริหารไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูล
ภายในแต่อย่างใด

 2.10  คณะกรรมการบริษัทก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับการท�า
รายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบุคคล
ที่มีความเกี่ยวข้องกันตามมาตรา 89 แห่งพระราชบัญญัต ิ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และท่ีม ี
การแก้ไขเพ่ิมเติม โดยให้กรรมการและผูบ้รหิารรายงานการ
มส่ีวนได้เสยีของตนเองและผูท้ีเ่กีย่วข้องภายใน 30 วนั หลงั

จากวันที่ได้รับต�าแหน่ง หรือภายใน 14 วันท�าการนับแต่
  วันที่มีการเปลี่ยนแปลง และมอบหมายให้เลขานุการบริษัท
  ท�ารายงานสรุปการท�าธุรกรรม ตลอดจนรายงานให ้

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อตรวจสอบและควบคุมการมีส่วน
ได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร เพื่อให้เกิดการก�ากับดูแล
กจิการทีดี่ของบริษทั ทัง้น้ี บริษทัได้เปิดเผยนโยบายดงักล่าว
ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปีของบรษิทั (แบบ 56-1)  
และรายงานประจ�าปี ในปี 2562 บริษัทไม่มีการฝ่าฝืน
หลักเกณฑ์การท�ารายการระหว่างกัน และไม่มีรายการให้
ความช่วยเหลือทางการเงนิให้แก่บรษิทัอืน่ทีไ่ม่ใช่บรษัิทย่อย

 2.11 เพ่ือป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการ
บริษัทได้ก�าหนดนโยบายในการดูแลรายการทีอ่าจก่อให้เกดิ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน โดยก�าหนด
ขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันไว้เป็นลายลักษณ์
อักษรในนโยบายการท�ารายการระหว่างกันของบริษัท โดย
ฝ่ายก�ากับการปฏิบัติงานเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความ
จ�าเป็นและความสมเหตุสมผลในการเข้าท�ารายการดงักล่าว 
และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่พจิารณารายการ
ดังกล่าวว่าได้กระท�าอย่างยติุธรรม ตามราคาตลาด และเป็น
ไปตามปกติธุรกิจการค้า เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) พิจารณาอนุมัติ
การเข้าท�ารายการ โดยผูบ้ริหารหรอืกรรมการท่ีมส่ีวนได้เสยี 
จะไม่มีส่วนในการอนุมัติรายการดังกล่าว
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หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการบรษัิทตระหนกัดว่ีาความส�าเรจ็และความยัง่ยนืของ
บริษัท ขึ้นอยู่กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท
จงึก�าหนดให้มกีระบวนการส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมกบักลุม่ผูมี้ส่วน
ได้เสยี โดยยดึการคุม้ครองและรกัษาสทิธขิองผูม้ส่ีวนได้เสยีกลุ่มต่างๆ 
อย่างยตุธิรรมตามสทิธทิีมี่ตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง หรือตามข้อตกลง
ทีม่กีบับรษัิท ทัง้นี ้บรษิทัจะไม่กระท�าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมดิสทิธิ
และทรพัย์สินทางปัญญาของผูมี้ส่วนได้เสยี มีการปฏบิตัอิย่างเป็นธรรม
รวมทั้งก�าหนดแนวทางในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน โดย
ก�าหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ
และเผยแพร่ให้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ยึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า
ผู้มส่ีวนได้เสยีจะได้รบัการดแูลอย่างเป็นธรรม ทัง้นี ้บรษิทัได้เปิดเผย
“คูม่อืจรรยาบรรณธุรกจิ” ไว้ภายใต้หวัข้อ “การก�ากบัดแูลกจิการทีด่”ี 
บนเว็บไซต์ของบริษัท

ในปี 2562 บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่าง
เคร่งครัด และได้ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย
สรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น
บรษิทัให้ความเคารพสทิธิขัน้พืน้ฐานของผูถ้อืหุน้ และปฏบิตัต่ิอผูถื้อ
หุน้ทกุรายอย่างเท่าเทยีมกัน สร้างความพงึพอใจสงูสดุให้กบัผูถ้อืหุน้ 
เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี สิทธิในการ
ออกเสียงลงคะแนน การเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอ
ชื่อบุคคลเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ การรับฟังความคิดเห็นและ 
ข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นรวมทั้งจัดให้มีช่องทางติดต่อกับผู้ถือหุ้น
ทางเว็บไซต์และอีเมลตามท่ีได้เปิดเผยในหัวข้อสิทธิของผู้ถือหุ้น 
และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทให้ความส�าคัญกับผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของกิจการ จึงก�าหนด
ให้คณะกรรมการในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้บริหารและ
พนักงานของบริษัท มีหน้าที่ต้องด�าเนินธุรกิจตามหลักการก�ากับ
ดูแลกิจการท่ีดี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพิ่มมูลค่าให้กับ 
ผู้ถือหุ้นระยะยาว ตลอดจนเคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น
ตามทีก่�าหนดไว้โดยกฎหมาย ข้อบงัคบั จรรยาบรรณของบรษัิท และ 
กฎระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
มุง่มัน่เป็นตวัแทนทีดี่ของผูถ้อืหุน้ในการด�าเนนิธรุกิจ เพือ่สร้างความ
พงึพอใจสูงสุดให้กบัผูถ้อืหุ้นโดยค�านงึถึงการเจรญิเตบิโตของมลูค่า
บรษัิทในระยะยาวด้วยผลตอบแทนทีเ่หมาะสมและเป็นธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบบริหารจัดการอย่างโปร่งใส ระบบบัญชี 
ที่เชื่อถือได้ และจัดให้มีการดูแลรักษาไว้ซ่ึงทรัพย์สินของบริษัท  

มีการควบคุมการท�ารายการระหว่งกัน มีมาตรการป้องกัน 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และป้องกันการน�าข้อมูลภายใน 
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ท้ังนี้ บริษัทยังสร้างความมั่นใจให้ 
ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิของ 
ผู้ถือหุ้น โดยจะแสดงอยู่ในหมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และหมวด
ที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้จ่ายปันผลประจ�าปี 
ในอัตราหุ้นละ 1.45 บาท รวมเป็น 1,172,485,928.25 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 83.12 ของก�าไรสุทธิปี 2562 โดยจ่ายจากก�าไรสุทธิ
ของกิจการ โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือน  
ให้แก่ผูถ้อืหุ้นในอตัราหุน้ละ 0.70 บาทแล้ว ท้ังน้ี การจ่ายเงนิปันผล 
ส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท ยังคงมีความไม่แน่นอน 
เนื่องจากต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563

บริษัทมีการรายงานผลการด�าเนินกิจการที่ถูกต้อง ครบถ้วน  
ตามความเป็นจริงทกุไตรมาส และเปิดเผยการท�ารายการกบับุคคล
ทีเ่กีย่วโยงในเงือ่นไขทีเ่สมอืนกบับุคคลภายนอก ผ่านระบบเผยแพร่
ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัท

บุคลากร
บริษัทตระหนักเสมอว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าของ
องค์กร และเป็นปัจจยัส�าคัญในการขบัเคลือ่นความส�าเรจ็ของบรษัิท 
คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายต่างๆ ขึ้นมาเพื่อดูแลและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 
รวมถงึด้านสวสัดกิารให้กับพนักงาน โดยยดึตามแนวทางทีก่ฎหมาย
ก�าหนด เคารพสทิธมินุษยชน และสอดคล้องกบัทศิทางและกลยทุธ์
ขององค์กร บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานมีความสามัคคี 
และความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันในระหว่างผู้ร่วมงาน ให้ความ 
ร่วมมือ และการประสานงานในทางที่ชอบต่องานและต่อบริษัท  
โดยมีนโยบายที่ส�าคัญเกี่ยวกับด้านบุคลากรดังต่อไปนี้

นโยบายค่าตอบแทน : บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
ทกุระดบัอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 
โดยการจ่ายค่าตอบแทนในระยะสั้นพิจารณาความเหมาะสม 
ตามความรู้ความสามารถ ภาวะตลาดแรงงาน และเทียบเคียง 
กับอุตสาหกรรมเดียวกัน ประกอบกับผลประกอบการของบริษัท
แต่ละปีที่เชื่อมโยงกับการวัดผลการด�าเนินงานในรูปของดัชนี
วัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators) ตามหลัก
การของ Balanced Scorecard โดยพิจารณามุมมองที่ครอบคลุม
มิติการด�าเนินงานจากทุกส่วนในองค์กร อันประกอบด้วยมิติทาง 
การเงิน มิติด้านลูกค้า มิติด้านกระบวนการภายใน และมิติด้าน 



ร�ยง�นประจำ�ปี 2562 67

การเรียนรู้และการพัฒนา ในขณะเดียวกันการจ่ายค่าตอบแทน 
ในระยะยาวพิจารณาความเหมาะสมจากการประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานและศักยภาพของพนักงาน ควบคู่กับผลการด�าเนินงาน
ของบริษัทตามแผนธุรกิจในระยะยาว รวมทั้งจัดให้มีการเติบโต
ตามสายงาน อันสอดคล้องกับแผนการสืบทอดต�าแหน่งงานของ
บรษิทั นอกจากน้ี บรษิทัจดัให้มเีงนิกองทุนส�ารองเล้ียงชพี และดแูล 
ให้พนกังานได้รบัสวสัดกิารต่างๆ อย่างเหมาะสม เพือ่สร้างแรงจงูใจ
ให้กับพนักงานและเพื่อให้บริษัทสามารถรักษาบุคลากรไว้ได้ ทั้งน้ี 
บริษัทท�าการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณา
การจ่ายค่าตอบแทนและโบนัส

ในปี 2562 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน ดังนี้ 1) ค่าตอบแทน
ระยะสั้นที่สอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของบริษัท ได้แก่ เงิน
เดือน ซึ่งมีการปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนปีละ 1 ครั้ง, โบนัสประจ�าปี 
ตามผลประกอบการและการประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนักงาน
รายบคุคล 2) ค่าตอบแทนระยะยาว ได้แก่ เงนิเกษยีณอายงุาน โดย
บริษัทตั้งส�ารองเงินเกษียณ จ�านวน 152 ล้านบาท และได้จ่ายเงิน
เกษียณ รวมทั้งสิ้น 14 ล้านบาท

นโยบายด้านความปลอดภัย : บริษัทก�าหนดนโยบายคุณภาพ 
อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
ทีส่นบัสนนุให้พนักงานปฏิบติังานได้อย่างปลอดภัยและมสีขุอนามยั
ที่ดี โดยจัดหาสิ่งอ�านวยความสะดวกท่ีจ�าเป็นในการปฎิบัติหน้าที่ 
เพื่อให้พนักงานและผู้ปฎิบัติงานทุกคนของบริษัท ได้รับความ
ปลอดภัย มีสุขภาพ อนามัยที่ดี ภายใต้สภาพการท�างานและสิ่ง
แวดล้อมที่ดี และมุ่งเน้นการป้องกันอุบัติเหตุและอบรมให้ความรู้
แก่พนกังานอยูเ่สมอ บรษิทัได้แต่งต้ังคณะกรรมการความปลอดภยั 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน โดยมีนโยบายดังนี้

1.  ผลิตสินค้าได้มาตรฐานตามข้อก�าหนด เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ
2.  ด�าเนนิการรักษาคณุภาพของสิง่แวดล้อม และการป้องกันมลพษิ 

ที่เกิดจากวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และกิจกรรมต่างๆ
3. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

ด�าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด
4.  การใช้พลังงานและทรพัยากรอย่างมีประสทิธภิาพ ถอืเป็นหน้าที่

ของพนักงานทุกคน
5. ให้การสนับสนุนในการจัดสรรทรัพยากร ท้ังในเรื่องบุคลากร 

งบประมาณ เครื่องมือ และอุปกรณ์ท่ีจ�าเป็นในการปรับปรุง
และแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
สิ่งแวดล้อมและสังคมให้เพียงพอและเหมาะสม

6.  มีความมุ ่งมั่นในการป้องกันการบาดเจ็บและการเกิดโรค 
จากการท�างาน และพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

7.  นโยบายคุณภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั สิง่แวดล้อมและ
สังคม ได้รับการเผยแพร่แก่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย

8.  ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม หรือโครงการ
อาชีวอนามัยความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน
ของบริษัท และมีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพ
การท�างานและวิธีการท�างานให้ปลอดภัย

9.  มกีารทบทวนและปรับปรงุนโยบายอย่างต่อเนือ่ง เพ่ือให้เหมาะ
สมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยค�านึงถึงผลกระทบต่อพนักงาน
และผู้มีส่วนได้เสีย

บรษิทัเปิดเผยนโยบายดังกล่าวไว้บนเวบ็ไซต์ของบรษิทั และปฏบัิติ
ตามนโยบายดงักล่าวมาโดยตลอด ในปี 2562 บรษิทัมบุีคลากรหยดุ
งานทีเ่กดิจากการท�างาน คดิเป็นร้อยละ 0.0045 ลดลงจากปี 2561 
ซึ่งมีบุคคลากรหยุดงานที่เกิดจากการท�างาน คิดเป็นร้อยละ 0.012 
โดยตลอดเวลาทีผ่่านมา บรษิทัไม่เคยมกีารละเมดิกฎหมายแรงงาน 
และไม่เคยมีกรณีพิพาทแรงงานแต่อย่างใด

นโยบายด้านสวัสดิการ : บริษัทได้จัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ  
เพื่อดูแลผลประโยชน์ของพนักงานในระยะยาว และเพื่อส่งเสริม
การออมเงนิไว้ในอนาคต รวมทัง้เป็นแรงจงูใจให้พนกังานปฏบัิตงิาน 
กับบริษัทเป็นระยะยเวลานาน โดยพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุน
ส�ารองเลี้ยงชีพจะได้รับเงินสมทบกองทุนจากบริษัททุกเดือนใน
อัตราที่แตกต่างกันตามอายุสมาชิกของพนักงานแต่ละคน (อัตรา
เงนิสมทบร้อยละ 3-5) และสมาชกิต้องสะสมเงนิเข้ากองทนุในอตัรา
เดียวกัน เมื่อพนักงานพ้นสมาชิกภาพ พนักงานจะได้รับเงินสมทบ
รวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิของกองทุน

บริษัทจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ 
โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 2 ปี เพื่อเป็นตัวแทนของ
พนักงาน และเป็นสื่อกลางในการประสานงานกับบริษัท เพื่อ
ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพนักงานในเรื่องต่างๆ  
เพิ่มเติมจากที่บริษัทได้จัดให้ในรูปแบบของสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ที่พนักงานได้รับอยู่แล้ว รวมทั้งให้ค�าปรึกษาและรับฟัง
ข้อคิดเห็นของพนักงาน

บริษัทให้ความส�าคัญในเรื่องสวัสดิการและความปลอดภัยของ
พนักงาน โดยจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานตามที่
กฎหมายก�าหนด อาทิ วันเวลาท�างาน วันหยุด วันหยุดพักผ่อน
ประจ�าปี และวนัลาหยดุประเภทต่างๆ รวมถงึประกนัสงัคม กองทนุ
เงินทดแทน โดยมีการประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับ
พนักงานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
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1. จัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพพนักงาน
2.  เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีเสียชีวิต และเงินช่วยเหลือเพ่ือจัด

พิธีฌาปนกิจของครอบครัวพนักงาน
3.  กระเช้าเยี่ยมไข้กรณีพนักงานเจ็บป่วย
4.  ตรวจสุขภาพประจ�าปีที่ส�านักงานของบริษัทโดยโรงพยาบาล

ชั้นน�า โดยจัดโปรแกรมการตรวจให้เหมาะสมกับลักษณะ
งานและอายุของพนักงานแต่ละคน รวมทั้งเจรจาต่อรองกับ 
โรงพยาบาลให้พนักงานสามารถเพิ่มรายการตรวจสุขภาพ 
ได้ในราคาพิเศษ

5.  ประกันอุบัติเหตุ ส�าหรับต�าแหน่งงานท่ีมีความเสี่ยง เช่น 
พนักงานขับรถ

6.  ค่ารักษาพยาบาลและทันตกรรมนอกเหนือสิทธิประกันสังคม
7.  เครื่องแบบพนักงาน
8.  ท่องเที่ยวประจ�าปี

นโยบายการพัฒนาบุคลากร : บริษัทมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนา
บุคลากร โดยสนับสนุนให้พนักงานมีการพัฒนาความรู ้ ความ
สามารถผ่านกระบวนการฝึกอบรมและสัมมนา บริษัทก�าหนด
แผนฝึกอบรมประจ�าปีส�าหรับพนักงานทุกระดับ โดยเฉพาะความ
สามารถทีเ่ป็นทกัษะท่ีจ�าเป็นส�าหรบัแต่ละต�าแหน่งงาน เพือ่พัฒนา
ขดีความสามารถของผูบ้รหิารและพนกังานของบรษัิทอย่างต่อเน่ือง 
สอดคล้องกับทิศทางขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ในปี 2562 บริษัทได้ด�าเนินการและสอบทานให้มีการปฏิบัติ
ตามนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ข้อบังคับเกี่ยวกับ 
การท�างานของบริษัทและแนวทางท่ีก�าหนดในคู ่มือสวัสดิการ 
อย่างครบถ้วนและสม�่าเสมอ ท้ังนี้ มีพนักงานที่ผ่านหลักสูตรการ 
ฝึกอบรมภายในและหลกัสตูรจากสถาบนัฝึกอบรมภายนอก คิดเป็น
ร้อยละ 60.65 ของพนักงานทั้งหมด

ลูกค้า ผู้บริโภค
บริษัทด�าเนนิกจิการภายใต้ปรชัญาขององค์กรทีว่่า บรษิทัจะเตบิโต
อย่างมีคุณภาพ มั่นคง ยั่งยืน และผลิตสินค้าคุณภาพเพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้น ร่วมดูแล
สงัคมและสิง่แวดล้อม ดังนัน้ บริษทัจึงมุง่เน้นในเร่ืองคณุภาพสนิค้า 
ตัง้แต่การจดัซือ้วตัถดุบิ กระบวนการการผลติ จนกระทัง่สนิค้าถงึมอื
ลูกค้าและผู้บริโภค ตลอดจนการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพื่อรักษาคุณภาพของสินค้าตลอดเวลา นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งมั่น 
รกัษาสมัพนัธภาพทีด่กีบัลูกค้าผ่านกจิกรรมต่างๆ อาทิ การจดัประชมุ
กบัลูกค้าเพือ่ให้ข้อมูลเกีย่วกบัสนิค้าและบรกิาร และหารือเพ่ือการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า รวมถึง
จดัให้มรีะบบการแจ้งเบาะแสและรบัข้อร้องเรยีนผ่านทางเวบ็ไซต์

ของบรษิทั ปัจจบุนั บรษิทัได้รบัการรบัรองคณุภาพในการผลติจาก
มาตรฐานสากล ได้แก่ GMP, HACCP, ISO 9001, ISO 22000,
ISO/TS 22002-1, FSSC 22000, ISO/IEC17025, ISO 50001, 
ISO 14001, Halal, Kosher, Carbon Footprint of Products, 
Carbon Footprint Reduction เป็นต้น

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อลูกค้าและผู ้บริโภคอย่างเป็นธรรม  
ไม่เอาเปรียบ เน้นการด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ เอาใจใส่ดูแล
รักษาผลประโยชน์ของคู่ค้า ลูกค้า และผู้บริโภคอย่างเป็นธรรม 
เพื่อให้ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากบริษัท โดยมนีโยบายในการปฏิบัติ ดังนี้
1. มุ ่งมั่นในการพัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและ

มาตรฐานสงูตรงตามความต้องการของลกูค้า ภายใต้เทคโนโลยี
การผลติทีท่นัสมยัและมปีระสทิธภิาพสงู มรีะบบการตรวจสอบ
คุณภาพสินค้าในทุกขั้นตอน ด้วยเงื่อนไขที่เป็นธรรม

2.  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอและ 
ทนัต่อเหตุการณ์แก่ลกูค้า เพือ่ให้ลกูค้ามข้ีอมลูอนัเป็นประโยชน์
ในการตัดสินใจ ละเว้นการกระท�าใดที่ท�าให้เกิดความเข้าใจผิด 
หรือท�าให้หลงเชื่อในคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่เกินจริง

3.  รักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า รวมถึงไม่น�าข้อมูลไปใช้
เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นโดยมิชอบ

4.  ตอบสนองความต้องการของลกูค้าด้วยความรวดเร็ว ตรงต่อเวลา 
เพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า

5. จัดให้มีกระบวนการเพ่ือรับปัญหาและข้อร้องเรียนจากลูกค้า 
และด�าเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนอง
ผลอย่างรวดเร็ว รวมถึงการจัดท�าแบบประเมินความพึงพอใจ
ของลกูค้า เพ่ือน�ามาปรับปรุงและพัฒนาสนิค้าและบริการต่อไป

6.  ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ให้ลูกค้า เพื่อเป็นการให้ได้มาหรือแย่งชิง
 ลูกค้ามาโดยการใช้วิธีการที่ไม่สุจริต หรือฝ่าฝืนข้อก�าหนดของ

กฎหมาย

ที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยมีกรณีฝ่าฝืนเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้บริโภค 
และการแข่งขันทางการค้า ในปี 2562 ไม่ปรากฎข้อร้องเรียนจาก
ลกูค้าทีเ่ป็นนยัส�าคญั ส่วนข้อร้องเรยีนอืน่ๆ บรษิทัได้น�ามาวเิคราะห์
หาสาเหตุ เพื่อด�าเนินการแก้ไข ป้องกัน ติดตามทั้งระบบและปรับ
ใช้กับทั้งองค์กร เพื่อมิให้ข้อบกพร่องนั้นเกิดขึ้นอีก

นอกจากน้ี บริษัทมีกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า  
จึงมีการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าในแต่ละกลุ ่มธุรกิจ 
เป็นประจ�าทกุปี เพือ่วดัระดบัความคาดหวงัและความพึงพอใจของ
ลูกค้า และน�าเอาความต้องการของลูกค้ามาพัฒนาต่อยอดเป็น
นวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งน้ี ในการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าต่อ
สนิค้า งานบริการการขนส่ง และการบรกิารของฝ่ายขาย ในปี 2562
บริษัทมีผลส�ารวจความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 86
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คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า
บริษัทด�าเนินธุรกิจตามกรอบการแข่งขันด้วยความโปร่งใส  
เป็นธรรม และซ่ือสัตย์ อยู่ในขอบเขตของกฎหมาย และอื่นๆ  
ทีเ่กีย่วข้อง โดยยดึถอืปฏิบติัตามจรรยบรรณธุรกจิ เงือ่นไขทางการค้า 
และสัญญาที่ก�าหนดอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มี 
นโยบายการจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อก�าหนดแนว
ปฏิบติัทีช่ดัเจนในการป้องกนัและไม่ล่วงละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา  
โดยถอืเป็นหน้าทีค่วามรบัผดิชอบโดยตรงของผูบ้รหิารและพนักงาน
ทุกคน อันจะต้องปฏิบัติตามนโยบาย จากการด�าเนินงานที่ผ่านมา 
บริษัทไม่เคยฝ่าฝืนกฎหมายใดๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับคู่ค้า เจ้าหนี้ และ 
คู่แข่งทางการค้า โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า
คณะกรรมการบรษิทัปฏิบตัต่ิอคูค้่าด้วยความเสมอภาคและค�านงึถงึ 
ประโยชน์ร่วมกัน เพื่อรักษาสัมพันธภาพท่ียั่งยืนและความเชื่อถือ 
ซึ่งกันและกัน โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อคู่ค้า ดังนี้
1.  ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม โดยตั้งอยู่

บนพืน้ฐานของการได้รบัผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมต่อทัง้สองฝ่าย
2.  ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่าง

เคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบ
ล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข และป้องกัน 
ไม่ให้เกิดความเสียหาย

3.  ไม่เรียกร้อง หรือรับข้อเสนอและประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต
ทางการค้าในการเจรจาต่อรองธุรกิจกับคู่ค้า

4.  บริษัทปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการก�าหนด
ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งเกณฑ์ใน
การคัดเลือกคู่ค้าที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของอุตสาหกรรม  
มจีรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิ มใีบรบัรองระบบคุณภาพตาม
มาตรฐาน มีสภาพคล่องทางการเงิน และมีการประเมินคู่ค้าทุก  
6 เดือน เพ่ือให้การด�าเนินธุรกิจกับคู ่ค ้าเป ็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ เหมาะสม เป็นธรรมตามหลกัก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี

5. บริษัทไม่มีนโยบายสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่ท�าธุรกิจ
ผิดกฎหมาย

6.  ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจรติและคอร์รปัชนัให้คู่ค้าได้รับทราบ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของการด�าเนินธุรกิจ
ที่เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน จึงมีเจตนารมณ์ส่งเสริมคู่ค้า 
ในการด�าเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับวิถีการด�าเนินงานของบริษัท ใน 
ปี 2562 คณะกรรมการบรษัิทจงึมมีตอินมุตัจิรรยาบรรณคู่ค้าธรุกจิ 
ที่ครอบคลุมประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และ
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางการด�าเนินธุรกิจร่วมกัน
อย่างยั่งยืน

นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้
บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ ่มอย่างเสมอภาคและ 
เป ็นธรรม โดยปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขที่มีต ่อเจ ้าหนี้ 
โดยเคร่งครดั พร้อมสร้างความสมัพนัธ์กบัเจ้าหนีม้กีารเปิดเผยฐานะ
ทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและ 
ความไว้วางใจกัน ดังนี้
1. ปฏิบัติตามสัญญา ข้อก�าหนด หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้

อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขการค�้าประกัน และการ
บริหารเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสม

2.  ช�าระคนืเงนิกูพ้ร้อมดอกเบีย้ให้เจ้าหนีท้กุประเภทอย่างครบถ้วน
และตรงตามก�าหนดเวลาที่ตกลงไว้ กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ 
หรือมีเหตุท�าให้ผิดนัดช�าระหนี้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบ 
ล่วงหน้า เพือ่ร่วมกนัพจิารณาหาแนวทางแก้ไข และป้องกันไม่ให้

 เกิดความเสียหาย
3.  ไม่เรียกรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการเจรจา 

ต่อรองธุรกิจกับเจ้าหนี้
4.  รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลา 

ให้แก่เจ้าหน้ีอย่างสม�่าเสมอ ไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง
ส�าคัญใดๆ ที่อาจท�าให้เจ้าหนี้ได้รับความเสียหาย

นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเป็นธรรม  
ตามกรอบของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า โดยยดึมัน่การด�าเนนิ
ธุรกิจภายใต้จรรยาบรรณอย่างมีจริยธรรมและโปร่งใส รวมทั้ง 
ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธี
การที่ไม่สุจริต โดยมีนโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่ง ดังนี้
1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
2. ไม่แสวงหาข้อมลูทีเ่ป็นความลบัของคู่แข่งทางการค้าด้วยวธิกีาร

ที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม
3.  ไม่ท�าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาใน 

ทางร้าย โดยปราศจากซึ่งมูลความจริง
4.  ไม่กระท�าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

ของคู่แข่งทางการค้า

ในปี 2562 บริษัทไม่มีข้อพิพาทหรือการฟ้องร้องคดีความใดๆ จาก
คู่ค้า เจ้าหนี้ และคู่แข่งทางการค้า

หน่วยงานที่ก�ากับดูแล
บริษัทมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และ
วิธีปฏิบัติที่ก�าหนดไว้ตามกฎหมาย ด�าเนินการด้วยความโปร่งใส 
เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนตามที่หน่วยงานก�ากับดูแลก�าหนด
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นโยบายการปฏิบัติต่อหน่วยงานก�ากับดูแล
1.  ปฏิบติัและควบคมุให้มกีารปฏบิตัอิย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์

ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานก�ากับดูแล
2. งดเว้นการกระท�าใดๆ อันจะเป็นการช่วยเหลือ สนับสนุน หรือ

ยอมเป็นเครื่องมือที่จะท�าให้เกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ

3.  ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานก�ากับดูแล และรายงานข้อมูล
ที่เกี่ยวกับการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือ 
กฎระเบียบต่างๆ ต่อหน่วยงานนั้น

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจภายใต้แนวทางการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
เพือ่ทีจ่ะอยูร่่วมกนักบัชมุชนอย่างผาสกุ โดยบรูณาการกบัวิสยัทศัน์ 
พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กรเพื่อน�าไปสู่การสร้าง
คณุค่าให้แก่องค์กรอย่างยัง่ยนื เพือ่ให้การด�าเนนิงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ในปี 2562 บริษัทมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วย
งานการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยก�าหนดให้จัดตั้ง “คณะท�างานด้าน
สิง่แวดล้อมและสังคม” อยูภ่ายใต้การก�ากบัดแูลของ “คณะจดัการ
ด้านสิง่แวดล้อม สงัคม บริหารความเสีย่ง และการก�ากบัการปฏบิติั
ตามกฎเกณฑ์ (ESRC-E)” โดยก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของ
คณะท�างานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ดังนี้

•  จัดท�าแผนด�าเนินงาน ด้านสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม ที่เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบาย แผนธุรกิจ เพ่ือ
ขอความเห็นชอบจาก ESRC-E ท้ังนี้ให้งานด้านสิ่งแวดล้อม
ครอบคลมุในเรือ่งการลดผลกระทบสิง่แวดล้อม อากาศ น�า้ กลิน่ 
เสียง และ ด้านการใช้ทรัพยากร

•  ติดตามการด�าเนินงาน ประเมินผล ทบทวนและปรับปรุง 
แผนด�าเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์

•  รายงานผลการด�าเนินงานต่อ ESRC-E เพื่อรับทราบ พิจารณา 
และให้ความเห็นเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ผลการด�าเนินงาน
เป็นไปตามแผนฯ อย่างมีประสิทธิผล

•  สื่อสารและผลักดันให้การด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และ 
ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นส่วนหนึ่งของการท�างานปกติ  
มีการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร

•  จัดให้มีการประชุมติดตามผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 
และความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสม�่าเสมอ

สังคม ชุมชน
บริษัทจัดตั้ง “คณะกรรมการชุมชนสัมพันธ์” เพื่อเป็นเวทีในการ
ส�าคัญในการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมของผู ้มีส ่วนได้เสีย  
ซึ่งเกิดจากการประสานความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
โดยนายอ�าเภอนครชัยศรี ผู ้น�าชุมชนในอ�าเภอนครชัยศรี 
ประกอบด้วยก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนท้องถิน่ ตวัแทน
จากภาคประชาชนและทีมงานแผนกชุมชนสัมพันธ์ของทีวีโอ  
โดยจัดให้มีการประชุมหารือกันไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อเปิดโอกาส
ให้ทุกฝ่ายใช้ช่องทางในการสื่อสารระหว่างรับฟังข้อเสนอแนะ 
ผลกระทบที่อาจเกิดจากการด�าเนินงานของบริษัทต่อชุมชน  
เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข

บริษัท มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่ดี ร่วมดูแลและแบ่งปันสู่สังคม
อย่างต่อเนื่อง ปี 2562 จึงสานต่อโครงการ “Caring & Sharing:  
แบ่งปันด้วยใจเพื่อสังคมไทยยั่งยืน” อย่างต่อเนื่องเพื่อด�าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาสังคม และส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน 
อย่างยัง่ยนื โดยบริษทัเข้าไปมส่ีวนร่วมสนับสนุนทัง้ด้านการศึกษาสู่
เยาวชนทีข่าดแคลน ส่งเสริมด้านสขุภาวะของคนในชมุชนและสงัคม  
ส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม และให้ความส�าคัญ 
กับการมีส่วนร่วมกับประชาชนในชุมชน เพ่ือร่วมสร้างสังคม 
และชุมชนโดยรอบโรงงานให้มีความเป็นอยู่ที่ดี

บริษัทมีนโยบายรับคนในพื้นที่ที่บริษัทตั้งโรงงานเข้าเป็นพนักงาน 
ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมที่มีช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างโรงงาน พนกังาน และผูค้นในชมุชน รวมทัง้ปลกูฝังจติส�านกึ
และส่งเสริมให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี  
ทีม่หีน้าทีรั่บผดิชอบและท�าประโยชน์ให้กบัชมุชนและสงัคมโดยรวม
คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมสุขภาวะและ
อนามยัของผูค้นในชุมชน ในปี 2562 บรษิทัสนับสนุนเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องชุดกล้องส่องตรวจท่อทางเดินน�้าดี
และตบัอ่อน พร้อมอปุกรณ์อืน่ๆ และบรจิาคเงนิปรบัปรุงห้องพเิศษ 
โครงการศูนย์หวัใจ โรงพยาบาลนครปฐม และปรับปรงุแผนกผูป่้วย
นอกและผู้ป่วยในแก่โรงพยาบาลนครชัยศรี ซึ่งเป็นโรงพยาบาล
ชุมชนที่ประชาชน รวมทั้งพนักงานของบริษัทเข้ารับบริการ เพื่อมี
เคร่ืองมือทางการแพทย์ สามารถรักษาอาการเจ็บป่วยได้ทันเวลา
และมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ นบัเป็นประโยชน์ในการช่วยให้ประชาชน
ในพื้นที่ และพนักงานของบริษัทได้รับความสะดวกยิ่งข้ึนในการ
เข้ามารับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ และช่วยยกระดับบริการทางการ
แพทย์ที่เป็นมาตรฐาน
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สิ่งแวดล้อม
บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อ
ป้องกันและรับผิดชอบต่อผลกระทบท่ีอาจเกิดจากการด�าเนินงาน
ท้ังภายในและภายนอกสถานประกอบการ จงึได้ก�าหนด “นโยบาย
ด้านสิง่แวดล้อม” โดยมกีารเผยแพร่นโยบายดังกล่าว บน intranet 
และ เว็บไซต์ของบริษัท เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนากระบวนการ
ผลิต สร้างสรรค์นวัตกรรมท่ีช่วยลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
พร้อมทั้งเตรียมมาตรการต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากร 
อย่างมีประสิทธภิาพสงูสดุ แก้ไขปัญหาจากการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ร่วมรณรงค์เพื่อลดปัญหาการตัดไม้ท�าลายป่า ส่งเสริม
การบรหิารจัดการน�า้อย่างมปีระสทิธิภาพ รวมถงึปกป้องระบบนเิวศ
และความหลากหลายทางชีวภาพ

การด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมจะอยู ่ภายใต้คณะท�างานด้าน 
ส่ิงแวดล้อมและสังคม จัดตั้งขึ้นจากตัวแทนในแผนกต่างๆ  
ทีเ่กีย่วข้อง แผนกการผลติ แผนกความปลอดภยั อาชวีอนามยัและ
สิ่งแวดล้อม แผนกการพัฒนาอย่างยั่งยืน แผนกบุคคล และแผนก
ชุมชนสัมพันธ์ โดยมีประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการด้านการผลิต 
เป็นที่ปรึกษา และรายงานการด�าเนินงานทุกด้านต่อคณะจัดการ 
ESRC-E ซ่ึงมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมกรรมการ 
ผู ้จัดการเป็นประธานรับทราบต่อไป เพื่อการท�างานร่วมกัน 
อย่างมีประสทิธภิาพ ลดผลกระทบต่างๆทีเ่กิดจากกระบวนการผลติ 
สามารถแก้ไขปัญหาและข้อร้องเรียนจากผลกระทบต่างๆ ได้อย่าง
ทันท่วงที ตลอดจนผลักดันแนวทางด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ออกมาอยูเ่ป็นรูปธรรมและมผีลสมัฤทธ์ิตามเป้าหมายและนโยบาย
ที่วางไว้

ในปี 2562 บริษัทมีโครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการ
ท�างานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign) เพื่อลดสถิติการ
ประสบอันตรายในสถานประกอบกิจการ และมีการจัดกิจกรรม  
Management & Production Line Walk โดยผูบ้รหิารเดนิส�ารวจ
ความปลอดภัยและความเป็นอยูใ่นการท�างานของพนกังาน พร้อมทัง้ 
เป็นแบบอย่างที่ดีในการด�าเนินงานอย่างปลอดภัย นอกจากน้ี 
บริษัทยังจัดการฝึกอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติ
งาน เพือ่ส่งเสรมิให้พนกังานมคีวามตระหนกัรู้และประเมนิลกัษณะ
ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส�าคัญ น�าไปสู่การจัดการด้าน 
สิ่งแวดล้อม การประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นในการท�างาน

บรษัิทก�าหนดนโยบายด้านส่ิงแวดล้อมเพือ่ส่งเสรมิให้พนกังานทกุคน
ใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธิภาพ เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสดุ 
รวมถึงการสื่อสารและให้ความรู้เพื่อสร้างจิตส�านึกแก่พนักงาน
ในการบริหารการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่

องค์กรผ่านการจดักจิกรรมต่างๆ นอกจากน้ี ยงัมโีครงการปรบัปรงุ
ประสทิธภิาพการผลติอย่างต่อเนือ่ง ควบคมุขัน้ตอนในการผลติและ
มีการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดของเสียให้
น้อยท่ีสุด อันเป็นการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

บรษิทัยดึมัน่ในการด�าเนนิงานทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมและมรีะบบ
การจดัการสิง่แวดล้อมและพลงังานตามมาตรฐาน ISO 14001 และ 
ISO 50001 นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับรอง “อุตสาหกรรมสีเขียว” 
จากกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งน้ี บริษัทจัดท�ารายงานความยั่งยืน 
(แยกเล่ม) ส�าหรับโครงการและกิจกรรมต่างๆ ด้านสังคม ชุมชน 
และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

การบริหารจัดการนวัตกรรม
คณะกรรมการให้ความส�าคัญและสนับสนุนส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กิจการควบคู่ไปกับ
การด�าเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
บริษัทก�าหนดกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมให้สอดคล้องกับทิศทางของ
องค์กรและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของยุคดิจิทัล 
โดยการริเริ่มและพัฒนานวัตกรรมทั้งในกระบวนการผลิตและ 
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อยกระดับการแข่งขันทางธุรกิจ บริษัทมีหน่วย
งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ท�าหน้าที่วิจัยและพัฒนาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้อง 
ต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคซึ่งให้ความส�าคัญ
กับการลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง
ค้นคว้านวตักรรมใหม่ๆ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการผลติสนิค้า และ
พัฒนากระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ช่วยลดขั้นตอน
การท�างานและลดต้นทนุการผลติ ในขณะเดยีวกนัฝ่ายพฒันาธรุกจิ
มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนและก�าหนดกลยุทธ์การบริหาร
จัดการต่างๆ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับธุรกิจ
เพือ่ให้บริษทัสามารถปรบัตวัได้อย่างเหมาะสมต่อการเปลีย่นแปลง
ของอุตสาหกรรม และเพ่ือเป็นการรองรับการขยายก�าลังการผลิต 
ปี 2562 บริษัทได้ปรับปรุงกระบวนการท�างานต่างๆ โดยค�านึงถึง
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการดูแลสังคมและชุมชนรอบ
ข้างไปพร้อมกัน

สิทธิมนุษยชน
คณะกรรมการบรษิทัให้ความส�าคญัและเคารพหลกัสทิธมินษุยชน
อย่างเคร่งครัด จงึก�าหนดนโยบายด้านสทิธมินุษยชนเพือ่เป็นแนวทาง
ในการปฏิบตัต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม และเสมอภาค ไม่เลอืกปฏบิตัิ
ด้วยเหตุผลแห่งเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สีผิว ภาษา เผ่าพันธุ์ ไม่ใช้
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แรงงานเด็กและต่อต้านการคุกคามทางเพศ บริษัทตระหนักดีว่า
ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยส�าคัญของธุรกิจในการสร้างมูลค่า
เพิ่มและเพิ่มผลผลิต บริษัทได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและ
เงื่อนไขในการท�างาน ให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และได้มี
โอกาสแสดงศักยภาพ ตลอดจนได้รับโอกาสในการฝึกฝนและ
เพิ่มพูนทักษะในการท�างาน และส่งเสริมให้พนักงานมีความรู ้
ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนสากล เพื่อน�าไปปฏิบัติอย่าง 
ถูกต้อง ที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการกระท�าใดๆ ท่ีเป็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชน ท้ังนี้ ในปี 2562 บริษัทมีการจ้างแรงงานผู้พิการ 
ซึ่งอาศัยในพื้นที่จังหวัดนครปฐม รวมจ�านวน 13 คน คิดเป็น
ประมาณร้อยละ 0.98 ของจ�านวนพนักงานท้ังหมด 1,324 คน  
ซึ่งการจ้างแรงงานดังกล่าวถึงเกณฑ์ตามท่ีพระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ก�าหนด

นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทยังเข้าไปสนับสนุน "โครงการ
ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการ" อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม โดยศูนย์ฝึก
อาชีพดังกล่าว อยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิสากลเพ่ือคนพิการ  
โดยศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ เป็นประธานมูลนิธิฯ  
และนายอาทร สูญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลวัดละมุด 
เป็นผู้ดูแลโครงการ มวัีตถปุระสงค์เพือ่ช่วยสร้างอาชีพให้แก่ผูพิ้การ
ที่เข้ามาฝึกอบรมได้รับความรู้และทดลองปฏิบัติจริงจนสามารถ
น�ากลับไปประกอบอาชีพของตนเองได้ ปัจจุบันศูนย์ฝึกอาชีพฯ  
มีโรงเรือนเพาะปลูกส�าหรับปลูกพืชเศรษฐกิจสลับสับเปลี่ยน
หมนุเวยีนกนัไป อาทิ เมลอนญีปุ่น่ ผกัสลัดออแกนกิ เหด็นางฟ้าภฎูาน 
เป็นต้น โดยบริษัทเข้าไปร่วมศึกษาความเป็นไปได้การจัดท�า
โครงการต่างๆ อาทิ การออกแบบระบบน�้าใช้ทั้งหมดในศูนย์ฝึก 
อาชพีฯ การตรวจสอบคณุภาพน�า้ดบิในบึงรบัน�า้เพือ่น�าไปออกแบบ
ระบบกรองน�้าใช้ การรับซื้อผลผลิตเมลอนที่ผู้พิการปลูกน�ามาใช้ 
ในการประชุมส�าคัญของบริษัท เป็นต้น

ส�าหรบัปี 2563 บรษัิทมแีผนทีจ่ะจดัการระบบน�า้ใช้ต่อเนือ่งจนแล้ว
เสร็จ ด้วยการติดตั้งระบบน�้าใช้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งในส่วนโรงเรือน
เพาะปลูกทั้งหมด อาคารพักอาศัย อาคารฝึกอบรม และห้องน�้า
ส�าหรับผู้พิการ ซึ่งจะช่วยอ�านวยความสะดวกแก่ผู้พิการที่เข้ามา 
ฝึกอาชีพและผู ้พักอาศัยอยู ่ที่ศูนย์ฝึกอาชีพฯ ในระหว่างการ 
ฝึกอบรมให้มีน�้าสะอาดใช้อุปโภคอย่างสะดวก

การต่อต้านการทุจริต
คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นการด�าเนินธุรกิจด้วยความ โปร่งใส  
เป็นธรรม ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และให้ความส�าคัญ
ในเรื่องการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยเชื่อมั่นว่าจะเป็น 

นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติและประกาศนโยบายต่อต้านการ
คอร์รัปชั่น และคู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ตั้งแต่ปี 2559 
เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ในการด�าเนินธุรกิจและเป็นแนวทาง
ให้ผูบ้ริหารและพนักงาน ยดึถอืเป็นแนวทางในการปฏบัิตงิานอย่าง
เคร่งครัด ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2562 เมื่อ
วันที่ 8 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนและ
ปรับปรุงนโยบายและคู่มือให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
การด�าเนินธุรกิจในปัจจุบัน โดยก�าหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงาน เรียกร้อง ด�าเนินการ หรือยอมรับการคอร์รัปชั่นใน
ทกุรูปแบบทัง้ทางตรงและทางอ้อม เพือ่ประโยชน์ต่อบรษิทั ตนเอง 
ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุก
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง และให้มกีารสอบทานการปฏิบตัติามนโยบาย
ต่อต้านการคอร์รัปชั่นน้ีอย่างสม�่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทาง
การปฏิบัติ และข้อก�าหนดในการด�าเนินการ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก�าหนดของ
กฎหมาย ทั้งน้ี ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องลงนามรับทราบ 
ในคู่มือมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันดังกล่าว

ด้วยความมุ่งม่ันในการป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชั่นในทุก 
รูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม บริษัทได้รับการพิจารณารับรอง
การเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต ประจ�าปี 2562 จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติ (CAC) เม่ือวนัศกุร์ที ่18 ตลุาคม 
2562

การประเมินความเสี่ยง
ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ  
(ESRC-E) ได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น
ตามแผนจัดการความเส่ียง และก�ากับดูแลการปฏิบัติตามรายงาน

แรงสนับสนุนให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงและตรวจสอบ เพ่ือป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและการประพฤติมิชอบ ตลอดจนสนับสนุนการสร้าง
วฒันธรรมองค์กรให้ยดึมัน่ในความซือ่สตัย์และความถกูต้องชอบธรรม
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การประเมินความเสี่ยง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการนโยบาย 
ส่ิงแวดล้อม สังคม บรหิารความเสีย่ง และการก�ากบัการปฏบิติัตาม
กฎเกณฑ์ (ESRC) เพื่อก�าหนดนโยบาย ก�ากับและควบคุมดูแลการ 
บริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามล�าดับ

การงดรับของขวัญ No Gift Policy
คณะกรรมการบริษัทก�าหนดแนวปฏิบัติในเร่ืองการรับ-ให้ของ
ขวัญ การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์อ่ืนใด เพ่ือให้สอดคล้องกับ
นโยบายต่อต้านคอร์รปัชนั และประกาศใช้ทัว่องค์กรเพ่ือให้บคุลากร 
ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพ่ือ
หลีกเล่ียงการกระท�าอันอาจมี
ผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ และสื่อสารให้แก่บุคคล
ภายนอกที่มีส ่วนร ่วมในการ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัทได้รับ
ทราบ และได้มีการประกาศบน
เว็บไซต์ของบริษัท

การฝึกอบรมและการสื่อสาร
บริษัทวางแผนการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบาย
และแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งนโยบาย
ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี เช่น จรรยาบรรณธุรกิจ 
นโยบายของขวัญและการเลี้ยงรับรอง โดยในปี 2562 บริษัท 
จัดฝึกอบรมแก่ผู้บริหารและพนักงาน เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2562 
เพื่อสร้างความเข้าใจในการน�าไปปฏิบัติจริงตามนโยบายและแนว
ปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท นอกจากน้ี 
พนักงานทุกระดับสามารถเข้าถึงนโยบายต่างๆ ผ่านระบบสื่อสาร
ภายในบริษัท (intranet) และผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
บริษัท ตลอดจนสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันไปยังคู่ค้า 
และผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ รวมถึงตัวแทนทางธุรกิจตามช่องทาง 
ที่เหมาะสม เพื่อให้รับทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก�ากับดูแลและควบคุม 
เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต
บริษัทก�าหนดให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก�ากับดูแล และควบคุม
ดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงทางทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

1.  ส�านักตรวจสอบภายในจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมิน
ระบบการควบคมุภายใน และการบรหิารความเสีย่งทีค่รอบคลมุ
ระบบงานส�าคัญๆ เช่น ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบการขาย 
ระบบการบันทึกบัญชี การช�าระเงิน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อป้องกัน
และติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งให้ข้อ
เสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงแก้ไขที่เหมาะสม

2.  จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือข้อร้องเรียน 
การกระท�าผิด การฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคบัของบริษทั 
หรอืข้อปฏิบตัติามนโยบายต่อต้านคอร์รปัชนั โดยมนีโยบายการ
คุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแส และจะเก็บรักษาข้อมูลของ 
ผูใ้ห้ข้อมลูเป็นความลับ รวมทัง้มีมาตรการในการตรวจสอบและ
ก�าหนดบทลงโทษทางวินัยของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3.  หวัหน้าหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องรบัผดิชอบในการตดิตามการปฏบิตัิ 
การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง (ถ้ามี) และรายงานให้ผู้บังคับ
บัญชาทราบตามสายงานตามล�าดับ

การแจ้งเบาะแสและรับข้อร้องเรียน
คณะกรรมการบรษิทัให้ความส�าคัญเกีย่วกบัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี
และเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนได้เสยีสามารถให้ข้อมูลและข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับการกระท�าผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ รายงานทาง 
การเงิน ระบบการควบคุมภายใน และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน 
โดยออกเป็นระเบียบการร้องเรียนให้เป็นแนวทางในการด�าเนิน
การ และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยก�าหนดขั้นตอน
การรับข้อร้องเรียนผ่านทางส�านักตรวจสอบภายในหรือประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
เป็นกรณีไป โดยสามารถแจ้งข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสผ่าน 
ช่องทาง ดังนี้

ไปรษณีย์ ส�านักตรวจสอบภายใน
 บริษัท น�้ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน)
 เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) 
 แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600
โทรศัพท์   02-477-9020
อีเมล   ac@tvothai.com

หรือสามารถแจ้งผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ

ถึง   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ไปรษณีย์   บริษัท น�้ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน)
 เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) 
 แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600
อีเมล   acchairman.tvo@gmail.com
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มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและแจ้งเบาะแส
ผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส หรือ ผู้ให้ข้อมูลการกระท�าผิด จะได้รับ
ความคุ้มครองตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1.  ผูร้้องเรยีน ผูแ้จ้งเบาะแส หรอื ผูใ้ห้ข้อมูลการกระท�าผดิ จะได้รบั
 การคุม้ครองทีเ่หมาะสมและเป็นธรรม บรษิทัจะ ไม่เปิดเผยข้อมูล
 ใดๆ ทีส่ามารถระบตุวัผูแ้จ้งได้ แล้วด�าเนนิการสบืสวนมูลความจรงิ
2. ผู้รับข้อร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบเรื่องหรือ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองร้องเรียน ต้องเก็บรักษาข้อมูลและ
เอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ และห้ามเปิด
เผยข้อมลูแก่บคุคลท่ีไม่มหีน้าท่ีเกีย่วข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผย
ตามหน้าที่ที่กฎหมายก�าหนด และเปิดเผยได้เท่าที่จ�าเป็น หาก
เห็นว่าเป็นเรื่องท่ีมีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหาย หรือความ 
ไม่ปลอดภัย

3.  ผูท้ีป่ฏเิสธการคอร์รปัชันหรอืการติดสนิบนจะได้รบัการคุม้ครอง 
โดยไม่ลดต�าแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบใดๆ ที่ส่งผล 
ßต่อหน้าที่การท�างาน

4.  ผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส หรือ ผู้ให้ข้อมูลการกระท�าผิดที่ได้รับ
ผลกระทบจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการ
ที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

การติดตามผลการด�าเนินงานตามมาตรการต่อต้าน
การคอร์รัปชัน
ในปี 2562 บริษัทไม่ได้รับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการ 
กระท�าผิดทุจริต หรือคอร์รัปชันแต่ประการใด ทั้งนี้ บริษัทจัดท�า
สรปุรายงานผลการด�าเนนิการตามมาตรการต่อต้านการคอร์รปัชนั 
และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมกา
รบรรษัทภิบาล สรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน พร้อมทั้งรายงาน
สรุปให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจ�าปีด้วย

หมวดที่ 4  การเปิดเผยข้อมูลและ
      ความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญ 
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูล
ทางการเงิน และข้อมูลส�าคัญอื่นๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และปฏิบัติตามระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยอย่างเคร่งครัด เพื่อให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย 
ทกุฝ่ายทัง้ในประเทศและต่างประเทศเข้าถงึข้อมูลได้อย่างเท่าเทยีม
กนั มข้ีอมลูทีเ่ชือ่ถอืได้ และเพยีงพอต่อการตดัสนิใจอย่างสม�า่เสมอ 
ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล (SET Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ 
ในปี 2562 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญดังต่อไปนี้

 4.1  บริษัทเผยแพร่งบการเงินประจ�าปี รายงานประจ�าปี แบบ
แสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) ผ่านระบบ 
เผยแพร่ข้อมูล (SET Portal) ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยก�าหนด และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท 
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยได้มีการปรับปรุงข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบัน

  ฝ่ายจัดการรับผิดชอบเกี่ยวกับงบการเงิน สารสนเทศ
ทางการเงิน และรายงานทางการเงินที่ได้จัดท�าขึ้นตาม
มาตรฐานบัญชี รวมถึงการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบ
การควบคุมภายในเกี่ยวกับการรายงานทางการเงินและ
การป้องกันสินทรัพย์ของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน 
และความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน
ที่ฝ่ายจัดการของบริษัทท�าขึ้น ซึ่งเป็นระบบที่มีประสิทธิผล 
ฝ่ายจัดการมั่นใจว่าสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในและ
ระบบงานทีเ่ป็นอยู ่ท�าให้รายงานทางการเงนิและการรกัษา

สินทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีความ
  น่าเชื่อถือ

  คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผดิชอบต่องบการเงนิรวมของ
บริษทัและบรษิทัย่อย และสารสนเทศทางการเงนิทีเ่ปิดเผย 
ไว้ในรายงานประจ�าปี โดยจัดให้มีรายงานทางการเงินและ
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงาน
ทางการเงิน เพื่อให้ข้อมูลที่แสดงในงบการเงินมีความถูก
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชรีบัรองโดยทัว่ไปและผ่าน
การตรวจสอบจากผูส้อบบญัชทีีเ่ป็นอสิระ ในปี 2562 บรษิทั
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น�าส่งงบการเงินทั้งรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปีได้ 
ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ตามเวลาที่กฎหมายก�าหนด

 4.2  บริษัทเผยแพร่นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ นโยบาย
การก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ คู่มือจรรยาบรรณ
ธุรกิจ จรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ ข้อบังคับบริษัท กฎบัตรคณะ
กรรมการ นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน นโยบายด้านสิทธิ
มนษุยชน นโยบายการเปิดเผยข้อมลู คูม่อืมาตรการต่อต้าน
คอร์รัปชัน ระเบียบร้องเรียน นโยบายด้านภาษี นโยบาย
คุณภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และ
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการ
ก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ โดยบริษัทรายงานผลการ
ปฏิบัติตามนโยบายดงักล่าว รวมทัง้กรณีทีไ่ม่สามารถปฏบิตัิ
ตามได้พร้อมด้วยเหตุผล ในรายงานประจ�าปี 2562 แบบ
แสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) รายงานความ
ยั่งยืน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

 4.3  บริษัทเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท และการ 
ถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู ้บริหาร รวมทั้ง 
คู ่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยจัดท�าแบบ
รายงานต่างๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการและผูบ้รหิาร รายงานต่อส�านกังานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ดังนี้
•  รายงานการถอืหลกัทรพัย์ของบรษิทัเมือ่ได้รบัการแต่งตัง้ 

ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ หรือผู ้บริหารครั้งแรก  
(แบบ 59-1) ภายใน 30 วันท�าการ นับแต่ด�ารงต�าแหน่ง

•  รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท 
ทุกครั้ง เมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน (แบบ 59-2 
ผ่านระบบ online ของ ก.ล.ต.) ภายใน 3 วันท�าการ  
นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

•  การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและ 
ผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (แบบ 35E-1) 
ภายใน 7 วันท�าการนับแต่วันที่ด�ารงต�าแหน่ง

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร
ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท รวมถึงคู่สมรส และ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ให้คณะกรรมการ
บริษัททราบปีละ 2 ครั้ง และรายงานสรุปในหัวข้อ “โครงสร้างการ
จดัการ” ในรายงานประจ�าปี 2562 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี 
(แบบ 56-1) และบนเว็บไซต์ของบริษัท

 4.4  บริษัทเปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งจ�านวนคร้ังของการประชุม
และจ�านวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม 
ในปี 2562 รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้าน
วชิาชพีอย่างต่อเน่ืองของคณะกรรมการ ไว้ในรายงานประจ�า
ปี 2562 และแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี (แบบ 56-1) 
ของบริษัท

 4.5  บริษัทก�าหนดระเบียบให้กรรมการและผู ้บริหารจัดท�า
รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความ
เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
กจิการของบรษิทั โดยมมีาตรการดแูลและนโยบายให้ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่ได้ก�าหนดไว้ ดังนี้
•  รายงานเมื่อเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร

ระดับสูงเป็นครั้งแรก
•  รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วน 

ได้เสีย
•  รายงานเป็นประจ�าทุกสิ้นปี
•  ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต�าแหน่งและได้กลับเข้ามา 

ด�ารงต�าแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเน่ือง กรรมการ 
ท่านนั้นไม่ต ้องยื่นแบบรายงานใหม่ หากไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย

•  กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดท�ารายงานการมีส่วน 
ได้เสียให้กับเลขานุการบริษัท ภายใน 1 เดือนนับจาก
วันที่ได้รับการเลือกตั้ง / แต่งตั้ง วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
และปรับปรุงรายงานทุกปีเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน

ในปี 2562 กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง ไม่มีการซื้อขาย

หลกัทรพัย์ของบรษิทัและได้ด�าเนนิการจดัท�ารายงานการมส่ีวนได้เสยี
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในรอบปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 4.6  บริษัทเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นท่ีผู้สอบบัญชี 
ให้บริการไว้ในรายงานประจ�าปี 2562 และแบบแสดง
รายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) ของบริษัท

 4.7  บรษิทัเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ รวมถึง 
รูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทน โดยยึดเกณฑ์การ
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้อยู ่ในระดับเดียวกับ 
ในอตุสาหกรรมเดียวกนั ตลอดจนสะท้อนถึงภาระหน้าทีแ่ละ
ความรับผิดชอบของแต่ละคน ทั้งนี้ จะต้องมีการขออนุมัติ
ผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว และเปิดเผย
รายงานค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจ�าปี 2562 และแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) ของบริษัท
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 4.8  บรษัิทเปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนผูบ้รหิารระดบัสงู รวมถงึ 
รูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนในรูปแบบของ 
เงินเดือน โบนัส และอื่นๆ โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่
และความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารระดบัสงูแต่ละคน ผลการ
ด�าเนินงานของบริษัท ตลอดจนการเทียบเคียงกับบริษัท 
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี 
2562 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) 
ของบริษัท

 4.9  บรษิทัมนีโยบายการท�ารายการระหว่างกนัตามความจ�าเป็น 
และเพือ่ประสทิธิภาพในการด�าเนนิธุรกจิและบรหิารต้นทุน 
โดยรายการระหว่างกันได้กระท�าอย่างยุติธรรม ตามราคา
ตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจ การท�ารายการดังกล่าว

  จะต้องได้รบัการพจิารณาเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
  และอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพ่ือขจัดปัญหา

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีเหตุผล 
และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู ้ถือหุ้น บริษัท 
จดัให้มกีารเปิดเผยรายการดังกล่าวทีไ่ด้รบัการพจิารณาและ
อนุมัติ โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทเปิดเผยรายละเอียดของแต่ละ
รายการไว้ในรายงานประจ�าปี 2562 และแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) ของบริษัท

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได ้อนุมัติการท�ารายการ 
ที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งได้ปฎิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้แล้ว รวมถึง
การท�ารายการไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ รายละเอียดปรากฏอยู่
ในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน”

 4.10 คณะกรรมการบรษิทัก�าหนดให้มหีน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์
เพื่อเป็นตัวแทนบริษัทในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารและ
กิจกรรมต่างๆ ของบริษัทท่ีเป็นประโยชน์ในการประกอบ
การตัดสินใจลงทุนต่อผู ้ถือหุ ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ และผู้ที่สนใจทั่วไปรับทราบ ตามนโยบายและ
แนวทางการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายและกฎระเบียบ 
ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และปฏิบัติต่อ 
ผู้ลงทุนทุกคนอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม บริษัทเปิดเผย
ข้อมูลอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และเป็นไปตามที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นและความเข้าใจท่ีถูกต้องต่อการด�าเนินธุรกิจของ
บริษัทแก่นักลงทุน

ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่14/2562 คณะกรรมการ
บริษัทมีมติอนุมัตินโยบายการเปิดเผยข้อมูล เพื่อเป็นแนวทาง
ปฏบิตัใินการเปิดเผยข้อมลูบริษทัต่อบุคคลภายนอก รวมทัง้ก�าหนด 
ผู้บริหารที่มีอ�านาจในการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศของบริษทัเป็นไปอย่างเหมาะสม ถกูต้อง โปร่งใส เชือ่ถอืได้ 
เป็นธรรม และเท่าเทียมกัน

ผูบ้รหิารระดบัสงูทีไ่ด้รบัมอบหมายในการเปิดเผยข้อมลูจดัสรรเวลา
เข้าร่วมกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์และการพบปะกับนักลงทุน 
ทัง้เพือ่แถลงนโยบายและทศิทางการด�าเนินธรุกจิ แลกเปลีย่นความ
คิดเห็น และตอบข้อซักถามต่างๆ อย่างสม�่าเสมอ เพ่ือส่งเสริม
ความสัมพันธ์กับนักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เช่น การเข้า
เยีย่มชมกิจการบริษทั และพบผูบ้ริหาร การจดัประชุมนักวเิคราะห์  
เพือ่สอบถามข้อมลู ข่าวสาร และกจิกรรมต่างๆ รวมทัง้การเปิดเผย
ข้อมูลของบริษัท

บรษิทัก�าหนดช่วงเวลางดตดิต่อสือ่สารกบันักวเิคราะห์และนักลงทุน
เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัท (Silent Period) 
เป็นเวลา 30 วันก่อนวันประกาศผลการด�าเนินงานรายไตรมาส
และรายปีของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อ
หลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลท่ีไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคา
หลักทรัพย์ของบริษัท

ในปี 2562 ผู้บริหารได้มีโอกาสพบปะผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลัก
ทรัพย์ นักลงทุน และสื่อมวลชนผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อน�าเสนอ 
ผลการด�าเนินงานอย่างสม�่าเสมอ สรุปได้ดังนี้
•  การประชุมนักวิเคราะห์ทุกไตรมาส รวม 4 ครั้ง ในวันที่  

4 มีนาคม 2562 วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 วันที่ 19 สิงหาคม 
2562 และวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

•  จัดกิจกรรมร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเผย
แพร่ข้อมูลของบริษัท ในงาน “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน" 
(SET Opportunity Day) เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 และ 
“Thailand Focus” เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562

•  จัดประชุมร่วมกับผู ้บริหารตามการนัดหมายของนักลงทุน
สถาบันและนักวิเคราะห์ ทั้งหมด 17 ครั้ง

•  เข้าร่วมกิจกรรมพบปะนักลงทุนสถาบันในงาน dbTISCO  
Thailand Food & Commerce Sector Corporate Day 2019 

ซ่ึงจดัโดย บรษัิท หลักทรพัย์ทิสโก้ จ�ากดั เมือ่วันท่ี 28 มถินุายน 2562
•  การให้ข้อมูลและพบปะสื่อมวลชนตลอดทั้งปี รวม 7 ครั้ง 

(Money Talk, Money Plus, การเงนิธนาคาร, ทนัหุน้, ข่าวหุน้, 
มิติหุ้น, รายการวิทยุห้องรับแขก FM.89.5 สวีท FM)
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นอกจากนี้ คณะกรรมการยังส่งเสริมให้มีการน�าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล โดยการจัดท�าเอกสารเพื่อ
การเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สาธารณชน
ทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท นอกเหนือจากการเผยแพร่
ข้อมูลตามเกณฑ์ที่ก�าหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ทั้งนี้ ผู ้ถือหุ ้นและนักลงทุนทั่วไปสามารถติดต่อ 
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ :
อาคารน�้ามันพืชไทย เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก 
(ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600
โทรศัพท์ : 02-477-9020 โทรสาร : 02-477-8022 
อีเมล : ir@tvothai.com

การก�ากับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษทัก�าหนดกรอบการก�ากบัดแูลและการบรหิารจดัการเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับองค์กรท่ีสอดคล้องกับความต้องการของกิจการ 
รวมทัง้ดูแลให้มีการน�าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการเพิม่โอกาส
ทางธุรกิจและพัฒนาการด�าเนินงาน ตลอดจนจัดให้มีการบริหาร
ความเสีย่งทีค่รอบคลมุถงึความเสีย่งด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่
ให้กจิการสามารถบรรลวัุตถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัของกจิการ
เพือ่ให้การใช้งานเครือ่งคอมพวิเตอร์และเครอืข่ายคอมพวิเตอร์เป็น
ไปอย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ บรษิทัจงึก�าหนดให้มรีะเบยีบ
การใช้งานเครือ่งคอมพวิเตอร์และเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ของบริษทั 
เพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน 
รวมทั้งป้องกันปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นจากการใช้งานในลักษณะ 
ไม่ถูกต้อง พร้อมทั้งก�าหนดแนวปฏิบัติในการก�ากับดูแลด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1.  ก�ากบัดแูลและตรวจสอบการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศสอดคล้อง
ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และ
ระเบยีบการใช้งานเครือ่งคอมพวิเตอร์และเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ 
ของบรษิทั เพือ่ให้มัน่ใจว่าการปฏิบติังานถกูต้อง ครบถ้วน เป็นไป 
ตามนโยบายและขัน้ตอนการปฏบิตังิาน และอยูใ่นกรอบอ�านาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ก�าหนดไว้

2.  รกัษาความปลอดภยัของข้อมลูและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยก�าหนดให้มรีะบบป้องกนัการบุกรกุผ่านระบบเครอืข่ายจาก
ภายนอก (Firewall) ระบบการตรวจสอบผู้ใช้งานก่อนเข้าสู่
ระบบ (Authentication) การก�าหนดสิทธิการเข้าใช้งานระบบ 

(Authorization) การบันทึกกิจกรรมของระบบ (Audit Log) 
โดยบริษัทจะก�าหนดมาตรการด้านความปลอดภัยต่างๆ  
ให้เป็นไปตามนโยบายความปลอดภยัของเทคโนโลยสีารสนเทศ
ของบริษัท

3.  ส�ารองข้อมลูเป็นประจ�าทกุวนัและทดสอบความถกูต้องครบถ้วน
ของข้อมูล ตลอดจนก�าหนดแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ 
และทดสอบแผนดงักล่าว เพ่ือให้มัน่ใจว่าสามารถภน�าไปปฏบิตัิ
ได้จริง

4.  ก�ากบัดแูลให้มรีะบบการรายงาน และการตรวจสอบการปฏบิตัิ
งานประจ�าด้านคอมพิวเตอร์ท่ีมีขั้นตอนที่ชัดเจนและสามารถ
ตรวจสอบได้

นอกจากน้ี บริษัทเล็งเห็นถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลและ
การควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงก�าหนดให้จัดท�าแผนการ
ตรวจสอบและด�าเนินการตรวจสอบทั้งด้านการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารจัดการความปลอดภัยของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท และก�าหนดไว้ในแผนการ
ตรวจสอบประจ�าปี

หมวดที่ 5   ความรับผิดชอบของ
 คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ที่ส�าคัญในการก�ากับดูแล
การก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท ก�ากับดูแล
กลยุทธ์ นโยบาย แผนงาน และติดตามการท�างานของฝ่ายจัดการ 
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย และ
สังคมโดยรวม โดยค�านึงถึงหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2562 ไม่ปรากฏว่าบริษัท
•  มีการกระท�าที่ขัดต่อกฎระเบียบที่ร้ายแรงตามกฎระเบียบของ 

ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
•  มีการกระท�าผิดด้านการทุจริตหรือกระท�าผิดจริยธรรม
•  มีกรณีที่กรรมการไม่เป็นผู้บริหารลาออก เน่ืองจากประเด็น 

การก�ากับดูแลกิจการของบริษัท
•  มีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัท เนื่องจากความ 

ล้มเหลวในการท�าหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการ
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โครงสร้างคณะกรรมการ
ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน  
และคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง 
และการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ซึ่งส่งเสริมให้การด�าเนิน
งานมีความเหมาะสม ตรวจสอบได้ และเป็นการถ่วงดุลระหว่างกัน

องค์ประกอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ 
มีคุณสมบัติหลากหลายจากสาขาวิชาชีพ มีประสบการณ์ในด้าน 
อุตสาหกรรมน�้ามันพืชโดยตรง และประสบการณ์ด้านอ่ืนๆ  
ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิงานของคณะกรรมการและธุรกจิของ
บริษัท เป็นผู้ที่มีเวลาเพียงพอและให้ความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน 
ของบริษัท คณะกรรมการเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในการก�าหนด
นโยบายและภาพรวมขององค์กร ท้ังระยะสัน้และระยะยาวร่วมกบั
ผู้บริหารระดับสูง และมีบทบาทส�าคัญในการก�ากับดูแล ตรวจสอบ 
และประเมนิผลการด�าเนนิงานของบรษิทัให้เป็นไปตามแผนทีว่างไว้
ตามข้อบงัคบัของบรษิทัก�าหนดให้มกีรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดย
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นฐานในประเทศไทย ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีจ�านวน 12 คน ประกอบ
ด้วยกรรมการเพศชาย 11 คน กรรมการเพศหญงิ 1 คน ตามหลกัการ 
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ซ่ึงเป็นจ�านวน 
ที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนทางธุรกิจ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มี
คุณสมบติัเป็นกรรมการอสิระ ตามหลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการก�ากบั
ตลาดทุนประกาศและข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก�าหนดในสัดส่วน 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการท้ังหมด โดย
กรรมการอิสระจะท�าหน้าที่ในการตรวจสอบการท�างานของฝ่าย
จัดการ เสนอแนะและแสดงความคิดเห็น สนับสนุนนโยบายที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น หรือคัดค้านแนวทางท่ีอาจก่อให้เกิดความ 
ไม่เป็นธรรม หรือไม่โปร่งใสซึ่งอาจกระทบต่อผลประโยชน์ของ 
ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รวมทั้งดูแลให้บริษัทก�าหนด
และเปิดเผยนโยบายด้านการดูแลการท�ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน  
เพ่ือให้มั่นใจได้ว ่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและ 
ผู้ถือหุ ้น ส�าหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู ้บริหารจะมีประสบการณ์ 
ในธรุกจิหรอือุตสาหกรรมหลกัทีบ่รษิทัด�าเนนิการอยู ่โดยกรรมการ
ทั้งหมดเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ทักษะ และความเช่ียวชาญที่เป็น
ประโยชน์สอดคล้องกับธุรกิจขององค์กร โครงสร้างคณะกรรมการ
สามารถแบ่งได้ดังนี้
•   กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 9 คน (คดิเป็นร้อยละ 75 ของจ�านวน

คณะกรรมการบริษัท) ประกอบด้วย

 -  กรรมการอิสระ จ�านวน 4 คน (ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จ�านวนกรรมการทั้งหมด)

 -  กรรมการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องในการบริหารงานประจ�าของ
บริษัท จ�านวน 5 คน

•   กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน (คิดเป็นร้อยละ 25 ของจ�านวน
คณะกรรมการบริษัท)

ในปี 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2562 ได้
อนุมัติทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ตามที่คณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาล สรรหา และก�าหนดค่าตอบแทนเห็นชอบเสนอต่อ 
ทีป่ระชมุ เพือ่ให้สอดคล้องกบัหลกัการก�ากับดแูลกจิการทีด่ปีี 2560 
(CG Code) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2559 (มาตรา 225)

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
•  มคุีณสมบติัและไม่มลีกัษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บรษิทัมหาชน

จ�ากดั พ.ศ.2535 หรอืกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วข้อง ตลอดจนข้อก�าหนด
 ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต. และข้อบงัคับ

บริษัท
•  เป็นผูท้รงคุณวฒิุ มภีาวะผูน้�า วสิยัทศัน์ มคุีณธรรมและจรยิธรรม 

มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์และ
มีความเข้าใจในลักษณะการด�าเนินธุรกิจและอุตสาหกรรม 
ที่บริษัทด�าเนินกิจการอยู่

•  มีความรับผิดชอบ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่
กรรมการของบริษัทได้อย่างเต็มที่

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระมีจ�านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการ
ทัง้หมด ปัจจบุนั คณะกรรมการบริษทัประกอบด้วยกรรมการอสิระ
จ�านวน 4 คน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของประกาศ 
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ดังนี้

1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูมี้อ�านาจควบคุมของบริษัท ทัง้น้ี ให้นับรวมการถอืหุน้ของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2.  ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน  
ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า หรือมีอ�านาจควบคุมของบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท เว้น
แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
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ก่อนหน้า ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี
ที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของ 
ส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุม 
ของบริษัท

3.  ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการ 
จดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส  
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น  
ผู้บรหิาร ผูถ้ือหุน้รายใหญ ่ผูม้อี�านาจควบคมุ หรอืบคุคลทีจ่ะได้
รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ�านาจควบคุม
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4.  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ 
บรษัิทย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื ผูม้อี�านาจควบคุม
ของบรษิทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณ
อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย 
หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของผูท้ีม่คีวามสมัพันธ์ทางธรุกจิกบับรษิทั 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ�านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ 
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนหน้า

5.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ
บรษัิท และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อี�านาจควบคมุ หรอืหุน้ส่วน
ของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุม
ของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนหน้า

6.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู ้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึง 
การให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน  
ซึง่ได้รับค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบรษิทั บริษทัใหญ่  
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุม
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือ 
หุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้น 
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนหน้า

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของ
กรรมการของบริษัท ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น 
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8.  ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน
ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน
ท่ีมีนยัในห้างหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน  
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า หรือถือหุ้นเกิน
ร้อยละ 1 ของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอืน่ 
ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน 
ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9.  ไม่มลีกัษณะอืน่ใดทีท่�าให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอสิระ
เกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท

วาระการด�ารงต�าแหน่ง
บริษัทก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการให้เป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับ
ของบริษัท กล่าวคือ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีทุกคร้ัง 
ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งจ�านวน 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการ
บรษิทัทัง้หมด ถ้าจ�านวนกรรมการทีแ่บ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ 
ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ต้อง
ออกจากต�าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท
นั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการ
คนที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง อย่างไร
ก็ตาม คณะกรรมการบริษัทมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี 
และอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาด�ารงต�าแหน่งต่อไปได้อีกตาม 
ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม กรรมการซึ่งพ้นจาก
ต�าแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ารับต�าแหน่งอีกก็ได้

บริษัทได้ก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระไว้ 
ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน โดยก�าหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ
บรษิทั หากมกีรรมการท่านใดมคีวามเหมาะสมในการด�ารงต�าแหน่ง
นานกว่าที่ก�าหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาวาระ 
การด�ารงต�าแหน่งดังกล่าวจากหลายด้าน เช่น ความรู้ ความเข้าใจ 
ความสามารถ ประสบการณ์ ประสิทธิภาพในการปฏบิตังิาน และ/หรอื
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยค�านึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และในปีที่กรรมการอิสระดังกล่าว 
ครบก�าหนดออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทจะน�าเสนอชื่อ
กรรมการดังกล่าวพร้อมทั้งเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติเลือกต้ังกรรมการดังกล่าวกลับเข้าเป็นกรรมการ
อิสระต่อไป

ในปี 2562 ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ
อย่างต่อเน่ืองเป็นปีที่ 9 แต่เน่ืองจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ 
และเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วง
หน้า (Futures Market) ซึ่งเป็นงานที่ส�าคัญและเป็นประโยชน์ต่อ 
การด�าเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้งสามารถปฏิบัติหน้าที่ และให้ 
ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน
มีความเห็นว่า ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล สามารถให้ความเห็นได้
อย่างเป็นอิสระและมีประสบการณ์อันเป็นที่ต้องการของบริษัท  
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาขยายวาระ 
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง
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ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท
ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562  
คณะกรรมการบริ ษัทมีหน ้า ท่ีก�าหนดนโยบายและทิศทาง 
การด�าเนินงานของบริษัท (Directing) และก�ากับควบคุมดูแล  
(Monitoring and Supervision) ให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการให้เป็น
ไปตามนโยบายที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อเพิ่มมูลค่า 
ทางเศรษฐกิจสูงขึ้นให้แก่กิจการ และสร้างผลตอบแทนที่ดี 
ให ้แก ่ผู ้ถือหุ ้น มีความรับผิดชอบต่อผู ้ ถือหุ ้นโดยสม�่าเสมอ 
(Accountability to Shareholders) ด�าเนินงานโดยค�านึงถึง 
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน มีการเปิดเผย
ข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส 
(Duty of Disclosure) โดยมรีายละเอียดทีส่�าคญัครอบคลมุในเรือ่ง 
ดังต่อไปนี้

1.  ในการด�าเนินกิจการของบริษัท กรรมการทุกคนต้องปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต (Duty 
of Care and Duty of Loyalty) และดูแลให้การด�าเนินงาน
ของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ วัตถุประสงค์ และ
ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of 
Obedience) และระมดัระวังรกัษาผลประโยชน์ของบริษทัและ
ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

2.  คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจในการพิจารณาและอนุมัติเร่ือง
เกี่ยวกับการบริหารงานและการด�าเนินงานของบริษัท และ
มีหน้าที่รับผิดชอบที่ส�าคัญดังนี้:
•  ก�าหนดนโยบายการด�าเนินธุรกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ 

เป้าหมายระยะยาว และทบทวนให้สอดคล้องกับสภาพ
แวดล้อมทางธุรกิจเป็นประจ�าทุกปี เพื่อให้ผู ้บริหารและ
พนกังานมจีดุมุ่งหมายในการด�าเนนิงานไปในทิศทางเดยีวกนั

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 13/2562  
คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนและอนุมัติ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย และทิศทางการด�าเนิน
ธรุกจิของบริษทัให้เหมาะสมและสอดคล้องกบัสภาพแวดล้อม 
ทางธุรกิจในปัจจุบัน

•  ก�าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ รวมถึงอ�านาจ
อนุมัติ เพื่อให้เหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท  
ตลอดจนก�ากับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้ง
กรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส และมีการก�าหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทอย่างเหมาะสม

 ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครั้ งที่  2/2562  
คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายชื่อบุคคลที่ผ่านความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา  
และก�าหนดค่าตอบแทน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู ้
ถือหุ้นประจ�าปี 2562 พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 
อีกทั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2562 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนและอนุมัติกฎบัตร
คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี

•  ก�าหนดโครงสร้างองค์กร หรอืโครงสร้างการบรหิารทีเ่หมาะสม 
กับการด�าเนินธุรกิจ และก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
กฎหมาย และมีนโยบายการด�าเนินธุรกิจที่สอดคล้องตาม
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนส่งเสริมการสร้าง 
วฒัธรรมองค์กรทีย่ดึมัน่ในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏบิตัิ
ตามนโยบายและคูม่อืต่างๆ ทีบ่รษิทัก�าหนด รวมทัง้ประพฤติ
ตนเป็นแบบอย่าง เพ่ือให้ความมั่นใจว่า โครงสร้างและ 
วิธีปฏิบัติต ่างๆ ของคณะกรรมการบริษัทที่ เป ็นอยู ่ได ้ 
ปทูางไว้ส�าหรบัการก�ากับดแูลทีเ่หมาะสม และการปฏบิตังิาน 
อย่างมีจริยธรรมที่ดี

 ในปี 2562 คณะกรรมการบรษิทัพิจารณาจดัท�านโยบายด้าน
บรรษัทภิบาลและทบทวนนโยบายที่ส�าคัญให้มีความเหมาะ
สมและสอดคล้องต่อการด�าเนนิธรุกจิตามหลกัการก�ากับดแูล
กิจการที่ดี ดังนี้ จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ 
นโยบายก�ากับดูแลกิจการ นโยบายก�ากับดูแลการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน นโยบายการเปิด
เผยข้อมูล นโยบายภาษี และนโยบายคุณภาพ อาชีวอนามัย
ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม

•  อนมุตักิลยทุธ์และนโยบายทีส่�าคญั ตลอดจนแผนการด�าเนนิ
งานต่างๆ และงบประมาณประจ�าปีของบริษัท ตลอดจน
ติดตามให้มีการน�ากลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติตามแผนงาน 
ที่ก�าหนดไว้และดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่าเสมอ

 ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้ฝ่ายจัดการ
รายงานผลการด�าเนินงาน ผลประกอบการของบริษัท และ
แผนงานต่างๆ ตามกลยุทธ์ที่วางไว้เป็นประจ�าทุกไตรมาส 
ทั้งน้ี ส�าหรับแผนธุรกิจปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้มี
การพจิารณาอนมุตัใินการประชมุคณะกรรมการบรษิทั คร้ังที่  
13/2562
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•  ก�าหนดโครงสร้างอ�านาจอนุมัติ และอ�านาจด�าเนินการ 
ที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ 

 คณะกรรมการก�ากับดูแลให้มีการจัดโครงสร้างองค์กร 
ที่เหมาะสมท้ังตามสายงานและประเภทธุรกิจ โดยให้มี
ลักษณะใกล้เคียงกับบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรม
เดียวกัน เพิ่มความชัดเจนในบทบาทความเป็นผู ้น�าของ
คณะกรรมการ และมีการแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่าง 
คณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน

• ก�าหนดนโยบายการลงทนุเพือ่การบรหิารทางการเงิน รวมถงึ
นโยบายและวงเงินส�าหรับการซื้อขายเครื่องมือทางการเงิน  
(Option) ตลอดจนพิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นชอบ 
ต่อรายการทีม่สีาระส�าคญั เช่น การอนมุตัใิช้วงเงนิสนิเชือ่จาก
สถาบันการเงิน การกู้ยืม การค�้าประกัน โครงการลงทุนใหม่  
โดยให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติใช้วงเงิน
สินเชื่อจากสถาบันการเงิน เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน และ
ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และพิจารณา
อนมัุติกรอบนโยบายส�าหรบัการซือ้ขายเครือ่งมอืทางการเงนิ  
(Option) ตลอดจนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงจาก
ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ เพื่อลดผลกระทบต่อราคา 
ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของผลประกอบการของบริษัท

•  จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการ
สอบบญัชทีีม่คีวามน่าเชือ่ถอื รวมทัง้การเปิดเผยข้อมลูส�าคัญ
ต่างๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์
และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดูแลให้มีกระบวนการ
ในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน การ
ตรวจสอบภายใน และการติดตามให้มีการปฏิบัติตามที่มี
ประสิทธิผล

 ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอ 
จากคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อื
หุ้นพิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2562 ให้ท�าหน้าที่
ก�ากับดูแลคุณภาพของรายงานทางการเงิน เพื่อให้รายงาน
ทางการเงินที่เปิดเผยต่อสาธารณะ เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง 
โปร่งใส เป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุน และสอดคล้องกบัมาตรฐาน
สากล

•  ก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะ
ทางการเงินของกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน ความ
สามารถในการช�าระหน้ี กลไกที่จะสามารถกอบกู้ฐานะ 
การด�าเนินงานได้ ในกรณีกิจการประสบปัญหาทางการเงิน 
และรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม�่าเสมอ

•  ก�ากับดูแลให้มีนโยบายบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล
ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร และมีการประเมินระบบการจัดการ
ความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอ

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้ ง ท่ี  7/2562  
คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งต้ังคณะกรรมการนโยบาย 
สิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการก�ากับ 
การปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ แทนคณะกรรมการนโยบายบรหิาร
ความเสี่ยง เพื่อให้การก�ากับดูแลครอบคลุมถึงความรับ 
ผดิชอบต่อชมุชน สงัคม สิง่แวดล้อม และกฎเกณฑ์ทีเ่ก่ียวข้อง

•  ก�ากับดูแลและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมท่ีก่อให้เกิด 
มูลค่าแก่กิจการควบคู่กับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่าย

 ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและสนับสนุน 
การสร้างนวตักรรมทีก่่อให้เกดิมูลค่าเพิม่แก่กจิการ ตลอดจน
ก�ากบัดแูลให้ฝ่ายจัดการมกีารด�าเนินการด้านวจิยัและพฒันา 
เพื่อเป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์และปรับปรุงประสิทธิภาพ
การผลิต

• ก�ากับดูแลให้มีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

 ในปี 2562 คณะกรรมการบริษทัก�ากบัฝ่ายจดัการดแูลให้การ
ด�าเนนิงานเป็นไปตามระเบยีบการใช้งานเครือ่งคอมพวิเตอร์
และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัท ตลอดจนก�าหนด 
ให้มีแผนตรวจสอบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจ�าปี

•  พจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อยและอนมุตักิฎบัตร เช่น 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษทัภิบาล สรรหา
และก�าหนดคา่ตอบแทน และคณะกรรมการนโยบายบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลั่นกรอง 
ข้อมูล และเสนอแนวทางเพื่อพิจารณา 

 ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวน
องค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อยและอนุมัติกฎบัตร
ของคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ 
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คณะกรรมการบรรษทัภิบาล สรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน 
และคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความ
เสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อให้มีความเหมาะสม
และสอดคล้องต่อการด�าเนินธุรกิจตามหลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี

•  สนับสนุนให้บริษัทมีการด�าเนินงานเพื่อต่อต้านการทุจริต
คอร์รปัชนัทกุรปูแบบ ส่งเสรมิหลกัธรรมาภบิาลท่ีด ีและดแูล
ให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการด�าเนินการกรณี 
มีการชี้เบาะแส

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้ ง ท่ี  9/2562  
คณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณาทบทวนและอนุมัติ
คู่มือมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน ให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องต่อการด�าเนนิธรุกจิในปัจจบุนั และปรบัปรงุช่องทาง 
การรับเรื่องร้องเรียนให้สามารถเข้าถึงได้สะดวกยิ่งขึ้น

•  ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ
เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ กรรมการ และผู้ถือหุ้น 
รวมทั้งการใช้สินทรัพย์ของบริษัทในทางมิชอบและการ 
กระท�าที่ไม่ถูกต้องในรายการระหว่างบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน 
โดยมุ ่งเน ้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู ้ถือหุ ้นและผู ้ม ี
ส่วนได้เสียโดยรวม

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้ ง ท่ี  2/2562  
คณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณาทบทวนและอนุมัติ
นโยบายการท�ารายการระหว ่างกันให ้เหมาะสมและ
สอดคล้องตามหลักก�ากับดูแลกิจการที่ดี

•  ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
เป็นประจ�าทุกปี โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการท้ังคณะ และการประเมินผลการปฏิบัติ
งานรายบุคคล รวมทั้งก�ากับดูแลให้มีการประเมินผลของ 
คณะกรรมการชุดย่อย พร้อมทั้งติดตามผลการประเมิน  
และทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
บริษัทเป็นประจ�าทุกปี

 ในปี 2562 คณะกรรมการบรรษทัภิบาล สรรหา และก�าหนด
ค่าตอบแทนพิจารณาทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของกรรมการบริษัท และน�าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล รวมทั้งการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย พร้อมทั้ง

รายงานผลการประเมนิการปฏบัิตหิน้าทีข่องกรรมการบรษิทั 
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563

•  ก�ากับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารอย่างสม�่าเสมอ และก�าหนดค่าตอบแทน 
ให้สอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของบริษัท

 ในปี 2562 คณะกรรมการบรรษทัภบิาล สรรหา และก�าหนด
ค่าตอบแทนพิจารณาทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และน�าเสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรายงานผลการประเมิน
การปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2563 เพื่อพิจารณาก�าหนด 
ค่าตอบแทนประจ�าปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

•  ก�ากับดูแลให้มีระบบการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
ที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท 
เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

 คณะกรรมการบรษิทัก�ากบัดแูลให้คณะกรรมการบรรษทัภบิาล
  สรรหา และก�าหนดค่าตอบแทนพิจารณาก�าหนดนโยบาย
 และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู ้บริหารระดับสูงที่

เหมาะสม และเชื่อมโยงกับผลการด�าเนินงานของบริษัท 
โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณา
ความเหมาะสมในการก�าหนดค่าตอบแทนที่สะท้อนถึง 
ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน

•  ก�ากบัดแูลให้มแีผนพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและแผนสบืทอด
ต�าแหน่ง (Succession plan) เพ่ือความต่อเน่ืองของการ
บริหารงาน

 ในปี 2562 คณะกรรมการบรษิทัมอบหมายให้คณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาล สรรหา และก�าหนดค่าตอบแทนจัดท�าแผน
สืบทอดต�าแหน่งงานที่ส�าคัญร่วมกับประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารและประธานสายงาน เพื่อน�าเสนอคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณา

•  ก�ากบัดแูลให้มกีรอบและกลไกในการก�ากบัดแูลนโยบายและ
การด�าเนินงานของบริษัทย่อย และพิจารณาความเหมาะสม
ของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย

 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายจัดการพิจารณา
ความเหมาะสมของบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัท เพ่ือเป็น
กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย

•  ก�าหนดกรอบการจดัสรรทรัพยากร การพัฒนา และงบประมาณ



ร�ยง�นประจำ�ปี 2562 83

•  ก�ากับดูแลให้มีการส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ
ในการบริหารจัดการเงิน และกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

•  พจิารณาแต่งต้ังเลขานกุารบรษิทั เพือ่ดูแลและรบัผดิชอบงาน
ต่างๆ เกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท และจัดการงานส�าคัญ
ของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 
ที่เกี่ยวข้อง

การก�ากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้น�า 
ที่ต้องก�ากับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี จึงมอบหมาย
ให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน 
รับผิดชอบในการก�าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการก�ากับดูแล
กจิการทีดี่ของบรษิทั และทบทวนนโยบายการก�ากบัดแูลการปฏบิตัิ
ตามกฎเกณฑ์เป็นประจ�าทุกปี เพื่อปรับปรุงให้เป็นไปตามหลัก
บรรษัทภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2562 คณะกรรมการ
บรษิทัพจิารณาทบทวนนโยบายการก�ากบัการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ 
เพือ่ให้มคีวามเหมาะสมและสอดคล้องต่อการด�าเนนิธรุกิจ นอกจากนี้ 
คณะกรรมการบริษัทยังพิจารณาอนุมัตินโยบายก�ากับดูแลกิจการ 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2562 เพ่ือเป็น
แนวทางปฏบิตัใิห้กรรมการก�ากบัดูแลการด�าเนนิงานอย่างเหมาะสม 
และเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

จรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัทด�าเนินการให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน
เข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการด�าเนินธุรกิจ 
โดยได้จัดท�าคู ่มือจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษรและ
พิจารณาทบทวนเป็นประจ�าทุก 2 ปี พร้อมทั้งประกาศและแจ้ง
ให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติในการท�างาน รวมทั้ง 
บรรจุไว ้ในเอกสารการปฐมนิเทศของบริษัท รวมทั้งการจัด
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างสม�่าเสมอ เพื่อปลูกฝัง 
ให้พนักงานมีจิตส�านึกในเรื่องนี้

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2562 คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาทบทวนคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้มีความ 
เหมาะสมกับสภาวการณ์ และสภาพแวดล ้อมธุรกิจที่อาจ
เปลี่ยนแปลงไปและจัดอบรมจรรยาบรรณธุรกิจแก่พนักงานใน 
วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562 เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกคน 
ยึดถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน นอกจากนี้ คณะกรรมการ 
ยงัพจิารณาอนมัุตจิรรยาบรรณคูค้่าธุรกจิ ในการประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ครั้งที่ 14/2562 เพื่อส่งเสริมให้คู่ค้ามีการด�าเนินธุรกิจ 
อย่างย่ังยืน และสอดคล้องกับวิถีการด�าเนินงานของบริษัท ทั้งนี้  
เพือ่ประโยชน์ของผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย บรษิทัได้เผยแพร่จรรยาบรรณ 
ธุรกิจ และจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ รวมทั้งช่องทางการร้องเรียน 
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทก�าหนดนโยบายเก่ียวกับความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ และการท�าธรุกรรมระหว่างบรษิทัและบรษิทัย่อย  
โดยมีหลักการว่า การพิจารณาท�ารายการใดๆ รวมถึงการอนุมัติ
การท�ารายการต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของส�านักงานก�ากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับ
ตลาดทนุ โดยยดึถอืนโยบายให้ทกุรายการเป็นไปตามเงือ่นไขธุรกิจ
ปกติ ค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม 
เป็นส�าคัญ และต้องหลีกเลี่ยงการกระท�าที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ ทั้งน้ี บริษัทก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร
ที่มีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณาแจ้งให้บริษัท 
ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวโยงของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ก่อนการพจิารณาวาระการประชมุคณะกรรมการบริษทั และบนัทกึ
ไว้ในรายงานการประชุม และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ 
รวมถงึไม่มอี�านาจในการอนมุตัริายการดงักล่าว โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผู้ก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อก�าหนด เกี่ยวกับ
ขั้นตอนการด�าเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2562 คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาทบทวนนโยบายการท�ารายการระหว่างกันให้ 
เหมาะสมและสอดคล้องตามหลักก�ากับดูแลกิจการที่ดี และ
พจิารณาให้กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูจดัท�ารายงานการมส่ีวน
ได้เสียให้กับเลขานุการบริษัทเป็นประจ�าทุกปี

ระบบควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในทั้งด้าน 
การด�าเนินงาน ด้านการจัดท�ารายงานและด้านการปฏิบัติให้เป็น
ไปตามกฏระเบียบ และกฏเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนินธรุกจิบรษิทั 
รวมทั้งการก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 
ชุดย่อยต่างๆ และผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน และบริษัทมีหน่วยงาน
ภายในเป็นผูต้รวจสอบระบบควบคุมภายใน เพ่ือท�าหน้าทีต่รวจสอบ
การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ตามแผนการตรวจสอบ
ประจ�าปี เพื่อสร้างระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและเป็น
อิสระ โดยแยกเป็นหน่วยงานอิสระ เพื่อตรวจสอบและติดตาม 
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ผลการแก้ไข (ถ้าม)ี ทัง้น้ี เพือ่ให้มัน่ใจว่าบรษิทัมกีารด�าเนนิงานตาม
แนวทางทีก่�าหนดไว้ภายใต้ระบบการควบคมุภายใน และการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานผลการตรวจสอบโดยตรง 
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการก�ากับดูแลให้บริษัทมีนโยบายและระบบการ
บริหารความเส่ียงที่มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ ในการประชุม 
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 คณะกรรมการบริษัทมีมติ
แต่งตัง้คณะกรรมการนโยบายสิง่แวดล้อม สงัคม บรหิารความเสีย่ง  
และการก�ากบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ (Environmental, Social, 
Risk Management and Compliance Policy Committee : ESRC) 
แทนคณะกรรมการนโยบายบรหิารความเสีย่ง เพือ่ให้การก�ากบัดแูล
ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และ 
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการนโยบาย ESRC ด�าเนินการเกี่ยวกับการก�าหนด
นโยบาย กรอบการด�าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงให้มีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบาย แผนธุรกจิ รวมทัง้ให้ข้อคดิเหน็และ
ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง  และจัดให้มีโดยมีคณะจัดการ ESRC-E ที่
ประกอบด้วยผู้บริหารฝ่ายต่างๆ ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลการบริหาร
จัดการความเสี่ยงของบริษัทท่ัวท้ังองค์กร เพื่อให้การบริหารความ
เสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยวิเคราะห์ ประเมิน ความ
เสี่ยงต่างๆ ทั้งจากปัจจัยภายนอกและภายในองค์กรท่ีอาจส่งผล 
กระทบต่อเป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจ รวมทั้งจัดท�าแผนจัดการ
ความเสี่ยงที่ระบุมาตรการจัดการความเสี่ยงให้ระดับความเสี่ยงอยู่
ในเกณฑ์ท่ียอมรบัได้ และรายงานต่อคณะกรรมการนโยบาย ESRC 
บริษัทมีการประชุมด้านการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ 
คณะกรรมการนโยบาย ESRC จะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

อ�านาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท
•  อนมัุติวสัิยทศัน์ กลยทุธ์ แผนธรุกจิระยะสัน้ แผนธุรกจิระยะยาว 

และนโยบายที่ส�าคัญ
•  แต่งต้ังคณะที่ปรึกษาและผู้บริหารตั้งแต่ระดับรองกรรมการ 

ผู้จัดการขึ้นไป
•  พิจารณาเบ้ียประชุม และเงินรางวัลกรรมการ เพื่อน�าเสนอ 

ต่อผู้ถือหุ้น
•  อนุมัติงบประมาณที่มีวงเงินเกินกว่า 25 ล้านบาทขึ้นไป
•  อนุมัติแผนงบประมาณการเงินประจ�าปี รวมถึงเป้าหมายและ

หลักเกณฑ์การเงินและการลงทุน
•  อนุมัติรายการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทอื่นหรือบุคคลภายนอกเพื่อ

วัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัท
•  อนุมัติการกู้ยืมเงิน และการออกหนังสือค�้าประกันโดยธนาคาร

และการใช้วงเงินหนังสือค�้าประกัน
•  อนุมตักิารเปิด ปิดบญัชีธนาคาร สถาบนัทางการเงนิ และก�าหนด

ผู้ลงนามและวงเงินในระเบียบการลงนามสั่งจ่ายบัญชีธนาคาร
•  อนุมัติหลักเกณฑ์การท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการ

ระหว่างกัน
•  อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้น
•  อื่นๆ ตามขอบเขตหน้าที่ที่ก�าหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของ

บริษัท

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ
คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการมีการแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ 
และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและสอบ
ทานการบริหารงาน โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณา
และให้ความเห็นชอบในนโยบายภาพรวม กลยุทธ์ การก�ากับดูแล
กิจการ ในขณะที่ฝ่ายจัดการมีหน้าที่ในการบริหารจัดการงานของ
บริษัทตามนโยบายที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการ

•  ประธานกรรมการ มิได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร มอี�านาจหน้าทีแ่บ่งแยกกันเพือ่ให้มัน่ใจว่ามกีารตรวจสอบ 
และเป็นการถ่วงดุลอ�านาจการจัดการระหว่างคณะกรรมการ
และคณะผูบ้รหิาร ไม่มผู้ีใดมอี�านาจเบด็เสร็จ ประธานกรรมการ 
เป็นกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไม่มีความ
สมัพนัธ์ใดๆ กบัฝ่ายบริหาร ไม่มกีารถอืหุน้ในบรษิทัและมีหน้าที่
รบัผดิชอบดงันี้

 1.  ด�าเนินการและให้ค�าปรึกษาในการก�าหนดนโยบาย และ
ก�าหนดกลยุทธ์ของบริษัท

 2.  ก�ากับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างที่เหมาะสม
กับธุรกิจตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 3.  ก�ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และ
คณะชุดย่อยต่างๆ ให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิด
วฒันธรรมองค์กรทีมี่จรยิธรรม และการก�ากบัดแูลกจิการทีดี่  
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร และ
เป็นไปตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

 4.  ก�ากบัดแูลให้กรรมการทกุคนมส่ีวนร่วมในการส่งเสริมให้เกดิ
วฒันธรรมองค์กรทีม่จีริยธรรมและการก�ากบัดูแลกจิการทีด่ี

 5.  เป็นผู้น�าของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งอนุมัติเร่ืองที่จะบรรจุ
เป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และมีมาตรการที่ดูแลให้ ก) เรื่องส�าคัญ
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ถกูบรรจเุป็นวาระการประชุม และ ข) กรรมการได้รบัข้อมลู
ที่ครบถ้วนและเพียงพอ ล่วงหน้าก่อนการประชุมคณะ
กรรมการบริษัท ตลอดจนจัดสรรเวลาส�าหรับการอภิปราย
ประเดน็ส�าคญัอย่างเพยีงพอ และส่งเสริมให้กรรมการมกีาร
ใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ

 6. เสรมิสร้างความสมัพนัธ์อันดีระหว่างกรรมการทีเ่ป็นผู้บรหิาร
และกรรมการที่ไม่เปน็ผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการ
และฝ่ายจัดการ

7.  เป็นผูล้งคะแนนเสยีงชีข้าดในท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิทั 
ในกรณีที่มีการลงคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน

 8.  เป็นประธานในการประชุมผู้ถือหุ้น และด�าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม ข้อบังคับของบริษัท และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

•  ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร มหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัการงาน
ประจ�าวนัของบริษทัภายใต้กรอบนโยบายตามทีไ่ด้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท โดยมีการก�าหนดขอบเขตอ�านาจ
หน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน ดังนี้

 1.  ก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย
ของคณะกรรมการบรษิทั ภายใต้กฎหมาย เงือ่นไข ระเบยีบ 
และข้อบังคับของบริษัท

 2.  ก�าหนดแนวทางการด�าเนนิกจิการ การพฒันา และการขยาย
งาน ให้เป็นไปตามแนวนโยบายของคณะกรรมการบริษัท

 3.  แต่งตั้งบุคคลตามจ�านวนที่จ�าเป็นและเหมาะสมให้เป็น 
ผูบ้รหิารของบรษิทั ยกเว้นต�าแหน่งผูบ้รหิารตัง้แต่ระดับรอง
กรรมการผู้จัดการขึ้นไป เพื่อปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งก�าหนด
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

 4. มีอ�านาจอนุมัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายด้านการลงทุน การจัดซื้อ 
และการจัดจ้าง ภายในวงเงินไม่เกินครั้งละ 25 ล้านบาท

 5.  มีอ�านาจอนุมัติเกี่ยวกับการจัดซื้อวัตถุดิบ ดังนี้ 
  5.1   ค่าซือ้วตัถดุบิ ให้มอี�านาจอนมุตัไิด้ภายในวงเงนิไม่เกนิ
     ครั้งละ 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
  5.2   การกู้ยมืเงนิหรือจดัหาวงเงนิสนิเช่ือภายในวงเงนิไม่เกิน
   ครั้งละ 2,000 ล้านบาท
  5.3   การจัดท�าเครื่องมือทางการเงินเพ่ือการบริหารความ
   เสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ให้มี
   อ�านาจอนมุติัได้ภายในวงเงินไม่เกนิ 5 ล�าเรอื (ประมาณ
   ล�าละ 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

 6. ดูแลให้มีบุคลากรที่มีความสามารถและมีการเตรียมแผน
  สืบทอดต�าแหน่งและแผนพัฒนาผู้บริหารน�าเสนอต่อคณะ

กรรมการบริษัทพิจารณา
7.  ดูแลให้มั่นใจว่าองค์กรมีระบบและนโยบายที่เหมาะสม

ส�าหรับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องทันกาล รวมถึงดูแล 
ให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินถูกจัดเตรียมและน�าเสนอ
ย่างถกูต้องตามควร และเปิดเผยข้อมลูทีจ่�าเป็นต่อนักลงทนุ

 8.  มีอ�านาจในการด�าเนินการใดๆ ในการบริหารกิจการของ
บริษัทตามปกติ และอันจ�าเป็นแก่การบริหารกิจการของ
บริษัทเป็นการทั่วไป ตามรายละเอียดดังนี้
8.1  มีอ�านาจออกค�าสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก 

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผล
ประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการ
ท�างานภายในองค์กร

8.2  อนุมัติแต่งต้ังท่ีปรึกษาด้านต่างๆ ที่จ�าเป็นต่อการ
ด�าเนินงาน

8.3  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป

•  ฝ่ายจัดการ มีหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ โดยมี
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารเป็นหัวหน้าและผูน้�าคณะผูบ้ริหารของ
บริษทัในการบรหิารจดัการให้เป็นไปตามนโยบายทีก่�าหนด โดย
ครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. ควบคุมและบริหารจัดการงานทั่วไปของบริษัท รวมทั้ง 

มอี�านาจในการท�านิตกิรรมผกูพนัตามขอบเขตทีไ่ด้รบัอ�านาจ
อนุมัติด�าเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย 
และระเบียบข้อบังคับของบริษัท

2. พิจารณาแผนการลงทุนต่างๆ น�าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. ด�าเนินการใดๆ ที่ ได ้ รับมอบหมายตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน  
มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ โดยพิจารณาจากลักษณะ
การประกอบธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัท จึงได้ก�าหนดคุณสมบัติ
ของกรรมการที่ต้องการสรรหา ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาทักษะ 
ที่จ�าเป็นที่ยังขาดอยู่ และมีนโยบายความหลากหลายในโครงสร้าง
ของคณะกรรมการ (Board Diversity) ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพ 
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ความรู้ความสามารถ เพศ รวมถึง
ประสบการณ์การท�างานประกอบการพิจารณาเพือ่ก�าหนดตวับคุคล
ทีม่คีวามเหมาะสม ทัง้ด้านประสบการณ์ ความรูค้วามสามารถ รวมถงึ 
ประสบการณ์การท�างานประกอบการพิจารณา เพื่อก�าหนด 
ตัวบุคคลที่มีความเหมาะสม ทั้งด ้านประสบการณ์ ความรู ้  
ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เข้ามาเป็นกรรมการ 
หรือผู้บริหาร

การสรรหาและแตง่ต้ังกรรมการและผู้บรหิารระดบัสูงสุด
การสรรหากรรมการใหม่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ท�าหน้าที่สรรหาคัดเลือกบุคคล 
ทีจ่ะเข้ามาเป็นกรรมการบรษัิทและผูบ้รหิารระดับสงู โดยมนีโยบาย
และเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกจากความเหมาะสมของจ�านวน
กรรมการและความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ 
(Board Diversity) ให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ในการด�าเนนิธรุกิจของ
บรษิทั เพือ่ก�าหนดคณุสมบตัขิองกรรมการทีต้่องการสรรหา รวมถงึ
การใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) จากสถาบันที่มีความ
น่าเชือ่ถือ เช่น สมาคมส่งเสรมิกรรมการบรษิทัไทย (IOD) หรอืบรษิทั
ที่ปรึกษาแล้วแต่กรณี โดยค�านึงถึงทักษะจ�าเป็นที่ยังขาดอยู่ รวม
ถึงประสบการณ์ ความรู้ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ 
ต่อบริษัท เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการมีความสมบูรณ์
และเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั ส�าหรบัการเสนอแต่งตัง้กรรมการ
รายเดิม คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�าหนดค่า
ตอบแทนจะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และการอุทิศ
เวลาให้กบัองค์กรของกรรมการแต่ละรายมาประกอบการพจิารณา

องค์ประกอบความรู้ความช�านาญของกรรมการ
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บริษัทมีการจัดท�าตารางองค์ประกอบความรู้ความช�านาญของ
กรรมการ (Board Skill Matrix) และมีการทบทวนความหลาก
หลายของคณะกรรมการเป็นประจ�าทกุปี ประกอบกับการพิจารณา
ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดปัจจุบัน  
เพื่อใช้ในการสอบทานโครงสร้างของคณะกรรมการ รวมทั้งใช้เป็น
ข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการ เพื่อให้มั่นใจว่า
จะได้คณะกรรมการท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องกับทิศทาง
การด�าเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท จะต้องมีคุณสมบัติครบ
ถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของ ก.ล.ต. และต้อง
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) กฎหมายอื่น และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ปัจจบุนัคณะกรรมการบรษัิทประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 12 ท่าน 
ซึ่งเป็นจ�านวนที่เหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท และ
กรรมการทุกท่านล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์การท�างาน หรือ
เคยท�างานในต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงานภาครัฐ
และภาคธุรกิจ กรรมการส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรม
การน�้ามันพืชและวัตถุดิบอาหารสัตว์อันเป็นประโยชน์แก่บริษัท 
กรรมการส่วนใหญ่จบการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ และมีความ
รู้เกี่ยวกับตลาดสินค้าโภคภัณฑ์และตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า 
โดยมีกรรมการที่จบการศึกษาทางด้านกฎหมายด้วย ซึ่งท�าให้
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบันมีผู ้มีคุณวุฒิ
ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ

บรษิทัเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้รายย่อยเสนอรายช่ือบคุคลท่ีมคีณุสมบติั
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด 
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามเกณฑ ์
ทีบ่ริษทัก�าหนดทกุปี เพือ่เข้ารบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิทั โดย
ประกาศเชญิชวนผ่านเว็บไซต์ของบรษิทัให้ผูถ้อืหุน้เสนอรายชือ่และ
ประวัติบุคคลเข้ามายังบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล  
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนพิจารณาและน�าเสนอให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพ่ือให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้ว
แต่กรณี

การแต่งตั้งกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจาก
ต�าแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจ�านวนกรรมการท่ีแบ่งออกให้
ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหน่ึง
ในสาม ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกต้ังกรรมการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการดังต่อไปนี้
1.  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.  ผู ้ถือหุ ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู ่ทั้งหมดตาม 
ข้อ 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ 
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3.  บุคคลซึง่ได้รบัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล�าดับลงมาเป็นผูไ้ด้รบัการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึง
เลอืกตัง้ในคร้ังน้ัน กรณทีีบุ่คคลซึง่ได้รับการเลอืกตัง้ในล�าดบัถดั
ลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ�านวนกรรมการทีจ่ะพงึมีหรอืจะ
พงึเลอืกตัง้ในครัง้น้ัน ให้ประธานกรรมการเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด

กรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากสาเหตุอื่นนอกจากการ 
ครบวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการบรรษัทภบิาล 
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนพจิารณาสรรหาบคุคลทีมี่คณุสมบตัิ
เหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เสนอให้คณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการแทนในการ
ประชุมคณะกรรมการภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด เว้นแต่
วาระของกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดย
บุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้เพียง
เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้ง
บุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดงักล่าวต้องได้รบัคะแนนเสยีงไม่น้อย
กว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�าหนดค่าตอบแทนเป็น
ผู้พิจารณาสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความ
สามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของ
บริษัทมาด�ารงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร
ระดับสูงต้ังแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป เพื่อน�าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป รวมทั้งร่วมกับประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารจัดท�าแผนการสืบทอดต�าแหน่ง โดยพิจารณา
คัดเลือกจากผู ้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อ
ให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเสริมสร้างบุคลากรให้
มีความพร้อมสืบทอดงานในต�าแหน่งที่ส�าคัญ ซึ่งคณะกรรมการ
บริษัทมีมติแต่งตั้งนาย บวร วงศ์สินอุดม ด�ารงจ�าแหน่งประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู ้จัดการ โดยมีผลต้ังแต่วันที ่ 
1 กรกฎาคม 2561 เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ 
และมปีระสบการณ์ทีจ่�าเป็นอย่างยิง่ต่อการด�าเนินธรุกจิของบรษัิท
ส�าหรับการสรรหาผู้บริหารระดับสูงในต�าแหน่งอื่นๆ ยกเว้นผู ้
บริหารตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารเป็นผูพิ้จารณาสรรหาและแต่งตัง้บคุคลทีม่คุีณสมบตัเิหมาะ
สมกับต�าแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงมีความรู้ความ
สามารถ ความเข้าใจในธรุกิจ และประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ 
การด�าเนินงานของบริษัท โดยการคัดเลือกเป็นไปตามระเบียบ 
ในการสรรหาบุคคลของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
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การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า 6 คร้ัง
ต่อปี โดยมีการก�าหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าทั้งปี และมอบหมาย 
ให้เลขานุการบริษัทจัดส่งก�าหนดการและวาระการประชุม 
คณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งเป็นการล่วงหน้า อย่างไรก็ดี  
การก�าหนดวันประชุมอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
ขึน้อยูก่บัความส�าคัญของวาระการประชุมทีจ่ะต้องน�าเข้าพจิารณา 
โดยในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 14 ครั้ง 
สัดส่วนการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะคิดเป็น
ร้อยละ 95.24 รายงานการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท 
ได้เปิดเผยไว้ในหน้า 89

ส�าหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2563 คณะกรรมการ
บริษัทก�าหนดวันประชุมเป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้
กรรมการแต่ละคนทราบก�าหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการ
สามารถจดัเวลาและเข้าร่วมประชมุได้ ทัง้นี ้หากไม่มกีารจดัประชุม
คณะกรรมการบรษิทัในเดือนนัน้ ฝ่ายจดัการจะมีการรายงานผลการ
ด�าเนนิงานให้คณะกรรมการบรษัิททราบผ่านช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ 
(e-mail) เพือ่ให้คณะกรรมการสามารถก�ากบั ควบคมุ และดแูลการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันเหตุการณ์

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารร่วมกันพิจารณา
เรือ่งเข้าสูว่าระการประชุมคณะกรรมการ และก�าหนดระเบยีบวาระ
การประชมุ โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเร่ือง
ต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ นอกจากน้ี 
ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในวาระส�าคัญอาจได้รับมอบหมายให้เข้าร่วม
การประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ข้อมูลที่จ�าเป็นเพิ่มเติมได้

เลขานุการบริษัทรับผิดชอบในการส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อม

เอกสารประกอบวาระการประชุมให้กรรมการเป็นการล่วงหน้า
อย่างน้อย 7 วนั เพือ่ให้กรรมการมเีวลาทีจ่ะศกึษาข้อมลูในเรือ่งต่างๆ
อย่างเพียงพอ เว้นแต่กรณีมีเหตุจ�าเป็นเร่งด่วน

องค์ประชุม
การประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการมาประชุมไม่ต�่า
กว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมดจึงนับเป็นองค์ประชุม  
การประชุมด�าเนินไปในลักษณะท่ีเอื้ออ�านวยให้มีการน�าเสนอ 
พิจารณา และอภิปรายในรูปแบบที่เหมาะสมในการพิจารณา 
เรื่องต่างๆ ประธานกรรมการซึ่งท�าหน้าที่ประธานในที่ประชุมเปิด
โอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ในบางวาระ
อาจมผีูบ้รหิารระดบัสงูเข้าร่วมประชมุด้วย เพ่ือให้รายละเอยีดข้อมลู
ทีเ่ป็นประโยชน์เพ่ิมเตมิในฐานะผูท้ีเ่กีย่วข้อง รวมทัง้จะได้รับทราบ
นโยบายโดยตรงเพือ่ให้สามารถน�าไปปฏบัิตไิด้อย่างมปีระสทิธภิาพ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีวาระส�าคัญที่ต ้องอนุมัติ  
องค์ประชุมต้องมีจ�านวนกรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจ�านวนกรรมการทัง้หมดขณะทีต่อนลงมต ิเพ่ือร่วมกนัพิจารณา
วาระที่ส�าคัญๆ

การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติเสียงข้างมาก
เป็นหลกั โดยให้กรรมการหน่ึงคนมเีสยีงหน่ึงเสยีงในการลงคะแนน 
เว้นแต่กรรมการทีม่ส่ีวนได้เสยีในเร่ืองใดจะไม่มสีทิธเิข้าร่วมประชมุ
และไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนั 
ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

เลขานุการบริษัทได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม โดยเป็นผู้ดูแล
การจดัท�ารายงานการประชมุและจดัส่งให้ประธานกรรมการบรษิทั
พิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุม
รบัรองรายงานการประชุมในการประชุมครัง้ถดัไป รวมทัง้เป็นผูจั้ด
เก็บข้อมูล เอกสารรายงานที่รับรองแล้ว หรือเอกสารเกี่ยวกับการ
ประชุมทั้งหมด เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

คณะกรรมการบริษทัสนับสนุนให้มกีารประชุมกนัเองของกรรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยการประชุมเป็นไปอย่างอิสระและไม่มีฝ่าย
จดัการเข้าร่วม เพือ่อภปิรายปัญหาธรุกจิ รวมทัง้การปรบัปรงุพฒันา
ด้านต่างๆ ของบรษิทั และรายงานผลการประชมุต่อคณะกรรมการ
บรษัิท โดยในปี 2562 กรรมการอสิระมกีารประชมุระหว่างกัน โดย
ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม จ�านวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2562 
เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความยั่งยืนของบริษัทท่ามกลางความ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต และน�าเสนอผลการประชุมต่อที่ประชุม
คณะกรรมการให้ทราบ
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ต�ร�งก�รเข้�ร่วมประชุมคณะกรรมก�ร

ลำ�ดับ ร�ยชื่อ ตำ�แหน่ง BOD AC CGNR RMC ESRC*
ประชุมกรรมก�ร

ที่ไม่ได้เป็น
ผู้บริห�ร

1. นายสมพล  เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการ (อิสระ) 14/14 
(100%) 4/4 4/4 - - 1/1

2. นายอภิชาติ  จีระพันธุ์ กรรมการ (อิสระ) 11/14 
(78.57%) 4/4 4/4 - - 1/1

3. ดร.ชัยพัฒน์  สหัสกุล กรรมการ (อิสระ) 14/14 
(100%) 4/4 - 3/3 2/2 1/1

4. รศ.น.สพ.กิจจา  อุไรรงค์ 1/ กรรมการ (อิสระ) 14/14 
(100%) - 1/1 - - 1/1

5. นายบวร  วงศ์สินอุดม 
รองประธานกรรมการ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการ 

14/14 
(100%) - - 3/3 2/2 -

6. นายวิชิต  วิทยฐานกรณ์ กรรมการ 13/14 
(92.86%) - - - -

7. นางสาวอรัญญา  วิทยฐานกรณ์ 2/
กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการด้านการพาณิชย์

14/14 
(100%)

- 3/3 3/3 2/2 -

8. นายวิชัย  วิทยฐานกรณ์ กรรมการ 14/14 
(100%) - - - -

9. นายวัชร  วิทยฐานกรณ์ กรรมการ 13/14 
(92.86%) - - - -

10. นายพาชัย  จันทร์พิทักษ์ กรรมการ / 
รองกรรมการผู้จัดการ 

11/14 
(78.57%) - - - -

11. นายเอกรัฐ  วงศ์ศุภชาติกุล กรรมการ 14/14 
(100%) - - - -

12. นายวรวุฒิ  ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ 14/14 
(100%) - - - -

รวม 95.24%

หมายเหตุ: *  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม  
   บริหารความเสี่ยง และการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (ESRC) แทนคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง (RMC)
  1/  เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
   ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562
  2/  พ้นจากการด�ารงกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
   ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562

BOD
คณะกรรมการ

บริษัท

AC
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

CGNR
คณะกรรมการ

บรรษัทภิบาล สรรหา 
และก�าหนดค่าตอบแทน

RMC
คณะกรรมการ
นโยบายบริหาร

ความเสี่ยง

ESRC
คณะกรรมการนโยบาย
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม 
การบริหารความเสี่ยง 

และการก�ากับการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์



บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)90

คณะกรรมการชุดย่อย
เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก�ากบักจิการทีด่ ีคณะกรรมการบรษิทัได้
แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ประกอบด้วยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�าหนดค่า
ตอบแทน และคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหาร
ความเสี่ยง และการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อท�าหน้าที่
พิจารณากลั่นกรองการด�าเนินงานที่ส�าคัญเป็นการเฉพาะเรื่อง
ด้วยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ เพื่อน�าเสนอความเห็นต่อ 
คณะกรรมการบรษิทั รวมถงึการรายงานการปฏบิตังิานเพือ่ให้ผูถื้อหุน้
ได้รับทราบในรายงานประจ�าปี ตลอดจนมีอ�านาจพิจารณาตัดสินใจ
เรื่องส�าคัญในบางเรื่องตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อ�านาจไว้ 
โดยจัดให้มีกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อก�าหนดหน้าที่
และความรับผิดชอบของแต่ละคณะ ทั้งนี้ เพื่อให้การด�าเนินงาน
สอดคล้องตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท
พจิารณาทบทวนองค์ประกอบคณะกรรมการชดุย่อย ในการประชมุ
คณะกรรมการบรษิทั ครัง้ท่ี 9/2562 โดยรายช่ือและบทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการชุดย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังต่อไปนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
จ�านวนไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเท่านั้น 
มีคุณสมบัติและหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก�ากับตลาด
ทุนประกาศก�าหนด และมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้
และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าท่ีในการสอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี 
ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบที่ครบวาระอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้ง
ให้ด�ารงต�าแหน่งต่อไปได้อกีตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีก่�ากบัดแูลการบรหิารงานของ
บริษัท โดยใช้วธิกีารตรวจสอบและสอบทานการบรหิารจดัการของ
บริษัทให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม การประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบถูกก�าหนดให้จัดขึ้นอย่างน้อยไตรมาส 
ละ 1 ครั้ง มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและ 
มีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองอย่างครบถ้วน 
เพ่ือตรวจสอบได้ โดยในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการ 
ตรวจสอบรวม 4 ครั้ง และมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดย 
ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมจ�านวน 1 ครั้ง เพื่อขอความเห็นจาก 
ผู ้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบ 
ยังมีการประชุมกันเองระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและแผนก
ตรวจสอบภายในจ�านวน 1 ครั้ง

ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ  
3 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์
อย่างเพียงพอในการสอบทานงบการเงิน ได้รับการแต่งตั้งตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่  
12 พฤศจิกายน 2561

1. นายอภิชาติ จีระพันธุ์ ประธานกรรมการ (อิสระ) 
2. นายสมพล เกียรติไพบูลย์ กรรมการ  (อิสระ)
3. ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล กรรมการ  (อิสระ)

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
 1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและ

เปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี
ภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดท�ารายงานทางการเงิน 
ทั้งรายไตรมาสและประจ�าปี

 2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการ
ตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล และพิจารณา
ความเป็นอสิระของแผนกตรวจสอบภายใน ในการปฏบิติัหน้าที่
เป็นผูร้บัผดิชอบในการสอบทานประสทิธภิาพระบบการบริหาร
ความเสีย่งและการควบคุมภายใน ตลอดจนให้ความเหน็ชอบ 
ในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าแผนกตรวจสอบ
ภายใน หรอืหน่วยงานอืน่ใดท่ีรบัผดิชอบเกีย่วกับการตรวจสอบ
ภายใน

 3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ทีเ่กีย่วข้องและกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

 4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลือกกลับเข้ามาใหม่ และ
เลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติท่ีได้รับการ
ยอมรับและได้รับความเห็ยชอบจาก ก.ล.ต. เพื่อท�าหน้าที่เป็น 
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และเสนอค่าตอบแทนของบคุคลดงักล่าว  
รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู ้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 
เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 5. พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง 
ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อก�าหนด 
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า
รายการดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัท

 6. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ใน
รายงานประจ�าปีของบริษัท ซ่ึงรายงานดังกล่าวต้องลงนาม 
โดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูล
อย่างน้อยดังต่อไปนี้
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6.1  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือ
ได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

6.2  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการบริหาร 
ความเสี่ยงและควบคุมภายในของบริษัท

6.3  ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข ้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

6.4  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
6.5  ความเห็นเกี่ยวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์
6.6  จ�านวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

และการเข้าร ่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ 
แต่ละท่าน

6.7  ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ

 ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ

6.8  สอบทานความถูกต ้องของเอกสารอ ้างอิงและ 
แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต ่อต ้าน 
การคอร์รัปชันของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

6.9  รายการอืน่ท่ีเหน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุท่ัวไปควรทราบ  
ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ 
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

 7. ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรอื 
มีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�าดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผล 
กระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�าเนิน
งานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�านาจเชิญให้
ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น 
ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจ�าเป็น และ
รายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั เพือ่ด�าเนนิการปรบัปรงุแก้ไข
ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
7.1  รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7.2  การทุจริต มีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส�าคัญ 

ในระบบควบคุมภายใน
7.3 ก า รฝ ่ า ฝ ื นกฎหมายว ่ า ด ้ ว ยหลั กทรั พย ์ แ ละ

ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัท

  หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู ้บริหารไม่ด�าเนินการให้
มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่ก�าหนด กรรมการตรวจ
สอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานว่า มีรายการหรือการกระท�า 
ดังกล่าวต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 8. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง
อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ

 9. พจิารณาสอบทานกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�า
ทกุปี และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พิจารณาอนมุตัิ 
ตลอดจนพิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจ�าปี

 10.คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอค�าปรึกษาทางวิชาชีพ
อื่นใดตามที่เห็นว่ามีความจ�าเป็น โดยบริษัทรับผิดชอบค่าใช้ 
จ่ายที่เกิดขึ้น

 11. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการในการต่อต้านคอร์รัปชัน
สอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานก�ากับดูแลต่างๆ อย่าง
มีประสิทธิผล และสอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิง
และแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน
ของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านทุจริต

 12. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการภายในเกี่ยวกับการรับแจ้ง
เบาะแสและการรับข้อร้องเรียน ให้มีกระบวนการ สอบสวนที่
เป็นอิสระและมีการด�าเนินการในการติดตามที่เหมาะสม โดย
ค�านึงถงึการรักษาความลบัและมาตรการป้องกนัผูแ้จ้งเบาะแส
เป็นส�าคัญ

 13. ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายด้วความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบรรษัทภบิาล สรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน 
ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ
อสิระไม่น้อยกว่า 3 คน และมปีระธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
สรรหา และก�าหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ มีวาระการ
ด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่พ้นต�าแหน่งตามวาระ  
อาจได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งต่อไปอีกได้ ท�าหน้าที่
เสนอ ทบทวน ก�ากับดูแลงานด้านบรรษัทภิบาล พิจารณาสรรหา 
ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับต�าแหน่งกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
ระดับสูง และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท 
มอบหมาย โดยมขีอบเขตอ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบก�าหนด
ไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทน
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การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�าหนด 
ค่าตอบแทนถูกก�าหนดให้จัดขึ้นอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
เพื่อปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นปัจจุบัน 
พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคล และทบทวนระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 
รวมทัง้การสรรหาผูบ้รหิารระดับสงูในกรณีทีจ่�าเป็น โดยในปี 2562 
มีการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�าหนด 
ค่าตอบแทนรวม 4 ครั้ง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา 
และก�าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ดังนี้

 1. นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการ 
 2. นายอภิชาติ จีระพันธุ์ กรรมการ
 3. รศ.น.สพ.กิจจา   อุไรรงค์* กรรมการ

หมายเหต ุ* ได้รบัการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรรษทัภบิาลสรรหา 
และก�าหนดค่าตอบแทน ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ท่ี 9/2562 
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562

ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

กรรมการรายเดิมให้กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งต่ออีกวาระ
2.  ก�าหนดคุณสมบัต ิพิจารณาประวตั ิและคัดเลอืกบคุคลท่ีเหมาะสม 

มาด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ 
ในการด�าเนินธุรกิจ โดยค�านึงถึงความหลากหลายในโครงสร้าง 
คณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

3. ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในการพิจารณาก�าหนด
คุณสมบัติและคัดเลือกบุคคลที่จะด�ารงต�าแหน่งผู ้บริหาร 
ระดับสูง ต้ังแต่ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป และเห็นชอบ
บุคคลทีป่ระธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารเสนอให้เป็นผูบ้ริหารระดบัสงู

4.  ร่วมกับประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารจดัท�าแผนสบืทอดต�าแหน่งงาน
ส�าหรับต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร รวมทัง้ผูบ้ริหารระดบัสงู 
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นประจ�าทุกปี

การก�าหนดค่าตอบแทน
1.  ก�าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการก�าหนดค่าตอบแทน  

ทั้งท่ีเป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน ของคณะกรรมการบริษัท 
และคณะกรรมการชุดย่อย ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความ 
รบัผดิชอบและสอดคล้องกบักลยทุธ์และเป้าหมายระยะยาวของ
บริษัท พร้อมทั้งพิจารณาเบี้ยประชุมและเงินรางวัลกรรมการ
บรษิทั โดยพจิารณาเปรยีบเทยีบกบัอตัราค่าตอบแทนของบรษิทั
อื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทั และ/หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ(แล้วแต่กรณ)ี

2. ก�าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนให้
สอดคล้องกบัผลการด�าเนนิงานของบรษิทัและผลการปฏบิตังิาน
ผู้บริหารระดับสูงรายบุคคล

3.  พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือก�าหนดค่าตอบแทน  
เงินโบนัสประจ�าปี และการปรับข้ึนเงินเดือนประจ�าปี ของ 
ผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป

คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายบริหารความ
เสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการแบ่งแยกหน้าที่
และความรับผิดชอบในงานด้านการบริหารความเสี่ยงมีความ
เหมาะสมและชดัเจน โดยแยกหน้าทีร่ะหว่างงานด้านการก�ากบัดแูล 
ก�าหนดนโยบาย กับงานด้านการบริหารความเสี่ยงในระดับจัดการ 
และการรายงาน สื่อสาร มีทั้งที่เป็น Top-down และ Bottom-up 
และมีการติดตามผลการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องสม�่าเสมอ  
ภายใต้การก�ากับดูแลตั้งแต่ระดับฝ่าย แผนก (Functional Level) 
จนมาสู่ระดับองค์กร (Corporate Level) และเพื่อเพิ่มมูลค่าของ
กิจการ สร้างความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสร้างคุณค่า

สรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน
ด้านบรรษัทภิบาล
1. ก�าหนดขอบเขตและนโยบายด้านบรรษทัภบิาล เพือ่น�าเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัย
อย่างต่อเนื่อง

2.  เสนอแนะแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท และก�ากับ
ดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท 
รวมทั้งพิจารณาทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของ
บริษัทเป็นประจ�าทุกปี

3.  ก�ากับดูแลให้มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันท่ีเหมาะสมเพียงพอ 
ต่อการด�าเนินธุรกิจ

4. พิจารณาทบทวนแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
สรรหา และก�าหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ 
และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

การสรรหา
1.  ก�าหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย และวิธีการในการสรรหากรรมการ 

และผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการ
สรรหากรรมการ พร้อมทั้งพิจารณาโครงสร้างคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะมีการสรรหา
กรรมการที่ครบวาระ รวมทั้งพิจารณาถึงผลการประเมินการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ครบวาระในกรณีที่มีการเสนอช่ือ
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ให้องค์กรอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยการช่วยลดโอกาสท่ีจะเกิด
ผลกระทบต่อองค์กรและช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ด้วยการลดสิ่งท่ีไม่คาดหวังหรือความเสี่ยงต่างๆ (Risks)  
ทัง้ด้านเศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดล้อม และความเสีย่งใหม่ทีอ่าจเกดิขึน้ 
ในอนาคต (Emerging Risks) และใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์ใน 
เชิงบวก (Opportunity) ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยงมีหน้าท่ีจัดให้มีนโยบาย
และกระบวนการบริหารความเสี่ยงท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
เป้าหมายหลัก แผนการด�าเนินธุรกิจ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
เพือ่เป็นกรอบการปฏบิตังิานบรหิารความเสีย่งของทกุคนในองค์กร 
และมกีารควบคมุ ติดตามการปฏิบติัตามกระบวนการบรหิารความ
เสี่ยงให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง 
ทบทวนกระบวนการเพ่ือปรบัปรุงให้มคีวามเหมาะสมต่อการด�าเนนิ
ธุรกิจอยู่เสมอ โดยมีขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ก�าหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยงมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง
คราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่พ้นต�าแหน่งตามวาระ อาจได้รับการ
แต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งต่อไปอีกได้ และให้มีการเรียกประชุมเป็น
ประจ�าอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยในปี 2562 มีการประชุม
คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยงรวม 3 ครั้ง

คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ
บริษัท 3 คน ดังนี้

 1.  นายบวร  วงศ์สินอุดม   ประธานกรรมการ
 2.  ดร.ชัยพัฒน์  สหัสกุล   กรรมการ (อิสระ)
 3. นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์   กรรมการ

ทั้งนี้ เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทครอบคลุมการด�าเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และการก�ากับ 
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมคณะกรรมการ
บรษิทั ครัง้ที ่7/2562 จงึมมีติอนมุติัแต่งต้ังคณะกรรมการนโยบาย 
สิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการก�ากับการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ (Environmental, Social, Risk Management and 
Compliance Policy Committee : ESRC) แทนคณะกรรมการ
นโยบายบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท 
ในการก�าหนดนโยบาย ก�ากับดูแลงานด้านสิ่งแวดล้อม ความ 
รับผิดชอบต่อสังคม การบริหารความเสี่ยง และการก�ากับการ 
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ตลอดจนติดตามการด�าเนินงาน ประเมินผล 
ทบทวน และปรบัปรงุระบบงานต่างๆ ให้มคีวามเหมาะสมสอดคล้อง

กับนโยบาย แผนธุรกิจ และการก�ากับดูแลกิจการที่ดี อันเป็น 
พื้นฐานของการพัฒนาอย ่างย่ังยืน โดยให ้มีผลตั้ งแต ่วันที่  
24 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

คณะกรรมการ ESRC ประกอบด้วยกรรมการจ�านวนไม่น้อยกว่า 3 คน 
มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่พ้นต�าแหน่ง
ตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งต่อไปอีกได้  
และให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  
โดยในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการ ESRC รวม 2 ครั้ง

ปัจจุบัน คณะกรรมการ ESRC ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 3 คน  
ดังนี้

 1.  นายบวร  วงศ์สินอุดม  ประธานกรรมการ
 2.  ดร.ชัยพัฒน์  สหัสกุล  กรรมการ (อิสระ)
 3.  นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์  กรรมการ

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ESRC
1.  เชญิผูบ้รหิารหรือเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องของบริษัทเข้าร่วมประชมุ

กับคณะกรรมการ และ/หรือ มอบหมายให้หน่วยงานใดๆ 
ของบริษัท ให้ถ้อยค�า และ/หรือ ชี้แจงข้อมูลเป็นลายลักษณ์
อักษรต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม ความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจ การก�ากับการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ และการปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่และความ 
รับผิดชอบของผู ้บริหารหรือเจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานนั้นๆ  
ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการเห็นว่าจ�าเป็นและสมควร
ต่อการปฏิบัติหน้าที่

2.  มอบหมายให้หน่วยงานใดๆ ของบริษัท ด�าเนินการหรือปฏิบัติ
การอย่างหนึง่อย่างใดเท่าทีจ่�าเป็นเพือ่ให้เป้าหมาย กลยทุธ์ และ
กระบวนการด�าเนนิงานของบรษิทัทีก่�าหนดขึน้ตามกฎบตัรคณะ
กรรมการนโยบายสิง่แวดล้อม สงัคม บรหิารความเสีย่ง และการ
ก�ากับการปฏิบตัติามกฎเกณฑ์ได้รบัการปฏิบัตอิย่างเหมาะสม

 อยู่เสมอ หรือเพื่อให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใด
ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายจนส�าเร็จลุล่วง

3.  พิจารณาและให้ความเห็นต่อร่างนโยบาย และกรอบการ 
ด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม บริหาร
ความเสีย่งระดบัองค์กร และการก�ากบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์

4.  รับทราบ พิจารณา และให้ความเห็นในผลการด�าเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม การก�ากับการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ การประเมินความเสี่ยง แนวทางและมาตรการ
จดัการความเสีย่ง และแผนปฏบิตักิารในการจัดการความเสีย่งที ่
เหลืออยู่ของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการด�าเนินงานด้าน
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ส่ิงแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม การก�ากับการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ และบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม

5. พิจารณาและให้ความเห็นในการก�าหนดระดับความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และความเสี่ยงท่ีทนรับได้ 
ขององค์กร (Risk Tolerance)

6. ให้ค�าแนะน�าและการสนับสนุนแก่คณะจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
สงัคม บรหิารความเสีย่ง และการก�ากบัการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ 
และผู้บริหารระดับสูงในเรื่องสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อ
สังคม บริหารความเสีย่งระดบัองค์กร และการก�ากับการปฏบัิติ
ตามกฎเกณฑ์ รวมถงึส่งเสรมิและสนบัสนนุให้มีการปรบัปรุงและ
พัฒนาการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ

7.  สือ่สารและรายงานผลต่อคณะกรรมการบรษิทัและผูท้ีเ่กีย่วข้อง
ทราบ

8.  หน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในกรณีที่มีความจ�าเป็นและเหมาะสม เพื่อให้การปฏิบัติงานตาม
หน้าที่และความรับผิดชอบส�าเร็จลุล่วง คณะกรรมการ ESRC  
อาจขอความเห็นชอบจากที่ปรึกษาอิสระ รวมถึงได้รับการอบรม
และเสรมิสร้างความรูเ้ก่ียวกบัการปฏบิตังิานด้านสิง่แวดล้อม ความ
รับผิดชอบต่อสังคม บริหารความเสี่ยง และการก�ากับการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการ ESRC ได้มีการแต่งตั้งคณะจัดการ 
ESRC-E ที่ประกอบด้วยผู้บริหารฝ่ายต่างๆ ทั้งส่วนส�านักงานใหญ่
และส่วนโรงงาน เพื่อท�าหน้าท่ีสนับสนุนการด�าเนินงานของคณะ
กรรมการ ESRC พร้อมทั้งติดตามการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 
ความรับผิดชอบต่อสังคม การก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ การ
บริหารความเสี่ยงระดับองค์กรและระดับจัดการอย่างใกล้ชิด

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะจัดการ ESRC-E
1. ก�าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สัมคม บริหารความเสี่ยง 

และการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อน�าเสนอต่อคณะ
กรรมการ ESRC

2. ก�ากับดูแลงานด้านสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม  
การบริหารความเสี่ยง และการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
ตลอดจนติดตามการด�าเนินงาน ประเมินผล ทบทวน และ
ปรับปรุงระบบงานต่างๆ ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
นโยบาย แผนธุรกิจ และการก�ากับดูแลกิจการที่ดี อันเป็น 
พื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3.  รับผิดชอบให้มีการประเมินความเสี่ยง จัดท�า และก�ากับดูแล
การด�าเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการ  

(Functional risk management) และระดบัองค์กร (Corporate  
risk management) เพื่อให้มั่นใจว่ามีมาตรการจัดการ 
ความเสี่ยงที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนธุรกิจ
ของบริษัท

4. ติดตามกระบวนการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงที่ส�าคัญ 
ทั่วทั้งองค์กร ระบุความเสี่ยงจากปัจจัยท้ังภายนอกและ
ภายในองค์กรที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของบริษัท  
รวมทั้งประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงที่
ระบุได้ และวิเคราะห์ถึงปัจจัยความเสี่ยงที่ส�าคัญที่อาจเกิดข้ึน 
กับบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ามีแผนการจัดการความเสี่ยง และ
มาตราการจัดการความเสี่ยงที่สามารถตอบสนองต่อความ
เปลีย่นแปลง และความไม่แน่นอนต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม และ
สอดคล้องกับกลยุทธ์แลแผนธุรกิจขององค์กร

5.  ส่งเสริม สนับสนุน และจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ที่จ�าเป็นต่อการ
ด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม การบริหารความเสี่ยง และ
การก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างเพียงพอ

6.  สื่อสารและผลักดันนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สัมคม บริหาร 
ความเส่ียง และการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ให้มีการ
ปฏบิตัทิัว่ทัง้องค์กรจนกลายเป็นส่วนหนึง่ของวฒันธรรมองค์กร

7. จัดให้มีการประชุมทบทวนและติดตามผลการด�าเนินงาน  
และเสนอแผนการจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร (Corporate 
Risk) รวมถึงรายงานด้านสิ่งแวดล้อม สัมคม และการก�ากับ
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่อคณะกรรมการ ESRC รับทราบและ
พิจารณาอย่างต่อเนื่องสม�่าเสมอ

8.  หน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ ESRC มอบหมาย

ค่าตอบแทน
บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
ที่จูงใจในระดับที่เหมาะสม โดยให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย
ระยะสัน้และระยะยาว ผลการด�าเนนิงานของบรษิทั และเทยีบเคียง 
ได้กับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกัน รวมท้ังเหมาะสมตามหน้าที่
และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละคน โดย
กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการชุดย่อย ซึ่งมีหน้าที่
และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น จะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมเพ่ิม 
ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น

เพ่ือเป ็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ ดี การก�าหนด 
ค่าตอบแทนควรมนีโยบายและหลกัเกณฑ์การพจิารณาค่าตอบแทน
ที่ชัดเจน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2562  
คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาอนุมัตินโยบายค่าตอบแทน
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเป็นแนวทางในการ
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ก�าหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยประเภท 
ค่าตอบแทนกรรมการ ควรประกอบด้วย ค่าตอบแทนประจ�าเดือน 
ค่าเบี้ยประชุม และเงินรางวัล ทั้งนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริษัทที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา 
และก�าหนดค่าตอบแทนจะถูกน�าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติ และก�าหนดให้เปิดเผยค่าตอบแทนที่จะจ่าย
ให้แก่กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงไว้ในรายงานประจ�าปี
และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) ภายใต้หัวข้อ
โครงสร้างการจัดการ

ส�าหรับค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและผูบ้รหิารระดบัสงู 
เป็นไปตามหลักการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
สรรหา และก�าหนดค่าตอบแทนก�าหนดในรูปแบบเงินเดือน  
เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ และโบนัส ซึ่งพิจารณาจาก 
ผลการด�าเนนิงานของบรษิทัทีส่อดคล้องกับวสิยัทศัน์ พันธกจิ และ
กลยุทธ์ประจ�าปีของบริษัท ตลอดจนแนวปฏิบัติและมาตรฐานของ
กลุ่มบริษัทท่ีมีขนาดใกล้เคียงกัน โดยให้มีการประเมินการปฏิบัติ
งานเป็นประจ�าทุกปีตามบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
แต่ละคน โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�าหนด
ค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการก�าหนดค่า
ตอบแทนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และปรับค้างจ้างประจ�าปี
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมทั้งน�าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็น 
ผู ้พิจารณาความเหมาะสมในการก�าหนดค่าตอบแทนและปรับ 
ค่าจ้างประจ�าปีทีส่ะท้อนถงึผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารแต่ละคน

การจ�ากัดจ�านวนการไปด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ 
ในบริษัทอื่น
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในเรื่องการจ�ากัดจ�านวนบริษัท 
ที่กรรมการไปด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน โดยก�าหนดให้
กรรมการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียน รวมไม่เกิน  
5 บริษัท เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาท�าหน้าท่ีของตัวเองในบริษัท 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2562 ไม่มีกรรมการบริษัทรายใดด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ
ในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท

การด�ารงต�าแหน่งของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ
กรรมการผู้จัดการในบริษัทอื่น
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเรื่องการเข ้าด�ารงต�าแหน่ง 
ในบริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ 
โดยพิจารณาจากกิจการที่ต้องได้รับการสนับสนุนจากกิจการ 
ของบริษัท เช่น การเข้าด�ารงต�าแหน่งในบริษัทย่อย ซึ่งเป็นไป 
เพื่อการควบคุม เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม การไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
อืน่ของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการ ต้องไม่เป็น 
อุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู ้จัดการของบริษัท และกิจการนั้นต้องไม่เป็นธุรกิจ
ประเภทเดียวกัน หรือเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้  
ยังสามารถน�าความรู ้และประสบการณ์จากการไปท�าหน้าที่
กรรมการในบริษัทอื่น มาช่วยเสริมประโยชน์กับบริษัทได้

ในปี 2562 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู ้จัดการ
ของบริษัทด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
รวม 2 บริษทั ทัง้น้ี การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบยีน
อื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้เกิดขึ้นก่อนการด�ารงต�าแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ
และผู้บริหารระดับสูง ได้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างต่อเนือ่ง ทัง้การจดัการฝึกอบรม
ภายในองค์กรและการเข้าร่วมการฝึกอบรมกับสถาบันฝึกอบรม
ภายนอก เช่น สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ
การร่วมฝึกอบรมในต่างประเทศ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาล สรรหา และก�าหนดค่าตอบแทนร่วมกับเลขานุการ
บริษัทพิจารณาหลักสูตรอบรมที่จ�าเป็นส�าหรับกรรมการแต่ละคน
ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
อย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี เพื่อน�าความรู้และประสบการณ์มาพัฒนา
องค์กรต่อไป ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีนโยบายและแผนการพัฒนา 
ผูบ้ริหารเป็นรายบุคคล เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบคุลากรในองค์กร
ให้พร้อมในการท�างานและสอดคล้องกับแผนการขยายงานของ
บริษัทกรรม
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กรรมการปัจจุบันและผู้บริหาร
บริษัทให้ความส�าคัญต่อการส่งเสริมความรู้แก่กรรมการปัจจุบัน 
และสนบัสนนุให้กรรมการเข้าอบรมหลกัสตูรทีเ่กีย่วข้องกบับทบาท
หน้าทีก่รรมการทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
ปัจจุบนั กรรมการบรษิทัได้ผ่านการอบรมหลกัสตูรกรรมการเบือ้งต้น 
กบัทาง IOD แล้วจ�านวน 12 คน จากจ�านวนกรรมการท้ังหมด 12 คน 
คดิเป็นร้อยละ 100 รวมถงึหลกัสตูรอ่ืนท่ีเกีย่วข้องกบับทบาทหน้าที่
กรรมการและเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยัง

ส่งเสริมให้ผู้บริหารได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร รวมถึงการอบรมสัมมนา 
ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและผู้เข้าอบรม

ในปี 2562 กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง ผ่านการอบรม
หลักสูตรที่จัดโดย IOD และหลักสูตรที่จัดโดยสถาบันอื่น ดังนี้

รายชื่อ หลักสูตร สถาบัน / วิทยากร

1. นายอภิชาติ  จีระพันธุ์ หลักสูตร Corporate Governance for 
Executives (CGE 15/2019)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2. นายพาชัย  จันทร์พิทักษ์ หลักสูตร Boards that Make a Difference 
(BMD 9/2019)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

3. นายเอกรัฐ  วงศ์ศุภชาติกุล หลักสูตร Strategic Board Master Class 
(SBM 6/2019)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

4. นายวรวุฒิ  ตั้งพิรุฬห์ธรรม หลักสูตร Strategic Board Master Class 
(SBM 6/2019)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

5. นางสาวอรัญญา  วิทยฐานกรณ์ หลักสูตร โรคอหิวาต์แอฟริกาสุกร 
(African Swine Fever : ASF)

รศ.ดร.เยาวมาลย์ ค้าเจริญ

6. นายชาญวิทย์  วิทยฐานกรณ์ หลักสูตร โรคอหิวาต์แอฟริกาสุกร 
(African Swine Fever : ASF)

รศ.ดร.เยาวมาลย์ ค้าเจริญ

7. นายศุภชัย  วิทยฐานกรณ์ หลักสูตร โรคอหิวาต์แอฟริกาสุกร 
(African Swine Fever : ASF)

รศ.ดร.เยาวมาลย์ ค้าเจริญ

8. นายก�าธร  เอกเมธีพันธ์ หลักสูตร โรคอหิวาต์แอฟริกาสุกร
(African Swine Fever : ASF)

รศ.ดร.เยาวมาลย์ ค้าเจริญ

หลักสูตร International Feed Ingredients 
Course 2019 (iFIC2019) : First Time In Asia

สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย

9. นางสาวสุนนัทา  ไตรเทพาภริกัษ์ หลักสูตร  การวางกลยุทธ์วิเคราะห์เครดิต 
ครั้งที่ 3-6

บริษัท เศรษฐลักษมิ์ จ�ากัด

หลักสูตร ปัญหาการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
แนวทางแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักบัญชี

บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จ�ากัด

10. นายศักดิ์ชัย  ผดุงเกียรติวงศ์ หลักสูตร การวางกลยุทธ์วิเคราะห์เครดิต 
ครั้งที่ 3-6

บริษัท เศรษฐลักษมิ์ จ�ากัด

11. นางสาวคณัฐศร  บัณฑิตย์เนตร์ อบรมสัมมนา “Toward the Sustainable  
Finance & Investment in Thailand”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตารางการอบรมของกรรมการและผู้บริหาร ปี 2562 
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กรรมการใหม่
บริษัทก�าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ส�าหรับกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้ง 
รายใหม่ โดยจัดให้มีหลักสูตรปฐมนิเทศส�าหรับกรรมการใหม่  
เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการบริษัท โดย
มอบหมายให้เลขานุการบริษัท จัดโปรแกรมเข้าเยี่ยมชมโรงงาน 
และกระบวนการผลิต จัดท�าคู ่มือกรรมการ เพื่อให้ค�าแนะน�า 
เกี่ยวกับบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ เป้าหมายบริษัท ภาพรวมของ
อุตสาหกรรม ตลอดจนข้อบังคับบริษัท กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงกรอบการท�างาน ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ รวมท้ังเรื่องที่อยู ่ในระหว่างการพิจารณาของคณะ
กรรมการ เพื่อให้กรรมการมีข้อมูลอ้างอิงและสามารถสืบค้นได้ 
ในเบื้องต้น นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมอบหมายให้เลขานุการ
บรษิทัจัดให้มกีารพบปะหารอืกบัประธานกรรมการ กรรมการบรษัิท 
หรือฝ่ายจัดการ เพื่อรับทราบและสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ 
การด�าเนินธุรกิจของบริษัท

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนการก�ากับดูแลกิจการ
บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ท่ีสนับสนุนงานคณะกรรมการบริษัท 
อาทิ เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับการพัฒนาอย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง โดยให้
ได้รับการอบรมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ ที่จัดโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย สมาคม
บริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) และสถาบันต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

การสืบทอดต�าแหน่งงาน
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและความต่อเนื่องในการบริหาร
กิจการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงก�าหนดให้ฝ่ายบริหาร 
มีแผนสืบทอดต�าแหน่งงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ 
ผู้บริหารระดับสูง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
สรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้จัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่ง
งานที่ส�าคัญของบริษัทร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อน�า
เสนอให้คณะกรรมการบรษิทัพจิารณา รวมทัง้ก�าหนดความรูค้วาม
สามารถและประสบการณ์ของต�าแหน่งงานที่มีความส�าคัญและ
มีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท ตลอดจนจัดท�าแผนการประเมิน
ความรูค้วามสามารถ จุดอ่อน จดุแขง็ และความพร้อมของพนักงาน
ระดับต�าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร เพือ่หาผูท้ีม่คีณุสมบติัทีเ่หมาะสม 
เข้าร่วมโปรแกรมพฒันาเฉพาะรายบคุคล ซึง่เป็นการพฒันาความรู้ 

ความสามารถผู้บริหารที่มีศักยภาพให้มีความพร้อมในการบริหาร
กิจการต่อไป ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่รายงานแผนการ
สืบทอดต�าแหน่งงานต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ
ก�าหนดค่าตอบแทน เพ่ือท�าสรุปและรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัททราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

การประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นประจ�าทุกปี อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 แบบ คือ การ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการท้ังคณะ (As a whole) 
และการประเมนิผลการปฏบิตังิานของตนเอง (Self-Assessment) 
รวมทัง้จดัให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร โดยกระบวนการในการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะ
กรรมการบริษัททั้งแบบคณะและรายบุคคลน้ัน คณะกรรมการ
บริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ
ก�าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ ซึ่งมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ด�าเนินการส่งแบบประเมินให้
กรรมการทุกคน เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนด�ารงต�าแหน่ง จากนั้น
เลขานุการบริษัทรวบรวมแบบประเมินกลับมาประมวลผล เพื่อ
น�าเสนอต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�าหนด 
ค่าตอบแทนพิจารณา เพื่อรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท 
โดยคณะกรรมการบริษัทจะน�าผลการประเมินมาวิเคราะห์และหา 
ข้อสรุป เพื่อก�าหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ท�างานของคณะกรรมการบริษัทต่อไป

ส�าหรับหลักเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม
ในแต่ละข้อ ดังนี้

ช่วงคะแนน เกณฑ์ประเมิน

ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป ดีเยี่ยม

ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป ดีมาก

ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป พอใช้

น้อยกว่าร้อยละ 50 ควรปรับปรุง



บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)98

การประเมินผลการปฏบิติังานของคณะกรรมการบรษัิท
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน 
จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท  
โดยน�าแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับ
ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท 
และมีการพิจารณาทบทวนเป็นประจ�าทุกปี เพื่อใช้เป็นกรอบใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
ซึง่ผลการประเมินของคณะกรรมการบรษิทัจะถกูน�าไปใช้ประกอบ
การพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบของคณะกรรมการ 
ต่อไป ทัง้นี ้การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบริษทั
มีหัวข้อในการประเมินดังนี้

หัวข้อการประเมินกรรมการทั้งคณะ
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การท�าหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

หัวข้อการประเมินกรรมการรายบุคคล
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุม
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้คณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบ
ด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษทัภบิาล สรรหา 
และก�าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการนโยบายบริหารความ
เสี่ยง มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองแบบรายคณะ 
และให้รายงานผลการประเมินต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 
เป็นประจ�าทุกปี เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ชุดย่อย โดยแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ชุดย่อยจัดท�าขึ้นตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ตามกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และอ้างอิง
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการจากตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย ซ่ึงมีหัวข้อเกี่ยวกับโครงสร้างและคุณสมบัติ 
ของคณะกรรมการชุดย่อย บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการชุดย่อย

โดยในปี 2562 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 
ทุกชุด ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ ตามขอบเขต
อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายตามกฎบัตร 
และสอดคล ้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของหน ่วยงานก�ากับดูแล  
เลขานุการบริษัทได้สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัท
ทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล รวมทั้งผลการประเมินของ 
คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด และรายงานต่อคณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาล สรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน เพื่อน�าเสนอต่อ 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้ งที่  2/2563 เมื่อวันที่ 
28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อย มีดังนี้

คณะกรรมการบริษัท ผลประเมิน %

 การประเมินกรรมการทั้งคณะ 85.8

  การประเมินกรรมการรายบุคคล 89.0

คณะกรรมการชุดย่อย

  คณะกรรมการตรวจสอบ 93.7

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา 
 และก�าหนดค่าตอบแทน

79.3

 คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง 89.0
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การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจ�าทุกปี โดยใช้แนวทาง
การประเมินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในหัวข้อ
เกี่ยวกับความเป็นผู้น�า การก�าหนดและปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์  
การวางแผนและผลปฏิ บัติทางการเงิน ความสัมพันธ ์กับ 
คณะกรรมการ การสืบทอดต�าแหน่ง การบริหารความเสี่ยง  
และการควบคุมภายใน การก�ากับดูแลกิจการ ซ่ึงหลักเกณฑ์
การประเมินดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากท้ังคณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาล สรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน รวมทั้งกรรมการ 
ที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท 
จัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กรรมการบริษัททุกท่านรวมถึง
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรวบรวมผลการประเมินรายงานต่อ 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน  
เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทน
ประจ�าปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และจัดให้มีการอภิปราย 
เพื่อให้ความเห็นในการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน โดยผลการ
ประเมินการปฏิบตังิานของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการ
ผู้จัดการ ประจ�าปี 2562 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก

การก�ากับดูแลการด�าเนินงาน
ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทมีนโยบายส่งกรรมการหรือผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 
ไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อย เพื่อให้การบริหารงานเป็นไป 
 ในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ เป็นข้อตกลงระหว่างบริษัทและบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วมในการร่วมลงทุน เพื่อมีส่วนร่วมในการก�าหนด
นโยบายที่ส�าคัญในการด�าเนินกิจการ รวมท้ังการดูแลให้บริษัท
ย่อยมรีะบบการควบคมุภายในทีเ่หมาะสม และมกีลไกในการก�ากบั
กิจการในด้านต่างๆ ภายใต้เกณฑ์เดียวกันกับบริษัท ทั้งนี้ บริษัท
ย่อยมีหน้าที่น�าส่งงบการเงินให้กับบริษัทเพื่อจัดท�างบการเงินรวม

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee)
 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้กับ บริษัท ส�านักงาน  

อวีาย จ�ากดั ซ่ึงได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นผูส้อบบัญชใีนรอบปีบญัชี 
2562 เป็นจ�านวนเงินรวม 2,650,000 บาท

2. ค่าตอบแทนอื่น -ไม่มี-
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นโยบายการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

“บริษัทมุ่งด�าเนินธุรกิจเพ่ือการเจริญเติบโต

อย่างมั่นคง ส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่

ผู้บริโภค พนักงาน ชุมชน สังคม สร้างความ

พึงพอใจสูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

เริ่ม ต้ังแต่กระบวนการจัดซื้อวัตถุ ดิบ 

กระบวนการผลิต ตลอดจนจัดส่งสินค้า 

ถึงมือผู้บริโภค ยึดหลักธรรมาภิบาล  

และดูแลส่ิงแวดล้อม อันจะน�ามาสู่ความย่ังยืน

ร่วมกัน”

คณะกรรมการบริษัทยึดม่ันในการด�าเนินธุรกิจตามแนวทางการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับหลักก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
จึงก�าหนดให้การบริหารจัดการความยั่งยืนเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ 
หลกัของการด�าเนินธรุกจิเพือ่สร้างความยัง่ยนืให้แก่กิจการ โดยมีกรอบ
การบรหิารจดัการความยัง่ยนืเป็นแนวปฏบิตัติามมาตรฐานสากล

การด�าเนินงานตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ค�านึงถึงการ 
รับผิดชอบต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการด�าเนินธุรกิจ ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมถึงการก�ากับดูแล
กจิการทดีี ่การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม การต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชัน การเคารพสทิธมินุษยชน การปฏบัิตต่ิอแรงงานอย่าง 
เป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม และการส่งเสริมสนับสนุนและ 
เผยแพร่นวัตกรรม ซึ่งได้จากการด�าเนินงานที่มีความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

ปี 2562 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งต้ังคณะกรรมการนโยบาย
สิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการก�ากับการปฏิบัติ 
กฎเกณฑ์ (ESRC) เพื่อท�าหน้าที่ก�าหนดนโยบาย ก�ากับดูแลงาน
ด้านสิง่แวดล้อม ความรับผดิชอบต่อสงัคม การปฏบิตัติามกฎหมาย 
การประเมินความเสี่ยง แนวทางและมาตรการจัดการความเสี่ยง 
และแผนปฏิบัติการในการจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยู่ของบริษัท 
ตลอดจนติดตามการด�าเนินงาน ประเมินผล ทบทวนและปรับปรุง
ระบบงานต่างๆ ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบาย  
แผนธุรกิจ และการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี อันเป็นพื้นฐานของ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
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คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
(Environmental, Social, Risk Management and Compliance Policy Committee “ESRC”)

คณะจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง
และการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (ESRC-E)

คณะท�างาน
ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม 

คณะท�างาน
ด้านบริหารความเสี่ยง

คณะท�างานด้านการก�ากับ
การปฏิบัติตามกฏเกณฑ์

ทีมงาน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน  

ทีมงาน
ชุมชนสัมพันธ์  

ทีมงาน
ด้านการจัดการพลังงาน

เพือ่ให้การปฏบิตังิานเป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพและมคีวามคล่องตวั 
คณะกรรมการ ESRC จึงแต่งตั้ง คณะจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
สังคม บริหารความเส่ียง และการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์  
(Environmental, Social, Risk Management and Compliance 
Committee – Enterprise; ESRC-E) ขึ้นเพื่อท�าหน้าที่ขับเคลื่อน
นโยบายต่างๆ จากคณะกรรมการ ESRC น�าไปสู ่การปฏิบัต ิ
ในระดับการจัดการ โดยคณะกรรมการ ESRC มีบทบาทส�าคัญ 
ในการสนบัสนุนคณะจดัการ ESRC-E และผูบ้ริหารระดบัสงู ในเร่ือง
สิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม การบริหารความเสี่ยงระดับ
องค์กร การก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ โดยมี คณะท�างานด้าน 
สิ่งแวดล้อมและสังคม เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน 
การด�าเนินการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในปี 2562 ประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส�าคัญของบริษัท ได้แก่  
การบริหารจดัการความเสีย่งและภาวะวกิฤติ การก�ากบัดูแลกจิการ
และจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า  
ผลประกอบการและความสามารถในการเตบิโตทางธรุกิจ ผลติภณัฑ์
ที่มีคุณภาพและส่งเสริมสุขภาวะในการด�าเนินชีวิตของทุกคน 
ในทุกช่วงอายุ นวัตกรรม การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานและ 
การจัดหาวัตถุดิบอย่างรับผิดชอบ การดูแลและพัฒนาบุคลากร 
การเคารพสิทธิมนุษยชน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การ
เป็นพลเมืองที่ดี และการร่วมสร้างสังคมที่น่าอยู่ การเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูอิากาศและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การจดัการพลงังาน  
การจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้ และการบริหารจัดการน�้า
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2. บุคลากรที่มีคุณภาพ “พนักงาน” คือหัวใจส�าคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ 
ทีวีโอ จงึให้ความส�าคญัในการพฒันาทรพัยากรบุคคล ด้วยการฝึกอบรมพัฒนาและความรู้ศกัยภาพการท�างาน  
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ก้าวทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งยึดมั่นในการปฏิบัต ิ
ด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชนที่ดี ควบคู่ไปกับสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู ้บริหารและพนักงาน  
เพื่อการเป็นองค์กรแห่งการแบ่งปันและด�าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย

4. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน 
ทีวีโอ มุ่งมั่นดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์พลังงาน การบริหารจัดการน�้า  
การจัดการของเสีย ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยบูรณาการแนวทางการอนุรักษ์และการใช้
ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าเข้ากับกระบวนการด�าเนินงานในทุกขั้นตอน เพื่อเป้าหมายที่จะรักษาสมดุลของระบบ
นิเวศและการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

3. การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม 
ทีวีโอ ด�าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ทั้งในด้านการสร้างงานและเศรษฐกิจชุมชน การสนับสนุนการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม การดูแล
สุขภาพอนามัยความปลอดภัยของผู้คนในชุมชน และตลอดจนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

1. สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ยึดหลักบรรษัทภิบาล 
ทีวีโอ มุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ มิใช่เพียงแค่การเติบโตของผลก�าไร แต่ยังก�ากับดูแลการ 
ด�าเนนิธุรกจิให้มคีวามโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ภายใต้หลกัการก�ากับดแูลกจิการทีด่ ีและการบรหิาร
จัดการความเสี่ยง ควบคู่ไปกับการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ กระบวนการผลิต 
ที่ค�านึงถึงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลย ี
ที่ทันสมัย อันน�าไปสู่ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่สนับสนุนโภชนาการที่ดีของประชาชน

กลยุทธ์สู่ความยั่งยืน
ทีวีโอ ด�าเนินธุรกิจตามปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจองค์กร  
เพื่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ด ี
ให้ผู ้มีส ่วนได้เสีย ป้องกันและรับผิดชอบต่อผลกระทบจาก 
การด�าเนินธุรกิจที่มีต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้ 

การด�าเนินงานอย่างมีบรรษัทภิบาล พร้อมทั้งเพื่อตอบสนองต่อ 
เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืขององค์การสหประชาชาต ิ(Sustainable 
Development Goals: SDGs) โดยก�าหนดกลยุทธ์สู่ความยั่งยืน 
ดังนี้

บริษัทได้มีการสื่อสารนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริม 
ให้พนกังานทกุคนตระหนกัถงึการใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสิทธิภาพ
และให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านช่องทางการสื่อสารทุกประเภท 
ของบรษิทั และบรรจเุรือ่งนีอ้ยูใ่นคูม่อืการปฐมนเิทศของพนกังานใหม่ 
เพื่อให้พนักงานในองค์กรมีความเข้าใจและส�านึกในหน้าที่ของตน 

ในการรับผิดชอบต่อการส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ผู้บริโภค บริษัท
ได้เปิดเผยการด�าเนินงานด้านความความรับผิดชอบต่อสังคม 
ไว้ในรายงานความอย่างยั่งยืนเป็นรูปเล่ม และเป็นส่วนหนึ่งของ 
แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) รายงานประจ�าปี  
พร้อมเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท น�้ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน) 
ประกอบด้วยกรรมการอสิระ จ�านวน 3 ท่าน ได้แก่ นายอภิชาต ิจรีะพนัธุ์ 
นายสมพล เกียรติไพบูลย์ และ ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล และมีหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายในท�าหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามขอบเขตที่ได้รับ 
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและตามกฎบัตรของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงสอดคล้องกับข้อก�าหนดของตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในรอบปี 2562 คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ประชุมรวม 4 ครั้ง รวมท้ังเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบ
บญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการเข้าร่วมประชุมด้วยซ่ึงกรรมการตรวจสอบ
ทกุท่านเข้าประชมุครบทกุครัง้ ในการประชมุรวม 4 ครัง้ และได้สรุป
รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบ

โดยสรุปสาระส�าคญัของการปฏบิตัหิน้าท่ี คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นดังนี้

1. รายงานทางการเงินของบริษัท มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่
เชื่อถือได้

2. บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ

3. บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายว ่าด ้วยหลักทรัพย ์และ
ตลาดหลักทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ หรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. ได้พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลเพื่อท�าหน้าที่เป็น 
ผูส้อบบัญช ีและค่าสอบบญัช ีโดยได้พจิารณาผลการปฏบัิตงิาน 
ความเป็นอิสระ และชื่อเสียงของผู้สอบบัญชี รวมทั้งความ 
เหมาะสมของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีแล้ว เห็นชอบให ้ 
นางชลรส สนัตอิศัวราภรณ์ หรอื นางสาวศริาภรณ์ เอือ้อนันต์กลุ  
หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ แห่งบริษัทส�านักงาน อีวาย 
จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�าปี 2563 และน�าเสนอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี

5. รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ เป็นไปตามข้อก�าหนดส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์

6. ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ใน
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริษัท

(นายอภิชาติ จีระพันธุ์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 5 มีนาคม 2563
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การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท ให ้ความส�าคัญต่อระบบการควบคุม
ภายในตามมาตรฐานสากล The Committee of Sponsoring  
Organizations of the Treadway Commission (COSO) เพือ่ให้ 
บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในท้ัง 3 ด้าน ได้แก่  
ด้านการด�าเนนิงาน (Operation) ด้านการจดัท�ารายงาน (Reporting) 
และด้านการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และกฎเกณฑ์ 
ที่ เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท (Compliance)  
โดยสนับสนุนฝ่ายบริหารให้มีการก�าหนดระเบียบวิธีปฏิบัติงาน  
และจัดโครงสร้างการท�างานให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ในการปฏิบัติ
งานให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทานระหว่างกัน ก�าหนดอ�านาจ 
การด�าเนินการที่ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร และมีระบบ 
การติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ก�ากับดูแลและสอบทานระบบการควบคุมภายใน 
ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และด�าเนินการ
สอบทานระบบการควบคุมภายในโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายมคีวามเป็นอสิระ ขึน้ตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบในการแต่งตั้งโยกย้ายหรือเลิกจ้าง และประเมินผลปฏิบัติ
งานหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ท้ังนี้ หน่วยงานตรวจ
สอบภายในมีความอิสระในการเข้าถึงข้อมูลที่จ�าเป็นในการตรวจ
สอบ ด�าเนินการตรวจสอบ และประเมินความเพียงพอ เหมาะสม 
และประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของกระบวนการ
และระบบงานต่างๆ ตามแผนการตรวจสอบภายในซ่ึงจัดท�าขึ้น 
ตามแนวความเสี่ยง (risk-based approach) อนุมัติโดย 
คณะกรรมการตรวจสอบ และมีการรายงานผลการตรวจสอบ 
และผลการติดตามความคืบหน้าการด�าเนินการของฝ่ายบริหาร
โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม�่าเสมอ

ในปี 2562 ได้ด�าเนินการให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในของบริษัท โดยผู้ตรวจสอบภายในอิสระบริษัท 
พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด ตามแบบประเมินของส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
ตามที่ฝ่ายบริหารได้จัดท�า และผลการสอบทานการประเมินระบบ

การควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า
ระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสม  
โดยบริษัท จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอในการด�าเนินงาน  
การบริหารจัดการระบบการควบคุมภายในของบริษทั สามารถสรปุ
แยกตามองค์ประกอบของการควบคุมภายในได้ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร สนับสนุนวัฒนธรรมองค์กร 
ทีมุ่ง่เน้นความซือ่ตรงและจรรยาบรรณในการด�าเนินงาน พร้อมทัง้ 
การก�ากับดูแลการด�าเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามวิสัย
ทัศน์และพันธกิจ มีสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในที่ดี และ
เอื้ออ�านวยต่อการปฏิบัติงาน มีการจัดโครงสร้างองค์กรอย่าง
เหมาะสม เพื่อให้การบริหารจัดการ มีประสิทธิภาพ และการ
ด�าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการแบ่งแยกหน้าที ่
ในส่วนงานที่ส�าคัญเพ่ือให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทานระหว่าง
กันตลอดจนก�าหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ มอบหมายอ�านาจ
อย่างเหมาะสมตามโครงสร้างองค์กร และพนักงานทุกคน 
ทราบถงึบทบาท อ�านาจหน้าที ่และความรับผดิชอบของตนเอง  
มีการจัดท�านโยบายและระเบียบปฏิบัติงานครอบคลุม 
ทุกกิจกรรมการด�าเนินงาน รวมถึงได้ก�าหนด นโยบายการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการก�ากับดูแลการปฏิบัติตาม 
กฎเกณฑ์ แนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน 
และคูม่อืจรรยาบรรณธุรกจิ เพือ่ให้คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และ
พนักงานของบริษัทยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดย
ก�าหนดให้บคุลากรทกุคนมหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบในการควบคมุ
ภายใน และธ�ารงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่ดี ทั้งนี้ บริษัท 
ได้สื่อสารและประชาสัมพันธ์นโยบายดังกล่าวแก่ผู้บริหารและ
พนักงานทุกคนอย่างสม�่าเสมอ

2. คณะกรรมการบริษทัและผูบ้รหิาร ให้ความส�าคญัในการบรหิาร
ความเสี่ยง เพื่อเพิ่มมูลค่าของกิจการ สร้างความเชื่อมั่นใน
การน�าพาองค์กรสู่เป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว และ
สร้างความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงสร้างคุณค่า 
ให้องค์กรอย่างยั่งยืนในระยะยาว จึงจัดให้มีคณะกรรมการ 
นโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการก�ากับ 
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การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Environmental, Social, Risk 
Management and Compliance Policy Committee; 
ESRC) แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อก�าหนดนโยบาย 
กรอบการด�าเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มี
ความเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบาย แผนธุรกิจ รวมทั้ง 
ให ้ข ้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ เกี่ยวข ้อง และจัดให้มี
คณะจัดการ ESRC-E แต่งตั้งโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
เพื่อก�ากับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท 
ทั่วทั้งองค์กร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
โดยมีแนวทางการบริหารจัดการ ดังนี้
•  ด�าเนินการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองค ์กรตามกรอบ  

COSO-ERM และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็น
แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

•  บรหิารจดัการความเสีย่งทัว่ทัง้องค์กร โดยวเิคราะห์ ประเมนิ 
ความเสี่ยงต่างๆ ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก รวมถึง
โอกาสที่จะเกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน ที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อเป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจ โดยจัดท�าในรูปแบบแผน
ภาพความเสี่ยง (Risk Matrix) และแผนจัดการความเสี่ยง
ที่ระบุมาตรการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)  
ให้ครอบคลุมทกุกระบวนการต่างๆ ท่ัวท้ังองค์กร โดยถอืเป็น
หน้าที่ความรับผิดชอบของทุกหน่วยงานในการบริหารและ
จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีกระบวนการ
ทบทวน ติดตามการด�าเนินงานตามมาตรการจัดการความ
เสี่ยงอย่างสม�่าเสมอ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการท�างานที่ 
ผูบ้รหิารและพนกังานทุกคนต้องตระหนกัและให้ความส�าคัญ

•  ได้น�าดชันช้ีีวัดความเสีย่งทีส่�าคญั (Key Risk Indicator : KRI)  
และเก็บสถิติเหตุการณ์ความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นจริงอย ่าง
เป็นระบบ ส�าหรับใช้วิเคราะห์และเฝ้าระวังติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เพื่อน�ามาก�าหนดและ
ทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงให้ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ และทันท่วงที

•   มีช่องทางส่ือสารด้านความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยเปิดช่อง
ทางการติดต่อสื่อสารกลางผ่านระบบเครือข่ายของบริษัท

3. บริษัท ได้ก�าหนดกิจกรรมควบคุม โดยค�านึงถึงหลักการ
ควบคุมภายในที่ดี เช่น มีการแบ่งแยกหน้าท่ี ก�าหนดอ�านาจ
อนุมัติและด�าเนินการ รวมถึงการมอบอ�านาจอนุมัติ เพื่อให้
เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลอ�านาจกันได้ มีนโยบายและ
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการท�ารายการที่อาจมีความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ การท�าธุรกรรมและการอนุมัติที่มีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นธรรม โดยค�านงึถงึประโยชน์สงูสดุ 

ของบริษัท เป็นต้น รวมถึงจัดท�าระเบียบบริษัท นโยบาย  
ข้อก�าหนด คู่มือการปฏิบัติงาน ที่เป็นลายลักษณ์อักษร โดย
ก�าหนดขอบเขตอ�านาจ หน้าที่ของบุคคลากรแต่ละระดับ และ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เพ่ือเป็นแนวทางในการ 
ปฏิบัติงาน และมีการสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
ระเบยีบ นโยบาย ข้อก�าหนด และคู่มอืการปฏบิติังานต่างๆ อย่าง
สม�่าเสมอนอกจากนี้ ยังได้ก�าหนดการควบคุมด้านสารสนเทศ 
เช่นก�าหนดสทิธิก์ารปฏบิตังิานในระบบ SAP (Access Control)  
ให้สอดคล้องกับหลักการแบ่งแยกหน้าที่ที่ดี มีการติดตั้งระบบ
และอุปกรณ์ Firewall เพื่อป้องกันการเข้าถึงจากภัยคุกคาม
จากภายนอกทกุช่องทาง ม ีSolution Firewall backup ตดิตัง้
โปรแกรม Anti-Virus ทุกเครื่อง เพื่อป้องกันข้อมูลเสีย สูญหาย
จากการติด Virus เป็นต้น

4. ด้านสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล บริษัทน�าโปรแกรม SAP 
ECC 6.0 มาใช้งานในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลทาง
ธุรกิจ ทั้งกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนต่างๆ ลดความ 
ซ�้าซ้อนของข้อมูลในการใช้งานของระบบสารสนเทศที่มีอยู ่
จ�านวนมาก สามารถสรุปผลรายงานต่อฝ่ายบริหารได้อย่าง
รวดเร็ว รวมถึงจัดให้มีการสื่อสารต่อคณะกรรมการบริษัท 
ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม เช่น การ
จัดส่งสาระส�าคัญที่เกี่ยวกับผลการด�าเนินงานของบริษัท และ
เอกสารการประชุมให้กับคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อน
การประชุม เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทสามารถวิเคราะห์
ข้อมูลก่อนการตัดสินใจอย่างเพียงพอ และสามารถร้องขอ
ข้อมลูเพิม่เติมจากหน่วยงานหรอืบคุคลทีเ่ก่ียวข้องเพือ่ประกอบ
การพิจารณาได้ เป็นต้น ส�าหรับช่องทางการสื่อสารอื่นๆ เช่น  
การสือ่สารภายในองค์กรผ่าน Intranet ขององค์กร การสือ่สาร
ผ่าน Electronic mail การสือ่สารให้กบัผูม้ส่ีวนได้เสยีภายนอก
ผ่านช่องทาง Website, Electronic mail, Facebook นอกจากนี ้ 
ได้จัดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและก�าหนดแนวทางการบริหาร
จัดการเรื่องร้องเรียน (Whistleblower System) อย่างชัดเจน 
เพื่อให้พนักงานและบุคคลภายนอก เชื่อมั่นได้ว่าเรื่องร้องเรียน
จะได้รับการพิจารณาอย่างโปร่งใส ยุติธรรม และเป็นความลับ
ภายในเวลาที่เหมาะสม

5. บริษัท มีกระบวนการติดตามและประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายใน พร้อมทั้งก�าหนดแนวทางพัฒนา
ปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยในปี 2562 ได้จัดให้มี 
การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
โดยผู ้ตรวจสอบภายในอิสระ และมีหน่วยงานตรวจสอบ
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ภายใน ท�าหน้าท่ีสอบทานเพื่อให้ความมั่นใจว่าการควบคุม
ภายในที่มีอยู ่มีความเพียงพอ เหมาะสม และมีการปฏิบัติ
อย่างสม�่าเสมอ โดยได้ตรวจสอบกิจกรรมต่างๆ ตามแผน
ตรวจสอบภายในที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะสนับสนุนการควบคุมภายใน ซึ่งฝ่าย 
บรหิารรบัทราบและด�าเนนิการแก้ไขปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะ 
โดยจะรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นประจ�าทุกไตรมาส รวมถึงมีการด�าเนินการติดตามด้าน 
Compliance อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงให้การปฏิบัติ
งานสอดคล้องกับกฎ ระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ 
การด�าเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ ในปี 2562 บริษัท
ได้รับการรับรองฐานะสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ 
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) โดยผ่าน
กระบวนการประเมนิตนเองทกุๆ 3 ปี มีการสอบทานและลงนาม 
รับรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพื่อยืนยันว่า
บรษิทั มกีารก�าหนดนโยบาย แนวปฏบิตั ิและมีมาตรการในการ
ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ตามเกณฑ์ที่ CAC ก�าหนด

ทั้งนี้ บริษัทไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระส�าคัญในระบบการควบคุม
ภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หลักของ
องค์กร การทจุรติคอร์รปัชนั หรือการฝ่าฝืนกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบั 
การด�าเนินธุรกิจของบริษัท
หน่วยงานตรวจสอบภายใน สังกัดส�านักตรวจสอบภายใน โดยมี 
นายกฤษณ์ กองแก้ว ผู้จัดการส�านักตรวจสอบภายใน เป็นหัวหน้า 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึง่เป็นผูท้ีม่คีวามเหมาะสมในการปฏิบตั ิ
หน้าที่และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท

ประวัติการศึกษา :
 บัญชีบัณฑิต, สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

วุฒิบัตร
-  IIA’S Endorsed Internal Auditing Program (EIAP)  

Chulalongkorn University
-  Certified Professional Internal Auditor in Thailand
-  ISO Internal Quality Audits Certificate
-  OHSAS 18001:2007 Internal Audit Certificate

ประวัติการฝึกอบรม
-  Introduction to Control Self-Assessment The Institute 

of Internal Auditors of Thailand (IIAT)
-  Skill for the New Auditor-in-charge The Institute of 

Internal Auditors of Thailand (IIAT)
-  Mini MBA Thammasat University
-  Enterprise Risk Management : What’s New? What’s 

Next
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รายการระหว่างกัน

นโยบายการท�ารายการระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และ
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน
บริษัทมีนโยบายการท�ารายการระหว่างกัน ตามความจ�าเป็น 
และเพื่อประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจและการบริหารต้นทุน 
และค่าใช ้จ ่ายของบริษัท โดยจะมีการก�าหนดนโยบายการ 
คิดราคาระหว่างกันอย่างชัดเจน โดยฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติ
การท�าธุรกรรมซึ่งเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติหรือ
สนับสนุนธุรกิจปกติ ท่ีมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปที่เหมาะสมและเป็น
ธรรมโดยค�านึงถึงผลประโยชน์ที่ดีท่ีสุดของบริษัทและผู ้ถือหุ ้น 
โดยรวมเป็นส�าคัญ การท�ารายการระหว่างบริษัท และ/หรือ
บริษัทย่อยกับบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกัน ด้วยราคาและเงื่อนไข 
ที่ไม่ด้อยไปกว่าราคาตลาด (Market Price) โดยมีข้อตกลง 
ทางการค้าในลักษณะเดียวกับท่ีวิญญูชนจะพึงกระท�ากับคู่สัญญา
ทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ�านาจต่อรองทางการค้า 
ที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร  
หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการ
ระหว่างกัน
คณะกรรมการบริษัท ให้ความส�าคัญต่อการป้องกันการท�ารายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหว่างกัน ซ่ึงอาจมีความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ จึงก�าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาขนาดของรายการ 
และเงื่อนไขตามที่ระบุในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน

เมื่อเกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความ 
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผูบ้รหิาร และทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้อง 
ต้องพิจารณาความจ�าเป็น ความสมเหตุสมผลของการท�ารายการ 
โดยเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับราคาภายนอกภายใต้
เงื่อนไขที่ไม่ด้อยไปกว่าราคาตลาด ต้องแจ้งให้เลขานุการบริษัท
ทราบ เพื่อแจ้งต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการ

ตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�าเป็นและความ 
สมเหตุผลในการเข้าท�ารายการน้ันๆ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณีตาม 
หลักเกณฑ์การค�านวณขนาดรายการที่ ก.ล.ต. ก�าหนด) พิจารณา
อนุมัติการเข้าท�ารายการ

สอบทานการท�ารายการท่ีเกีย่วโยงโดยให้จดัท�ารายงานสรปุการท�า
ธรุกรรมระหว่างบรษิทักบับคุคลทีเ่กีย่วโยงกนัรายงานในการประชมุ
คณะกรรมการทุกไตรมาส ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มี
ความช�านาญในการพิจารณารายการระหว่างกัน บริษัทจะให้ผู้
เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยว
กับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพ่ือน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจ
ของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ทั้งน้ี กรรมการหรือ
ผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติการ
เข้าท�ารายการดังกล่าว

ในระหว่างปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจท่ีส�าคัญ
กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไป
ตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัท
และกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่าน้ัน ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดย
กรรมการอิสระไม่มีความเห็นต่อการท�ารายการท่ีแตกต่างจาก 
มติกรรมการ และบริษัทเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน รายงานประจ�าปี และ แบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ�าปีของบริษัท (แบบ 56-1)

นโยบายและแนวโน้มในการท�ารายการระหว่างกัน 
ในอนาคต
บริษัทมีนโยบายในการเข้าท�ารายการระหว่างกันที่เป็นไปตาม
ลักษณะการประกอบธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ที่เกิดขึ้น
เป็นประจ�าต่อไปในอนาคต ซึ่งบริษัทมีนโยบายที่จะด�าเนินการให้
รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัท 
โดยก�าหนดเงือ่นไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการด�าเนนิการค้าปกติ
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บริษัท
ที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะ
คว�มสัมพันธ์

ร�ยก�ร
ที่เกี่ยวข้องกัน

มูลค่�ร�ยก�รระหว่�งกัน 
เงื่อนไข

และนโยบ�ยร�ค�
สำ�หรับงวด

สิ้นสุด
31 ธ.ค. 61

สำ�หรับงวด
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 62

บริษัท 
พรอดดิจิ 
จ�ากัด (มหาชน)

• บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 
31.85

• กรรมการของบริษั ทและผู ้ ท่ี
เกี่ยวข ้องของบุคคลดังกล ่าวมี
สดัส่วนการถอืหุน้ใน บมจ.พรอดดจิิ 
รวมร้อยละ 8.88

• มีกรรมการและผู ้บริหารร่วมกับ
บริษัทจ�านวน 2 คน

• กรรมการของบริษัทเป็นกรรมการ
ผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันของ บมจ. 
พรอดดิจิ

• บริษัทสั่งซื้อบรรจุภัณฑ์ขวด 
PET จาก บมจ. พรอดดิจิ เพื่อ
ใช้บรรจนุ�า้มนัพชืเพ่ือจ�าหน่าย

ค่าซื้อสินค้า
328.97

ส่วนลดรับ
2.13

เจ้าหนี้การค้า
55.36

ลูกหนี้อื่น
2.13

ค่าซื้อสินค้า
311.03

ส่วนลดรับ
-

เจ้าหนี้การค้า
53.64

ลูกหนี้อื่น
-

• ก า ร สั่ ง ซื้ อ สิ น ค ้ า กั บ บ ม จ . 
พรอดดจิ ิในปี 2561 บรษิทัได้รบั 
ส ่วนลด (Rebate) ร ้อยละ 
0.5–1.5 จากยอดซื้อ แต่ในปี 
2562 อัตราส่วนลดดังกล่าวลด
ลงเป็นร้อยละ 0.25 ซึ่งบริษัท 
มียอดซื้อไม่ถึงเณฑ์ที่ก�าหนด  
จึงไม่ได้รับส่วนลดดังกล่าว

• ไม่มีสัญญาระยะยาว เป็นการ 
สั่งซื้อเป็นรายครั้ง

บริษัท 
ไทยฮา จ�ากัด 
(มหาชน)

• กรรมการของบริษั ทและผู ้ ท่ี
เกี่ยวข ้องของบุคคลดังกล ่าวมี
สัดส่วนการถือหุ้นในไทยฮารวม
ร้อยละ 4.20

• มีกรรมการร่วมกับบริษัทจ�านวน  
1 คน

• กรรมการของบริษัทเป็นกรรมการ
ผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันของ บมจ.
ไทยฮา

• บริษัทขายน�้ ามันพืชให ้แก ่ 
บมจ.ไทยฮา เพื่อน�าไปขายต่อ

ค่าขายสินค้า
20.85

ลูกหนี้การค้า
3.82

ค่าขายสินค้า
16.47

ลูกหนี้การค้า
3.14

• บริษัทปฏิบัติต่อ บมจ.ไทยฮา
เหมือนเป็นบริษัทคู่ค้ารายหน่ึง
เสมอดังเช่นผู ้จัดจ�าหน่ายราย 
อื่นๆ ดังนั้น บริษัทจึงให้เงื่อนไข
ทางการค ้ากับ บมจ.ไทยฮา  
ไม่ต ่าง ไปจากผู ้จัดจ�าหน่าย 
รายอื่นๆ

•  ไม่มีสัญญาระยะยาว เป็นการ 
สั่งซื้อเป็นรายครั้ง

บริษัท 
โกลเด้น เธร็ด 
จ�ากัด

• กรรมการและผู้บริหารของบริษัท 
และผู ้ ที่ เ กี่ ย วข ้ อ งของบุ คคล 
ดังกล่าวมีสัดส่วนการถือหุ ้นใน 
บริษัท โกลเด้นเธร็ด จ�ากัด รวม
ร้อยละ 31.37

• กรรมการของบริษัทเป็นกรรมการ
ผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันของ บจก. 
โกลเด้น เธร็ด

• บริ ษัทขายน�้ ามันพืชให ้กับ 
บจก.โกลเด้น เธร็ด เพื่อเป็น
น�า้มนัสวสัดกิารให้แก่พนกังาน

• บริษัทสั่งซื้อด้าย จากบจก.
โกลเด ้น เธร็ด เพ่ือใช ้เย็บ
กระสอบสินค้าเพื่อจ�าหน่าย

ค่าขายสินค้า
0.28

ลูกหนี้การค้า
0.10

-

ค่าขายสินค้า
0.20

ลูกหนี้การค้า
0.01

ค่าซื้อสินค้า
0.13

เจ้าหนี้การค้า
0.14

• ราคาที่ขายให้ใกล้เคียงราคา
ที่บริษัทเสนอขายให้แก่ลูกค้า
ประเภทขายส่ง ทั้งนี้เพื่อให้เป็น
สวัสดิการ

•  ไม่มีสัญญาระยะยาว เป็นการ 
สั่งซื้อเป็นรายครั้ง

•  ในการจัดซื้อแต่ละครั้ง บริษัท 
จะมีกระบวนการสอบทาน
เปรียบเทียบราคาและเงื่อนไข
ของผู้ผลิตด้ายรายอื่นๆ

•  บริษทัจะส่ังซือ้กบั บจก.โกลเด้น 
เธร็ด ด้วยเหตุผลของราคาและ
เงื่อนไขทางการค้าที่บริษัทได้
รับที่ดีกว่าและเหมาะสมกว่า 
เมื่อเปรียบเทียบกับเง่ือนไขของ 
ผู้ผลิตรายอื่น

บริษัท 
น�้ามันบริโภคไทย 
จ�ากัด

• บริษัทถือหุ ้นใน บริษัท น�้ามัน
บริโภคไทย จ�ากัดด้วยสัดส่วนการ
ถือหุ้นร้อยละ 14

• บมจ.พรอดดิจิ ซึ่งเป็นบริษัท
ย ่อยของบริษัทได ้ขายขวด 
PET ให้แก่ บจก.น�้ามันบริโภค
ไทย เพื่อใช้บรรจุน�้ามันพืช

ค่าขายสินค้า
27.11

ลูกหนี้การค้า
2.97

ค่าขายสินค้า
29.71

ลูกหนี้การค้า
3.10

• การเข้าท�ารายการนี้ไม่มีสัญญา
และมีราคาและเงื่อนไขเป็นไป
ตามตลาด

รายละเอียดรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น ณ 31 ธันวาคม ปี 2561 และ ปี 2562
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บริษัท
ที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะ
คว�มสัมพันธ์

ร�ยก�ร
ที่เกี่ยวข้องกัน

มูลค่�ร�ยก�รระหว่�งกัน 
เงื่อนไข

และนโยบ�ยร�ค�
สำ�หรับงวด

สิ้นสุด
31 ธ.ค. 61

สำ�หรับงวด
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 62

บริษัท 
เชียร์ กรุ๊ป
โฮลดิ้งส์ 
จ�ากัด

• กรรมการและผู้บริหารของบริษัท
และผู้เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว
มีสดัส่วนการถอืหุ้นใน บริษทั เชยีร์ 
กรุ๊ปโฮลดิ้งส์ จ�ากัด จ�านวนร้อยละ 
27.86

• มีกรรมการร่วมกับบริษัทจ�านวน  
1 คน

• กรรมการบริษัทเป็นกรรมการผู้มี
อ�านาจลงนาม

• บริษัทขายน�้ ามันพืชให ้แก ่ 
บจก.เชียร์ กรุ๊ปโฮลดิ้งส์ เพื่อ
น�าไปแจกเป็นของก�านัล

ค่าขายสินค้า
0.02

ลูกหนี้การค้า
-

ค่าขายสินค้า
0.01

ลูกหนี้การค้า
0.01

• บริษัทปฏิบัติต ่อ บจก.เชียร ์ 
กรุ๊ปโฮลดิ้งส์ เหมือนเป็นบริษัท 
คู ่ค้ารายหนึ่งเสมอดังเช่นผู ้จัด
จ�าหน่ายรายอื่นๆ ดังนั้น บริษัท
จงึให้เงือ่นไขทางการค้ากับบจก.
เชยีร์ กรุป๊โฮลดิง้ส์ ไม่ต่าง ไปจาก
ผู้จัดจ�าหน่ายรายอื่นๆ

•  ไม่มีสัญญาระยะยาว เป็นการ 
สั่งซื้อเป็นรายครั้ง

บริษัท 
นิวเวฟ เอเชีย 
จ�ากัด

• กรรมการและผู้บริหารของบริษัท 
รวมถึงผู ้ ที่ เ กี่ยวข ้องของบุคคล 
ดังกล่าวมีสัดส่วนการถือหุ ้นใน 
บริษัท นิวเวฟ เอเชีย จ�ากัด รวม
ร้อยละ 73.33

• มีผู ้บริหารร่วมกับบริษัทจ�านวน  
1 คน

• ผู ้บริหารของบริษัทเป็นประธาน
กรรมการและกรรมการผู้มีอ�านาจ
ลงนาม

• บริษัทเป็นผู้ให้บริการแจ้งการ
สั่ งซื้อสินค ้าของลูกค ้าของ
บริษัท นิวเวฟ เอเชีย จ�ากัด

• บริษัทสั่งซื้อสินค้า เพ่ือน�าไป
จัดกระเช้าปีใหม่ มอบให้ผู้มี
อุปการคุณของบริษัท

ค่าบริการ
0.26

ลูกหนี้การค้า
0.09

ค่าซื้อสินค้า
0.11

เจ้าหนี้การค้า
0.12

ค่าบริการ
1.02

ลูกหนี้การค้า
0.09

ค่าซื้อสินค้า
0.05

เจ้าหนี้การค้า
0.06

•  มกีารท�าสญัญาให้บรกิารก�าหนด
อายุสัญญา 2 ปี เริ่มวันที่ 1 
ตุลาคม พ.ศ.2561

• บริษัทมีกระบวนการสอบทาน 
เปรียบเทียบราคาและเงื่อนไข
กับรายอื่นๆ

•  ไม่มีสัญญาระยะยาว เป็นการ 
สั่งซื้อเป็นรายครั้ง

บริษัท
ฟีลา พลัส 
จ�ากัด

• กรรมการของบริษั ทและผู ้ ท่ี
เกี่ยวข ้องของบุคคลดังกล ่าวมี
สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท ฟีลา 
พลัส จ�ากัด รวมร้อยละ 92.50

•  มีกรรมการร่วมกบับริษทัจ�านวน 1 
คน 

•  กรรมการบริษัทเป็นกรรมการผู้มี
อ�านาจลงนาม

• บรษิทัขายน�า้มนัพืชให้กบั บจก.
ฟีลา พลสั เพ่ือน�าไปขายต่อให้
กับพนักงานของ บจก. ฟีลา 
พลัส อีกทอดหนึ่งเพื่อเป ็น
น�า้มันสวัสดกิารให้แก่พนกังาน

ค่าขายสินค้า
0.03

ลูกหนี้การค้า
0.03

ค่าขายสินค้า
0.03

ลูกหนี้การค้า
0.03

• ราคาทีข่ายให้เป็นราคาใกล้เคยีง
กบัท่ีบรษิทัเสนอขายให้แก่ลกูค้า
ประเภทขายส่ง ทั้งนี้เพื่อให้เป็น
สวัสดิการ 

• ไม่มีสัญญาระยะยาว เป็นการสั่ง
ซื้อเป็นรายครั้ง
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ
งบการเงินและสารสนเทศทางการเงินในรายงานประจ�าปี โดย
งบการเงินดังกล่าวได้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานบัญชี ซ่ึงรวมถึง 
การใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดและ 
จดัให้มแีละรกัษาไว้ซึง่ระบบการควบคมุภายในเกีย่วกบัการรายงาน
ทางการเงินและการป้องกันสินทรัพย์ของบริษัท

คณะกรรมการได้จดัให้มแีละทบทวนระบบบรหิารความเสีย่ง ระบบ
การควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน และ การก�ากบัดแูลกจิการ
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ข้อมูลทางการเงิน 
มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด�ารง รักษาไว้ซึ่ง
ทรัพย์สินของบรษัิท ตลอดจนป้องกนัความเสีย่งจากการด�าเนนิงาน  
ทั้งนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะ
กรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมกรรมการบรรษทัภบิาลฯ  
รับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและความ 
เหมาะสมของสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน การบริหารความ
เสี่ยง และการก�ากับกิจการที่ดี ที่ฝ่ายจัดการของบริษัทท�าขึ้น และ
รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส

จากรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การบริหาร
ความเสี่ยง และการก�ากับกิจการที่ดี รวมทั้งระบบงานที่เป็นอยู่นี้ 
คณะกรรมการมีความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลถึงความน่าเชื่อถือได้
ของรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง 
การก�ากับกิจการที่ดี และการรักษาสินทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2562

(นายสมพล เกียรติไพบูลย์)
ประธานกรรมการ

(นายบวร วงศ์สินอุดม)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
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การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ
(MD&A)

ภาพรวมผลการด�าเนินงาน
ผลการด�าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท 2562 2561
เพิ่มขึ้น/(ลดลง)

จ�านวน %

รายได้จากการขาย 23,225 24,496 (1,271) (5.19)

รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ 362 373 (11) (2.95)

      รวมรายได้จากการขาย 23,587 24,869 (1,282) (5.16)

ต้นทุนขาย 21,231 22,069 (838) (3.80)

ก�าไรขั้นต้น 2,356 2,800 (444) (15.86)

ก�าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 56 89 (33) (37.08)

รายได้อื่น 157 160 (3) (1.88)

ค่าใช้จ่ายในการขาย 514 513 1 0.19

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 247 241 6 2.49

กลบัรายการการปรบัลดสนิค้าคงเหลือเป็นมลูค่าสทุธทิีจ่ะได้รบั  (2)  (12) 10 (83.33)

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 3 3 - -

ก�าไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้ 1,807 2,304 (497) (21.57)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 352 398 (46) (11.56)

ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,411 1,867 (456) (24.42)

ส่วนทีเ่ป็นของผูม้ส่ีวนได้เสยีทีไ่ม่มอี�านาจควบคมุ ของบรษิทัย่อย 45 39 6 15.38

ในปี 2562 บริษัทและบรษิทัย่อยมกี�าไรสทุธส่ิวนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้
ของบริษัท 1,411 ล้านบาท ลดลง 456 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 
24.42 จาก 1,867 ล้านบาทเม่ือเทียบกบัปี 2561 โดยบรษัิทมรีายได้
จากการขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ อยู่ที่ 23,225 ล้านบาท ลดลง 1,271 
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.19 เมื่อเทียบกับปี 2561 และบริษัท
ย่อยมีรายได้จากการขายวัสดุหีบห่ออยู่ท่ี 362 ล้านบาท ลดลง 

11 ล้านบาท หรอืลดลงร้อยละ 2.95 จาก 373 ล้านบาทเมือ่เทยีบกบั
ปี 2561 ในขณะทีต้่นทนุขายของบริษัทและบรษิทัย่อยอยูท่ี ่21,231 
ล้านบาท ลดลง 838 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.80 จาก 22,069 
ล้านบาทเมือ่เทยีบกบัปี 2561 ส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมกี�าไร
ขั้นต้น 2,356 ล้านบาท ลดลง 444 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 
15.86 จาก 2,800 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561
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การวิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน

รายได้จากการขาย
เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทและบริษัทย่อยจัด
โครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และ
บริการ โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนงานทั้งสิ้น 3 ส่วนงาน ดังนี้
• ส่วนงานผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง ได้แก่สินค้า

ประเภทอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และน�้ามันถั่วเหลือง

หน่วย : ล้านบาท 2562 2561
เพิ่มขึ้น/(ลดลง)

จ�านวน %

รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองและอื่น ๆ 21,970 23,111 (1,141) (4.94)

-  อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ 15,146 15,979 (833) (5.21)

 - น�้ามันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ 6,824 7,132 (308) (4.32)

รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ 362 373 (11) (2.95)

รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อื่นๆ 1,255 1,385 (130) (9.39)

รวมรายได้จากการขาย 23,587 24,869 (1,282) (5.16)

1. รายได้จากการขาย
บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวม 23,587 ล้านบาท 
ลดลง 1,282 ล้านบาท จาก 24,869 ล้านบาท หรอืลดลงร้อยละ 5.16 
เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยเป็นรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ  
อยู่ที ่23,225 ล้านบาท ลดลง 1,271 ล้านบาท จาก 24,496 ล้านบาท  
หรือลดลงร้อยละ 5.19 เมื่อเทียบกับปี 2561 และเป็นรายได้
จากการขายวัสดุหีบห่ออยู่ที่ 362 ล้านบาท ลดลง 11 ล้านบาท  
จาก 373 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.95 เมื่อเทียบกับปี 2561 
รายละเอียดดังนี้

 • สินค้าประเภทกากถั่วเหลืองและวัตถุดิบอาหารสัตว์  
มียอดขายลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2561 โดยมีสาเหตุ
หลักมาจากราคากากถั่วเหลืองในประเทศที่อ่อนตัวลง 
ตามราคากากถัว่เหลอืงในตลาดโลก ซ่ึงได้รบัผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในจีน ซึ่งเป็นประเทศผู้บริโภคกากถั่วเหลือง
รายใหญ่ของโลก อย่างไรก็ดี บริษัทสามารถเพิ่มปริมาณ
การขายกากถ่ัวเหลืองและวัตถุดิบอาหารสัตว์ได้มากกว่า
ร้อยละ 7

• ส่วนงานผลิตและจ�าหน่ายบรรจุภัณฑ์
• ส่วนงานอืน่ๆ เป็นส่วนงานทีท่�าการจ�าหน่ายสนิค้าอปุโภคบริโภค 

และผลิตภัณฑ์อื่นๆ

  เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก กลุ่มลูกค้า
กากถ่ัวเหลือง เพิ่มการสั่งซื้อกากถั่วเหลืองจากบริษัท 
แทนการซื้อกากถั่วเหลืองน�าเข้า เพราะมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์
ของบรษิทัมคีวามปลอดภยั ปราศจากโรค ASF ประกอบกบั
บริษัทได้มีการปรับปรุงหน่วยสกัดเดิมขนาด 500 ตันต่อวัน 
ให้สามารถสกดัเมลด็คาโนลาได้ด้วย ซึง่ด�าเนินการแล้วเสรจ็
ไปในไตรมาส ที่ 2/2562 นอกจากนี้ยังได้มีการขยายก�าลัง
การสกดัเมลด็ถัว่เหลอืงเพ่ิมอกี 500 ตันต่อวนั ซึง่ด�าเนินการ 
แล้วเสร็จไปเมื่อเดือนธันวาคม 2562 จึงมีการใช้ก�าลัง 
การผลิตเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อนหน้า

  ทั้งนี้ราคากากถั่วเหลืองในตลาดโลกเริ่มฟื ้นตัวขึ้นต้ังแต่
เดือนธันวาคม 2562 เน่ืองจากความต้องการใช้กาก
ถั่วเหลืองจากประเทศจีนได้ผ่านจุดต�่าสุดไปแล้วในช่วง
ต้นไตรมาสที่ 4/2562 โดยจีนได้เริ่มเพ่ิมจ�านวนการเลี้ยง
สุกร และเร่งการเลี้ยงปศุสัตว์ชนิดอื่นเพ่ิม เพ่ือทดแทน
อุปทานเน้ือสุกรท่ีลดลงจากโรค ASF ประกอบกับโรง
สกัดเมล็ดถั่วเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอาร์เจนตินา  
ซึ่งเป็นประเทศผู้ส่งออกกากถั่วเหลืองรายใหญ่ที่สุดของ
โลก ประสบปัญหาทางการเงินเพราะค่าเงินเปโซที่อ่อนค่า 
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อย่างมาก ท�าให้ต้องหยดุการผลติ ท�าให้ปรมิาณส่งออกกาก
ถัว่เหลอืงและน�า้มนัถัว่เหลอืงในตลาดโลกมน้ีอยลง ซึง่ทัง้สอง 
ปัจจัยดังกล่าว ยังมีผลต่อเนื่องมาถึงปี 2563

 • สินค้าน�้ามันถั่วเหลืองบริสุทธ์ิ มียอดขายลดลงเล็กน้อย
เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาน�้ามัน
ถั่วเหลืองที่ปรับลดลง เพราะได้รับแรงกดดันจากราคาน�้ามัน
ปาล์มในประเทศที่มีปริมาณสต๊อกคงเหลืออยู่ในระดับสูง
ตลอดช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2562 อย่างไรก็ดีในช่วง

  ครึ่งปีหลัง 2562 ระดับราคาน�้ามันปาล์มในตลาดโลกปรับตัว
  ขึ้นไปกว่าร้อยละ 70 เนื่องจากผลผลิตปาล์มน�้ามันใน

ประเทศผู้ผลิตหลักของโลกอย่าง อินโดนีเซียและมาเลเซีย 
มีปริมาณผลผลิตลดลงจากภาวะแล้งสะสม และการลดการ
ใช้ปุย๋บ�ารุงต้นปาล์ม ซ่ึงปัจจยัเดียวกนันีเ้อง ได้ท�าให้ผลผลติ
ปาล์มในประเทศไทยและสต๊อกน�้ามันปาล์มเริ่มปรับลดลง
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 เป็นต้นมา ประกอบกับ ภาครัฐมี
มาตรการให้ใช้น�า้มนัไบโอดเีซล B10 เป็นน�า้มนัพืน้ฐานแทน
น�า้มนัไบโอดเีซล B7 โดยจะเริม่บังคบัใช้วันที ่1 มกราคม 2563 
ท�าให้มีกลุ่มผู้ผลิตน�้ามันไบโอดีเซลเร่งซื้อน�้ามันปาล์มดิบ

  เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับมาตรการดังกล่าว ระดับราคาน�้ามันปาล์ม
ในประเทศจึงปรับตัวขึ้นแรงในช่วงปลายปี 2562 ที่ผ่านมา 
ท�าให้มีความต้องการใช้น�า้มนัถัว่เหลอืงเพิม่ขึน้ และส่งผลให้
ราคาน�้ามันถั่วเหลืองในประเทศเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

  ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทสามารถเพิ่มปริมาณการขายน�้ามัน
  ถั่วเหลืองบริสุทธิ์ได้ประมาณร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปี 2561 

โดยบริษัทมีปริมาณการขายน�้ามันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ใน
ไตรมาสที ่4/2562 เพิม่ข้ึนมากกว่าร้อยละ 16 และมยีอดขาย

  เพิม่ขึน้มากกว่าร้อยละ 12 เมือ่เทยีบกับไตรมาสก่อนหน้า ซ่ึง
แนวโน้มราคาน�า้มนัถัว่เหลอืงจะมทีศิทางเพิม่ขึน้ทีช่ดัเจนขึน้
ในปี 2563

 • สินค้าวัสดุหีบห่อ บริษัทย่อยมียอดขายลดลงเล็กน้อย 
เมื่อเทียบกับปี 2561 สาเหตุหลักมาจากภาวะตลาดมีการ
แข่งขนัสงู ลกูค้าเก่าของบรษิทัย่อยบางรายมกีารชะลอการซือ้ 
และการที่บริษัทปรับเปลี่ยนการซื้อสินค้าบางส่วนจากขวด
เป็นพรีฟอร์ม

 
2. ต้นทุนขายและก�าไรขั้นต้น
บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขาย 21,231 ล้านบาท ลดลง 838 
ล้านบาท จาก 22,069 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.80 เมื่อเทียบ
กับปี 2561 สาเหตุหลักเนื่องจาก

ต้นทนุขายและก�าไรขัน้ต้นของบรษิทั : ต้นทนุขายของบริษัทปรบั
ลดลง สอดคล้องกับราคาเมล็ดถั่วเหลืองที่ปรับลดลง เมื่อเทียบกับ 
ปี 2561 โดยมสีาเหตหุลกัมาจากความไม่แน่นอนของผลการเจรจาการ
ค้าระหว่างสหรัฐและจีน ทีม่กีารประกาศเพิม่อตัราภาษนี�าเข้าสินค้า
ระหว่างกันตลอดปี 2562 ก่อนที่จะเริ่มบรรลุข้อตกลงบางส่วนได้
ในเดือนธนัวาคม 2562 ประกอบกบัการแพร่ระบาดของโรคอหวิาต์
แอฟริกาในสุกร (ASF) ในประเทศจีนและประเทศรอบข้าง ส่งผล
กดดันให้ราคาเมล็ดถั่วเหลืองและกากถั่วเหลืองในตลาดโลกปรับ
ลดลง อย่างไรก็ดีราคากากถั่วเหลืองมีอัตราการปรับลดลงมากกว่า
การลดลงของราคาเมลด็ถ่ัวเหลอืง ท�าให้รายได้จากการขายผลติภณัฑ์
ประเภทกากถั่วเหลืองและวัตถุดิบอาหารสัตว์ของบริษัทปรับตัว
ลดลงมากกว่าการลดลงของต้นทุนขาย จึงท�าให้ก�าไรขั้นต้นของ
บรษิทัอยูท่ี ่2,356 ล้านบาท ลดลง 444 ล้านบาท จาก 2,800 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 15.86 เมื่อเทียบกับปี 2561

ต้นทนุขายและก�าไรข้ันต้นของบรษัิทย่อย : ต้นทนุขายของบรษัิท
ย่อยปรับลดลงกว่า 51 ล้านบาทหรือร้อยละ 8.76 เมือ่เทยีบกบัปี 2561 
โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาวัตถุดิบ (เม็ดพลาสติก) ที่เป็นต้นทุน
หลกัอยูใ่นช่วงขาลง อตัราการลดลงของต้นทุนขายมากกว่าการลดลง 
ของรายได้จากการขายของบรษิทัย่อย ส่งผลให้บรษิทัย่อยมกี�าไร
ขั้นต้นและอัตราก�าไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2561

3. ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทสามารถบริหารจัดการและท�าการป้องกันความเสี่ยงด้าน
อตัราแลกเปลีย่น บรษิทัมกี�าไรจากอตัราแลกเปลีย่นเป็นจ�านวนเงนิ  
56 ล้านบาท ซ่ึงก�าไรดังกล่าวเกดิจากอตัราแลกเปลีย่นทีเ่กดิขึน้จรงิ
จ�านวน 54 ล้านบาท และก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิด
ขึ้นจริงจากการ Mark to Market (MTM) จ�านวน 2 ล้านบาท

4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขาย 514 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
1 ล้านบาทหรอืร้อยละ 0.19 จาก 513 ล้านบาท เมือ่เทยีบกบัปี 2561
มีสาเหตุจากโปรแกรมการส่งเสริมการตลาดที่ให้กับลูกค้ากลุ่ม 
Modern trade

ส่วนค่าใช้จ่ายในการบรหิารอยูท่ี ่247 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 6 ล้านบาท
หรือร้อยละ 2.49 จาก 241 ล้านบาท เมือ่เทียบกบัปี 2561 มีสาเหตุ
มาจากค่าใช้จ่ายเงินเดือนและค่าแรง รวมถึงเงินบริจาคการกุศล
ที่เพิ่มขึ้น
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5. กลับรายการการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่า
สุทธิที่จะได้รับ
ในปี 2562 บริษัทบนัทกึกลบัรายการขาดทนุจากการปรบัลดสนิค้า
คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ในสินค้าบางประเภท ซึ่งตั้งไว้ 

หน่วย : ล้านบาท 31 ธ.ค.62 31 ธ.ค.61
เพิ่มขึ้น/(ลดลง)

จ�านวน %

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน 8,580 8,103 477 5.89

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,186 2,935 251 8.55

รวมสินทรัพย์ 11,766 11,038 728 6.60

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน 2,559 2,073 486 23.44

หนี้สินไม่หมุนเวียน 157 120 37 30.83

รวมหนี้สิน 2,716 2,193 523 23.85

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 8,665 8,468 197 2.33

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 385 377 8 2.12

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 9,050 8,845 205 2.32

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 11,766 11,038 728 6.60

ในปี 2561 จ�านวน 2 ล้านบาท และได้รับรู้ผลการกลับรายการ
ดังกล่าวในงบก�าไรขาดทุน

สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์มูลค่า
รวมทั้งสิ้น 11,766 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 728 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 6.60 จาก 11,038 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยมี
สาเหตุหลักมาจาก
• สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 477 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 

5.89 เมื่อเทียบกับปี 2561 สาเหตุหลักจาก การเพ่ิมขึ้นของ
สนิค้าคงเหลอืสทุธขิองบรษิทัในส่วนของวตัถดุบิและวสัดคุงเหลือ

 เพิ่มขึ้น 1,471 ล้านบาท เนื่องจากวัตถุดิบที่น�าเข้ามาในช่วง
ปลายปี 2562 เพิ่มขึ้น สินค้าส�าเร็จรูปและวัตถุดิบระหว่างทาง

ลดลง 218 ล้านบาท อย่างไรกต็ามเงนิลงทนุช่ัวคราวของบรษัิท
ลดลง 817 ล้านบาท

• สนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีนเพิม่ขึน้จ�านวน 251 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้
 ร้อยละ 8.55 สาเหตุหลักคือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น 232 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 
8.22 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการซื้อสินทรัพย์ใหม่เพิ่มเติมและสินทรัพย์
ระหว่างก่อสร้างรวมเป็นเงินสุทธิ 605 ล้านบาท และมีค่าเสื่อม
ราคาและค่าตัดจ�าหน่ายสุทธิในปี 2562 จ�านวน 371 ล้านบาท

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน
การวิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้
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หนี้สิน
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัและบริษทัย่อยมหีน้ีสนิมลูค่ารวม
ทั้งสิ้น 2,716 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 523 ล้านบาท หรือร้อยละ 23.85 
จาก 2,193 ล้านบาท เมือ่เทยีบกบัปี 2561 โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก
• หนีส้นิหมนุเวยีนเพิม่ขึน้จ�านวน 486 ล้านบาท หรอืเพิม่ข้ึนร้อยละ 

23.44 สาเหตุหลักคือ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 829 
ล้านบาท ในขณะทีเ่จ้าหนีท้รสัต์รซีีทและหนีส้นิตราสารอนุพนัธ์
ลดลง 329 ล้านบาท

• หนีส้นิไม่หมุนเวยีนเพิม่ข้ึนจ�านวน 37 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ 
30.83 เป็นผลจากการเพิม่ข้ึนของส�ารองผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงาน

หน่วย : ล้านบาท 2562 2561
เพิ่มขึ้น/(ลดลง)

จ�านวน %

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน 1,321 3,652 (2,331) (63.83)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 295 (1,149) 1,444 125.67

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (1,575) (2,491) 916 36.77

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 41 12 29 241.67

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 214 202 12 5.94

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 255 214 41 19.16

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมทั้งสิ้น 9,050 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 205 ล้านบาท หรือเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 2.32 จาก 8,845 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 เกิดจาก
ก�าไรจากผลประกอบการส�าหรับปี 2562 จ�านวน 1,455 ล้านบาท 
รวมทั้งบริษัทและบริษัทย่อยมีการจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการ
ด�าเนินงานครึ่งปีหลังส�าหรับปี 2561 และผลการด�าเนินงานของ
ครึ่งปีแรกส�าหรับปี 2562 จ�านวน 1,267 ล้านบาท
 

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดปลายปีเท่ากบั 255 ล้านบาท ซ่ึงเมือ่เปรยีบเทยีบกบัปี 2561  
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
• กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงานรวมทั้งสิ้น 1,321  

ล้านบาท ลดลง 2,331 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 63.83 
จาก 3,652 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2561 กระแสเงินสด
สุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงานดังกล่าวเกิดจากก�าไรก่อนภาษี
จ�านวน 1,807 ล้านบาท ของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งได้รวม
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มี อ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย 
ปรบัปรงุด้วยรายการกระทบยอด ก�าไรสทุธเิป็นเงนิสดรบั (จ่าย)  
จากกิจกรรมด�าเนินงาน โดยรายการหลักที่มีผลให้เกิดกระแส
เงินสด ได้แก่ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่ายรวมจ�านวน 
371 ล้านบาท รวมท้ังมีการเพิ่มขึ้นในสินค้าคงเหลือที่มีผล

ให้กระแสเงินสดลดลงจ�านวน 1,241 ล้านบาทและการลดลง
ในส่วนเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น ท�าให้กระแสเงินสดเพิ่ม
ขึ้นจ�านวน 829 ล้านบาท และมีเงินสดจ่ายภาษีเงินได้จ�านวน 
358 ล้านบาท

• กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนรวมทั้งสิ้น 295 ล้านบาท 
เนือ่งจากเงนิสดรบัสทุธจิากการลงทนุในกองทนุรวม 876 ล้านบาท 

 และเงินจ่ายสุทธิส�าหรับการซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติมหรือเพื่อ
ทดแทนสินทรัพย์เดิมรวมเป็นเงินสุทธิ 604 ล้าน

• กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินรวมทั้งสิ้น 1,575 
ล้านบาทเกิดจากในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่าย
เงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหุ้นจากก�าไรสทุธคิรึง่ปีหลงัของปี 2561 และ
ก�าไรสทุธคิร่ึงปีแรกของปี 2562 และจ่ายช�าระเจ้าหนีท้รสัต์รซีที

สภาพคล่อง
สภาพคล่องของบริษัทและบริษัทย่อยส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้
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อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ
อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญของบริษัทและบริษัทย่อยส�าหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562, 2561 และ 2560 มีดังนี้

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ 2562 2561
(ปรับปรุงใหม่)

2560

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.35 3.91 2.99

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.76 1.31 0.72

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.57 1.46 0.21

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 20.15 19.45 17.29

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 18.11 18.76 21.11

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 15.78 13.81 15.31

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 23.14 26.43 23.83

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า) 13.19 11.96 12.23

ระยะเวลาช�าระหนี้ (วัน) 27.68 30.52 29.84

Cash Cycle (วัน) 13.57 14.67 15.11

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร (Profitability Ratio)

อัตราก�าไรขั้นต้น (%) 9.99 11.16 10.76

อัตราก�าไรสุทธิ (%) 5.93 7.43 5.35

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 16.47 22.42 15.86

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน (Efficiency Ratio)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 15.88 20.37 13.96

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 60.59 79.27 62.79

อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า) 2.09 2.22 2.19

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio)

อัตราส่วนหนี้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.30 0.25 0.36

อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย (เท่า) 624,807.49 1,698,142.76 213,723.89

อัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพัน (เท่า) 1.01 0.99 0.28

อัตราจ่ายเงินปันผล (%) 83.12 82.27 87.15
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อัตราส่วนสภาพคล่อง
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วน
สภาพคล่องเท่ากับ 3.35 เท่า ลดลง 0.56 เท่า จาก 3.91 เท่าเมือ่เทยีบกบั 
ปี 2561 โดยมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียนเร็วอยู่ที่ 0.76 เท่า 
ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปี 2561 และมีอัตราส่วนสภาพคล่องกระแส
เงินสดอยู่ที่ 0.57 เท่า ลดลง 0.89 เท่าจาก 1.46 เท่า และมี Cash 
Cycle อยู่ที่ 13.57 วัน ลดลง 0.88 วัน จาก 14.67 วันเมื่อเทียบ
กับปี 2561

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร
ในปี 2562 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร คือ อัตรา
ก�าไรข้ันต้น อัตราก�าไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นอยู่ที ่
9.99%, 5.93% และ 16.47% ตามล�าดับ ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับ
ปี 2561 เนื่องจากก�าไรขั้นต้นที่ลดลงสาเหตุหลักมาจากราคาขาย
วัตถุดิบอาหารสัตว์ปรับลดลง สอดคล้องกับราคากากถ่ัวเหลือง
ในตลาดโลกทีป่รบัลดลง ราคาน�า้มนัถัว่เหลอืงท่ีปรบัลดลง เนือ่งจาก
ได้รบัแรงกดดนัจากราคาน�า้มนัปาล์มในประเทศ ประกอบกบัต้นทนุ
ขายของบริษัทปรับลดลง สอดคล้องกับราคาเมล็ดถ่ัวเหลืองใน
ตลาดโลกที่ปรับลดลง เมื่อเทียบกับปี 2561

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน
ในปี 2562 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ อัตราผลตอบแทนจาก
สนิทรัพย์ถาวร และอัตราส่วนหมนุเวยีนของสนิทรัพย์อยูท่ี ่15.88%, 
60.59% และ 2.09 เท่าตามล�าดับซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปี 2561 
สาเหตุหลักเนื่องจากก�าไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อยที่ลดลง

นโยบายทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของหนี้สิน
2,716 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 9,050 ล้านบาท คิดเป็น
อัตราส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เท่ากบั 0.30 เท่า เพิม่ขึน้ 0.05 เท่า
จาก 0.25 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2561 โดยมีอัตราจ่ายเงินปันผลอยู่ที่ 
83.12% เพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับปี 2561 ท่ีมีอัตราจ่ายเงินปันผลอยู่ที ่
82.27%
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั นํ7ามนัพืชไทย จาํกดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั นํ7ามนัพืชไทย จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) 

ซึG งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัทีG 31 ธนัวาคม 2562 งบกาํไรขาดทุนรวม งบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปลีGยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีสิ7นสุดวนัเดียวกนั 

และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีทีGสาํคญั และไดต้รวจสอบ                                                    

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั นํ7ามนัพืชไทย จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้นี7แสดงฐานะการเงิน ณ วนัทีG 31 ธนัวาคม 2562 ผลการดาํเนินงานและ                                                 

กระแสเงินสด สาํหรับปีสิ7นสุดวนัเดียวกนัของบริษทั นํ7ามนัพืชไทย จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของ

บริษทั นํ7ามนัพืชไทย จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามทีGควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค                            

ความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก

กลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีทีGกาํหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชีในส่วนทีG

เกีGยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณอืGนๆตามทีGระบุใน

ขอ้กาํหนดนั7นดว้ย ขา้พเจา้เชืGอวา่หลกัฐานการสอบบญัชีทีGขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพืGอใชเ้ป็นเกณฑใ์น

การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เรืAองสําคญัในการตรวจสอบ  

เรืGองสาํคญัในการตรวจสอบคือเรืGองต่างๆ ทีGมีนยัสาํคญัทีGสุดตามดุลยพินิจเยีGยงผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้ใน

การตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเรืGองเหล่านี7มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ   

งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั7งนี7ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับ

เรืGองเหล่านี7  
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ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผดิชอบทีGไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบ                                 

งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซึG งไดร้วมความรับผดิชอบทีGเกีGยวกบัเรืGองเหล่านี7ดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ได้

รวมวธีิการตรวจสอบทีGออกแบบมาเพืGอตอบสนองต่อการประเมินความเสีGยงจากการแสดงขอ้มูลทีGขดัต่อขอ้เทจ็จริง

อนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ผลของวธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซึG งไดร้วมวธีิการตรวจสอบสาํหรับเรืGองเหล่านี7

ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เรืGองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบมีดงัต่อไปนี7  

การรับรู้รายได้จากการขายสินค้า 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ถือเป็นรายการบญัชีทีGสาํคญัยิGงรายการหนึGงของบริษทัฯ เนืGองจากจาํนวนรายไดที้Gบนัทึก

ในบญัชีจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลกาํไรขาดทุนประจาํปีของบริษทัฯ ประกอบกบับริษทัฯมีลูกคา้จาํนวนมาก

รายในหลายกลุ่มธุรกิจซึGงมีเงืGอนไขทางการคา้ทีGแตกต่างกนั รวมถึงรายการส่งเสริมการขายและการใหส่้วนลด

ต่างๆเพืGอกระตุน้ยอดขาย ดว้ยเหตุนี7ขา้พเจา้จึงใหค้วามสาํคญัเป็นพิเศษต่อการรับรู้รายไดจ้ากการขายของบริษทัฯ 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดข้องบริษทัฯ โดยการประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศของบริษทัฯและ

ระบบการควบคุมภายในทีGเกีGยวขอ้งกบัวงจรรายไดข้องบริษทัฯ โดยการสอบถามผูรั้บผดิชอบ ทาํความเขา้ใจและ

เลือกตวัอยา่งมาสุ่มทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมทีGบริษทัฯออกแบบไวแ้ละใหค้วามสาํคญัในการทดสอบ

เป็นพิเศษ โดยการขยายขอบเขตการทดสอบสาํหรับการควบคุมภายในทีGตอบสนองเกีGยวกบัความเสีGยงในการรับรู้

รายได ้สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายทีGเกิดขึ7นในระหวา่งปีและช่วงใกลสิ้7นรอบระยะเวลาบญัชีเพืGอ

ตรวจสอบการรับรู้รายไดว้า่เป็นไปตามเงืGอนไขทางการคา้และสอดคลอ้งกบันโยบายการรับรู้รายไดข้องบริษทัฯ 

สอบทานใบลดหนี7 ทีGบริษทัฯออกใหแ้ก่ลูกคา้ภายหลงัวนัสิ7นรอบระยะเวลาบญัชี และทาํการวเิคราะห์เปรียบเทียบ

ขอ้มูลบญัชีรายไดจ้ากการขายและการสอบทานใบสาํคญัทัGวไปเพืGอตรวจสอบความผดิปกติทีGอาจเกิดขึ7นของ

รายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัชี  

ข้อมูลอืAน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอืGน ซึG งรวมถึงขอ้มูลทีGรวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง

งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีทีGแสดงอยูใ่นรายงานนั7น) ซึG งคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงั

วนัทีGในรายงานของผูส้อบบญัชีนี7  

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอืGนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วาม

เชืGอมัGนในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอืGนนั7น 
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ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ทีGเกีGยวเนืGองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอืGนนั7นมี

ความขดัแยง้ทีGมีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ทีGไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือ

ปรากฏวา่ขอ้มูลอืGนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

เมืGอขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทัตามทีGกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลทีG

ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะสืGอสารเรืGองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ทีGในการกาํกบัดูแลทราบเพืGอใหมี้

การดาํเนินการแกไ้ขทีGเหมาะสมต่อไป 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าทีAในการกาํกบัดูแลต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารมีหนา้ทีGรับผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่านี7โดยถูกตอ้งตามทีGควรตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเกีGยวกบัการควบคุมภายในทีGผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพืGอใหส้ามารถจดัทาํ

งบการเงินทีGปราศจากการแสดงขอ้มูลทีGขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนืGอง 

การเปิดเผยเรืGองทีGเกีGยวกบัการดาํเนินงานต่อเนืGองในกรณีทีGมีเรืGองดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับ

กิจการทีGดาํเนินงานต่อเนืGองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั7งใจทีGจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถ

ดาํเนินงานต่อเนืGองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ทีGในการกาํกบัดูแลมีหนา้ทีGในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่ม

บริษทั  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พืGอใหไ้ดค้วามเชืGอมัGนอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก

การแสดงขอ้มูลทีGขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และ

เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึGงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชืGอมัGนอยา่งสมเหตุสมผลคือความเชืGอมัGน

ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ

พบขอ้มูลทีGขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัทีGมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลทีGขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริต

หรือขอ้ผดิพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเมืGอคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการทีGขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละ

รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน

เหล่านี7  
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยีGยง                                                   

ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปนี7ดว้ย 

• ระบุและประเมินความเสีGยงทีGอาจมีการแสดงขอ้มูลทีGขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน 

ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพืGอตอบสนอง

ต่อความเสีGยงเหล่านั7น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีทีGเพียงพอและเหมาะสมเพืGอเป็นเกณฑใ์นการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ ความเสีGยงทีGไม่พบขอ้มูลทีGขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซึGงเป็นผลมาจาก

การทุจริตจะสูงกวา่ความเสีGยงทีGเกิดจากขอ้ผดิพลาด เนืGองจากการทุจริตอาจเกีGยวกบัการสมรู้ร่วมคิด                            

การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั7งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลทีGไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริง

หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจเกีGยวกบัระบบการควบคุมภายในทีGเกีGยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพืGอออกแบบวธีิการ

ตรวจสอบใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพืGอวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมี

ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีทีGผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ                         

ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลทีGเกีGยวขอ้งทีGผูบ้ริหารจดัทาํ 

• สรุปเกีGยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการทีGดาํเนินงานต่อเนืGองของผูบ้ริหาร 

และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีทีGไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนทีGมีสาระสาํคญัทีGเกีGยวกบัเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ทีGอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการ

ดาํเนินงานต่อเนืGองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนทีGมีสาระสําคญั ขา้พเจา้จะตอ้งให้

ขอ้สงัเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลทีGเกีGยวขอ้งในงบการเงิน หรือหาก

เห็นวา่การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นทีGเปลีGยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้

ขึ7นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีทีGไดรั้บจนถึงวนัทีGในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม 

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนืGองได ้

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเนื7อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลทีGเกีGยวขอ้ง 

ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ทีGเกิดขึ7นโดยถูกตอ้งตามทีGควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีทีGเหมาะสมอยา่งเพียงพอเกีGยวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการ

หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพืGอแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผดิชอบต่อ

การกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบ

แต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดสื้Gอสารกบัผูมี้หนา้ทีGในการกาํกบัดูแลในเรืGองต่างๆ ซึG งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามทีGไดว้างแผนไว ้ประเดน็ทีGมีนยัสาํคญัทีGพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องทีGมีนยัสาํคญัในระบบการ

ควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ทีGในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณทีGเกีGยวขอ้ง

กบัความเป็นอิสระและไดสื้Gอสารกบัผูมี้หนา้ทีGในการกาํกบัดูแลเกีGยวกบัความสมัพนัธ์ทั7งหมดตลอดจนเรืGองอืGน                             

ซึG งขา้พเจา้เชืGอวา่มีเหตุผลทีGบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการทีG

ขา้พเจา้ใชเ้พืGอป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเรืGองทั7งหลายทีGสืGอสารกบัผูมี้หนา้ทีGในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเรืGองต่าง ๆ ทีGมีนยัสาํคญัทีGสุดในการ

ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรืGองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรืGองเหล่านี7ไวใ้น

รายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเรืGองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน

สถานการณ์ทีGยากทีGจะเกิดขึ7น ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรสืGอสารเรืGองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํ

ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ทีGผูมี้ส่วนไดเ้สีย

สาธารณะจะไดจ้ากการสืGอสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบันี7  

ชลรส สนัติอศัวราภรณ์  

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523 

 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 28 กมุภาพนัธ์ 2563 
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ขา้พเจา้ไดสื้Gอสารกบัผูมี้หนา้ทีGในการกาํกบัดูแลในเรืGองต่างๆ ซึG งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามทีGไดว้างแผนไว ้ประเดน็ทีGมีนยัสาํคญัทีGพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องทีGมีนยัสาํคญัในระบบการ

ควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ทีGในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณทีGเกีGยวขอ้ง

กบัความเป็นอิสระและไดสื้Gอสารกบัผูมี้หนา้ทีGในการกาํกบัดูแลเกีGยวกบัความสมัพนัธ์ทั7งหมดตลอดจนเรืGองอืGน                             

ซึG งขา้พเจา้เชืGอวา่มีเหตุผลทีGบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการทีG

ขา้พเจา้ใชเ้พืGอป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเรืGองทั7งหลายทีGสืGอสารกบัผูมี้หนา้ทีGในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเรืGองต่าง ๆ ทีGมีนยัสาํคญัทีGสุดในการ

ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรืGองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรืGองเหล่านี7ไวใ้น

รายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเรืGองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน

สถานการณ์ทีGยากทีGจะเกิดขึ7น ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรสืGอสารเรืGองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํ

ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ทีGผูมี้ส่วนไดเ้สีย

สาธารณะจะไดจ้ากการสืGอสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบันี7  

ชลรส สนัติอศัวราภรณ์  

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523 

 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 28 กมุภาพนัธ์ 2563 
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บริษัท น้�ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัท น ำ้มันพืชไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 255,474,041            214,402,728           37,807,410            31,807,582               
เงินลงทุนชัว่คราว 9 498,935,408            1,316,023,810        498,935,408          1,316,023,810          
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7, 10 1,182,370,142         1,177,247,662        1,138,469,125       1,100,056,374          
สินคา้คงเหลือ 11 6,625,346,462         5,382,029,676        6,566,097,435       5,312,840,949          
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 17,397,982              13,647,728             16,472,657            12,589,341               
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 8,579,524,035         8,103,351,604        8,257,782,035       7,773,318,056          
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                               -                              21,500,000            21,500,000               
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 13 82,259,960              70,706,474             82,259,960            70,706,474               
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 3,025,836,637         2,791,282,478        2,753,004,829       2,509,747,595          
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 30,988,455              33,487,947             30,980,618            33,468,131               
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 21 39,749,834              32,424,482             36,018,908            29,887,040               
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 7,195,702                6,747,938               4,419,151              5,597,996                 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,186,030,588         2,934,649,319        2,928,183,466       2,670,907,236          
รวมสินทรัพย์ 11,765,554,623       11,038,000,923      11,185,965,501     10,444,225,292        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรงบกำรเงนิรวม

บริษัท น ำ้มันพืชไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 255,474,041            214,402,728           37,807,410            31,807,582               
เงินลงทุนชัว่คราว 9 498,935,408            1,316,023,810        498,935,408          1,316,023,810          
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7, 10 1,182,370,142         1,177,247,662        1,138,469,125       1,100,056,374          
สินคา้คงเหลือ 11 6,625,346,462         5,382,029,676        6,566,097,435       5,312,840,949          
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 17,397,982              13,647,728             16,472,657            12,589,341               
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 8,579,524,035         8,103,351,604        8,257,782,035       7,773,318,056          
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                               -                              21,500,000            21,500,000               
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 13 82,259,960              70,706,474             82,259,960            70,706,474               
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 3,025,836,637         2,791,282,478        2,753,004,829       2,509,747,595          
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 30,988,455              33,487,947             30,980,618            33,468,131               
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 21 39,749,834              32,424,482             36,018,908            29,887,040               
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 7,195,702                6,747,938               4,419,151              5,597,996                 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,186,030,588         2,934,649,319        2,928,183,466       2,670,907,236          
รวมสินทรัพย์ 11,765,554,623       11,038,000,923      11,185,965,501     10,444,225,292        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรงบกำรเงนิรวม

บริษัท น ำ้มันพืชไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 255,474,041            214,402,728           37,807,410            31,807,582               
เงินลงทุนชัว่คราว 9 498,935,408            1,316,023,810        498,935,408          1,316,023,810          
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7, 10 1,182,370,142         1,177,247,662        1,138,469,125       1,100,056,374          
สินคา้คงเหลือ 11 6,625,346,462         5,382,029,676        6,566,097,435       5,312,840,949          
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 17,397,982              13,647,728             16,472,657            12,589,341               
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 8,579,524,035         8,103,351,604        8,257,782,035       7,773,318,056          
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                               -                              21,500,000            21,500,000               
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 13 82,259,960              70,706,474             82,259,960            70,706,474               
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 3,025,836,637         2,791,282,478        2,753,004,829       2,509,747,595          
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 30,988,455              33,487,947             30,980,618            33,468,131               
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 21 39,749,834              32,424,482             36,018,908            29,887,040               
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 7,195,702                6,747,938               4,419,151              5,597,996                 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,186,030,588         2,934,649,319        2,928,183,466       2,670,907,236          
รวมสินทรัพย์ 11,765,554,623       11,038,000,923      11,185,965,501     10,444,225,292        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรงบกำรเงนิรวม
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บริษัท น้�ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริษัท น ำ้มันพืชไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท 16 -                               326,148,000 -                             326,148,000
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 7, 17 2,247,593,467         1,418,519,889        2,237,922,218       1,374,180,463          
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 195,030,753            194,005,993           186,108,558          186,776,302             
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ -                               3,057,346               -                             3,057,346                 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 116,675,790            131,239,062           114,149,057          129,433,252             
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,559,300,010         2,072,970,290        2,538,179,833       2,019,595,363          
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 18 156,950,883            119,600,845           138,495,516          107,442,403             
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 156,950,883            119,600,845           138,495,516          107,442,403             
รวมหนีสิ้น 2,716,250,893         2,192,571,135        2,676,675,349       2,127,037,766          
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
   หุน้สามญั 808,610,985 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 808,610,985            808,610,985           808,610,985          808,610,985             
ทุนท่ีออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้
   หุน้สามญั 808,610,985 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 808,610,985            808,610,985           808,610,985          808,610,985             
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 2,475,091,096         2,475,091,096        2,475,091,096       2,475,091,096          
ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย 28,377,618              28,377,618             -                             -                                
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 19 94,441,124              94,441,124             80,941,124            80,941,124               
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 5,249,621,619         5,052,008,649        5,136,137,906       4,942,200,616          
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 8,509,041                10,343,705             8,509,041              10,343,705               
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 8,664,651,483         8,468,873,177        8,509,290,152       8,317,187,526          
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 384,652,247            376,556,611           -                             -                                
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 9,049,303,730         8,845,429,788        8,509,290,152       8,317,187,526          
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 11,765,554,623       11,038,000,923      11,185,965,501     10,444,225,292        

-                               -                              -                             -                                
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรงบกำรเงนิรวม
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บริษัท น้�ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก�าไรขาดทุน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัท น ำ้มันพืชไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทุน
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร
หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
รำยได้
รายไดจ้ากการขาย 23,225,593,410      24,496,349,282    23,225,593,410    24,496,349,282     
รายไดจ้ากการขายวสัดุหีบห่อ 361,813,913           373,146,246          -                            -                             
รวมรายไดจ้ากการขาย 23,587,407,323      24,869,495,528    23,225,593,410    24,496,349,282     
รายไดอ่ื้น
   ดอกเบ้ียรับ 3,381,127               5,301,191              565,466                546,974                 
   เงินปันผลรับ 21,713,332             45,713,332            38,913,332           64,633,332            
   ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 56,051,820             89,390,917            56,051,820           89,390,917            
   อ่ืน ๆ 131,487,936           109,009,738          130,525,399         108,077,985          
รวมรายไดอ่ื้น 212,634,215           249,415,178          226,056,017         262,649,208          
รวมรำยได้ 23,800,041,538      25,118,910,706    23,451,649,427    24,758,998,490     
ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทุนขาย 21,230,900,303      22,069,865,039    21,013,343,236    21,817,364,566     
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 513,781,063           513,062,416          493,339,835         490,826,481          
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 247,277,463           240,717,726          204,127,375         208,884,945          
การกลบัรายการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 11 (2,257,322)             (12,319,946)          (1,927,819)            (12,848,710)           
รวมค่ำใช้จ่ำย 21,989,701,507      22,811,325,235    21,708,882,627    22,504,227,282     
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 1,810,340,031        2,307,585,471      1,742,766,800      2,254,771,208       
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (3,116,902)             (3,498,554)            (2,835,313)            (3,235,249)             
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 1,807,223,129        2,304,086,917      1,739,931,487      2,251,535,959       
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 21 (351,798,045)         (397,935,962)        (333,077,719)        (383,171,178)         
ก ำไรส ำหรับปี 1,455,425,084        1,906,150,955      1,406,853,768      1,868,364,781       

กำรแบ่งปันก ำไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,410,529,448        1,867,437,440      1,406,853,768      1,868,364,781       
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย 44,895,636             38,713,515            

1,455,425,084        1,906,150,955      

ก ำไรต่อหุ้น 22
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1.74                        2.31                       1.74                       2.31                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)

บริษัท น ำ้มันพืชไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทุน
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร
หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
รำยได้
รายไดจ้ากการขาย 23,225,593,410      24,496,349,282    23,225,593,410    24,496,349,282     
รายไดจ้ากการขายวสัดุหีบห่อ 361,813,913           373,146,246          -                            -                             
รวมรายไดจ้ากการขาย 23,587,407,323      24,869,495,528    23,225,593,410    24,496,349,282     
รายไดอ่ื้น
   ดอกเบ้ียรับ 3,381,127               5,301,191              565,466                546,974                 
   เงินปันผลรับ 21,713,332             45,713,332            38,913,332           64,633,332            
   ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 56,051,820             89,390,917            56,051,820           89,390,917            
   อ่ืน ๆ 131,487,936           109,009,738          130,525,399         108,077,985          
รวมรายไดอ่ื้น 212,634,215           249,415,178          226,056,017         262,649,208          
รวมรำยได้ 23,800,041,538      25,118,910,706    23,451,649,427    24,758,998,490     
ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทุนขาย 21,230,900,303      22,069,865,039    21,013,343,236    21,817,364,566     
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 513,781,063           513,062,416          493,339,835         490,826,481          
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 247,277,463           240,717,726          204,127,375         208,884,945          
การกลบัรายการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 11 (2,257,322)             (12,319,946)          (1,927,819)            (12,848,710)           
รวมค่ำใช้จ่ำย 21,989,701,507      22,811,325,235    21,708,882,627    22,504,227,282     
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 1,810,340,031        2,307,585,471      1,742,766,800      2,254,771,208       
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (3,116,902)             (3,498,554)            (2,835,313)            (3,235,249)             
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 1,807,223,129        2,304,086,917      1,739,931,487      2,251,535,959       
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 21 (351,798,045)         (397,935,962)        (333,077,719)        (383,171,178)         
ก ำไรส ำหรับปี 1,455,425,084        1,906,150,955      1,406,853,768      1,868,364,781       

กำรแบ่งปันก ำไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,410,529,448        1,867,437,440      1,406,853,768      1,868,364,781       
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย 44,895,636             38,713,515            

1,455,425,084        1,906,150,955      

ก ำไรต่อหุ้น 22
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1.74                        2.31                       1.74                       2.31                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)

บริษัท น ำ้มันพืชไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทุน
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร
หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
รำยได้
รายไดจ้ากการขาย 23,225,593,410      24,496,349,282    23,225,593,410    24,496,349,282     
รายไดจ้ากการขายวสัดุหีบห่อ 361,813,913           373,146,246          -                            -                             
รวมรายไดจ้ากการขาย 23,587,407,323      24,869,495,528    23,225,593,410    24,496,349,282     
รายไดอ่ื้น
   ดอกเบ้ียรับ 3,381,127               5,301,191              565,466                546,974                 
   เงินปันผลรับ 21,713,332             45,713,332            38,913,332           64,633,332            
   ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 56,051,820             89,390,917            56,051,820           89,390,917            
   อ่ืน ๆ 131,487,936           109,009,738          130,525,399         108,077,985          
รวมรายไดอ่ื้น 212,634,215           249,415,178          226,056,017         262,649,208          
รวมรำยได้ 23,800,041,538      25,118,910,706    23,451,649,427    24,758,998,490     
ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทุนขาย 21,230,900,303      22,069,865,039    21,013,343,236    21,817,364,566     
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 513,781,063           513,062,416          493,339,835         490,826,481          
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 247,277,463           240,717,726          204,127,375         208,884,945          
การกลบัรายการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 11 (2,257,322)             (12,319,946)          (1,927,819)            (12,848,710)           
รวมค่ำใช้จ่ำย 21,989,701,507      22,811,325,235    21,708,882,627    22,504,227,282     
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 1,810,340,031        2,307,585,471      1,742,766,800      2,254,771,208       
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (3,116,902)             (3,498,554)            (2,835,313)            (3,235,249)             
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 1,807,223,129        2,304,086,917      1,739,931,487      2,251,535,959       
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 21 (351,798,045)         (397,935,962)        (333,077,719)        (383,171,178)         
ก ำไรส ำหรับปี 1,455,425,084        1,906,150,955      1,406,853,768      1,868,364,781       

กำรแบ่งปันก ำไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,410,529,448        1,867,437,440      1,406,853,768      1,868,364,781       
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย 44,895,636             38,713,515            

1,455,425,084        1,906,150,955      

ก ำไรต่อหุ้น 22
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1.74                        2.31                       1.74                       2.31                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)
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บริษัท น้�ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัท น ำ้มันพืชไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร
หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

ก ำไรส ำหรับปี 1,455,425,084        1,906,150,955      1,406,853,768      1,868,364,781       

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย (2,293,330)             (2,644,995)            (2,293,330)            (2,644,995)             
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 21 458,666                  528,998                 458,666                528,998                 
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (1,834,664)             (2,115,997)            (1,834,664)            (2,115,997)             
รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 18 -                              (9,566,196)            -                            (10,469,803)           
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 21 -                              1,913,240              -                            2,093,961              
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                              (7,652,956)            -                            (8,375,842)             
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี (1,834,664)             (9,768,953)            (1,834,664)            (10,491,839)           

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 1,453,590,420        1,896,382,002      1,405,019,104      1,857,872,942       
-                              -                             -                            -                             

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,408,694,784        1,857,175,840      1,405,019,104      1,857,872,942       
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 44,895,636             39,206,162            

1,453,590,420        1,896,382,002      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)
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บริษัท น้�ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษทั น ำ้มนัพืชไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร
2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 
ก าไรก่อนภาษี 1,807,223,129     2,304,086,917    1,739,931,487      2,251,535,959     
รายการปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกิจกรรมด าเนินงาน 
   เงินปันผลรับ (21,713,332)         (45,713,332)        (38,913,332)          (64,633,332)        
   ก าไรจากการลงทุนในกองทุนรวม (59,209,486)         (27,032,177)        (59,209,486)          (27,032,177)        
   ก าไรจากการจ าหน่ายอาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (844,381)              (13,122,862)        (801,959)               (13,122,862)        
   ตดัจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร 333,236               -                         333,236                -                          
   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 371,248,459        339,117,416       313,540,557         282,611,545        
   คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) 6,232,967            224,806              (1,985,507)            (644,205)             
   ตดัจ าหน่ายหน้ีสูญ (578,453)              (1,335,837)          (578,453)               (98,777)               
   กลบัรายการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมลูคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บ (2,257,322)           (12,319,946)        (1,927,820)            (12,848,710)        
   ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริง -                          (1,314,000)          -                           (1,314,000)          
   ขาดทุน (ก าไร) จากการเปล่ียนแปลงมลูคา่ยติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ (3,057,346)           1,661,021           (3,057,346)            1,661,021           
   กลบัรายการคา่เผ่ือการดอ้ยคา่เงินลงทุน (13,846,815)         -                         (13,846,815)          -                          
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 51,255,598          15,367,535         44,750,933           13,210,537          
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 2,134,786,254     2,559,619,541    1,978,235,495      2,429,324,999     
สินทรัพยด์ าเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน) 
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (10,776,994)         223,012,297       (35,848,791)          222,054,645        
   สินคา้คงเหลือ (1,241,059,464)    1,266,105,245    (1,251,328,666)     1,298,865,964     
   สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (3,750,254)           5,188,830           (3,883,316)            1,738,366           
   สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน (447,764)              (1,515,419)          1,178,845             (1,355,132)          
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 828,751,065        (73,418,195)        863,419,242         (95,682,282)        
   หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน (14,563,271)         26,422,007         (15,284,194)          26,020,882          
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (13,905,560)         (16,744,604)        (13,697,820)          (16,239,174)        
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,679,034,012     3,988,669,702    1,522,790,795      3,864,728,268     
   จ่ายภาษีเงินได้ (357,639,971)       (336,436,958)      (339,418,665)        (319,473,038)      
เงินสดสุทธิจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 1,321,394,041     3,652,232,744    1,183,372,130      3,545,255,230     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)
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บริษัท น้�ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริษทั น ำ้มนัพืชไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร
2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมลงทุน 
เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในกองทุนรวม (10,127,800,000)  (8,849,900,000)   (10,127,800,000)   (8,849,900,000)   
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในกองทุนรวม 11,004,097,886   8,079,390,159    11,004,097,886    8,079,390,159     
เงินปันผลรับ 21,713,332          45,713,332         38,913,332           64,633,332          
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (604,473,050)       (440,083,757)      (555,382,624)        (407,657,621)      
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 3,039,837            16,645,877         2,899,837             16,645,877          
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนเพ่ิมข้ึน (1,358,768)           (427,741)             (1,358,768)            (427,741)             
เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 295,219,237        (1,148,662,130)   361,369,663         (1,097,315,994)   
กระแสเงินสดจำกกจิกรรมจัดหำเงิน 
เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีทลดลง (326,148,000)       (874,959,374)      (326,148,000)        (874,959,374)      
จ่ายเงินปันผล (1,212,593,965)    (1,575,967,409)   (1,212,593,965)     (1,575,967,409)   
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (36,800,000)         (40,480,000)        -                           -                          
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหำเงิน (1,575,541,965)    (2,491,406,783)   (1,538,741,965)     (2,450,926,783)   
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 41,071,313          12,163,831         5,999,828             (2,987,547)          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 214,402,728        202,238,897       31,807,582           34,795,129          
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยปี 255,474,041        214,402,728       37,807,410           31,807,582          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)
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บริษัท น้�ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

1 

บริษัท นํ)ามันพืชไทย จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 
สําหรับปีสิ)นสุดวนัทีB 31 ธันวาคม 2562 

1. ข้อมูลทัBวไป 
 บริษทั นํ) ามนัพืชไทย จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซึ= งจดัตั)งและมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย 

ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการผลิตและจาํหน่ายกากถั=วเหลืองและนํ) ามนัถั=วเหลือง ที=อยู่ตามที=จดทะเบียน
ของบริษทัฯอยูที่= เลขที= 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ - ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิ 
2.1 งบการเงินนี) จดัทาํขึ)นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที=กาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี                                      

พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัที=                               
11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที=บริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี)  

 งบการเงินนี)ไดจ้ดัทาํขึ)นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอื=นในนโยบายการบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

 ก) งบการเงินรวมนี)ไดจ้ดัทาํขึ)นโดยรวมงบการเงินของบริษทั นํ)ามนัพืชไทย จาํกดั (มหาชน) (ซึ= งต่อไปนี)
เรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซึ= งต่อไปนี) เรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปนี)  

ชื#อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั4งขึ4นใน

ประเทศ 
อตัราร้อยละ 
ของการถือหุน้ 

   2562 2561 
บริษทั พรอดดิจิ จาํกดั (มหาชน) ผลิตและจาํหน่ายบรรจุภณัฑ ์ ไทย 32 32 

ข) บริษทัฯจะถือวา่มีการควบคุมกิจการที=เขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมี
ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการที=เขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการสั=งการกิจกรรมที=
ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั)นได ้

ค) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั)งแต่วนัที=บริษทัฯมีอาํนาจใน

การควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัที=บริษทัฯสิ)นสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั)น   

ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํขึ)นโดยใชน้โยบายการบญัชีที=สาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ)  ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อย รายการคา้ระหว่างกนัที=มีสาระสําคญัไดถู้กตดัออกจาก    
งบการเงินรวมนี)แลว้ 
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ฉ)  ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที=ไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัย่อยส่วนที=ไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวธีิราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีBเริBมมผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 
ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่จาํนวนหลายฉบบั ซึ= งมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงิน
ที=มีรอบระยะเวลาบญัชีที=เริ= มในหรือหลงัวนัที= 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ)นเพื=อให้มีเนื)อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเกี=ยวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้
แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันี)
ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัใหม่ซึ=งไดมี้การเปลี=ยนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งันี)  

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับทีB 15 เรืBอง รายได้จากสัญญาทีBทาํกบัลูกค้า 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที= 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการบญัชี 
ที=เกี=ยวขอ้งต่อไปนี)   

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที= 11 (ปรับปรุง 2560) เรื=อง สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที= 18 (ปรับปรุง 2560) เรื=อง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที= 31  

(ปรับปรุง 2560) 
เรื=อง รายได ้- รายการแลกเปลี=ยน
เกี=ยวกบับริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที= 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เรื=อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที= 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เรื=อง สญัญาสาํหรับการก่อสร้าง
อสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที= 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เรื=อง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
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กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที= 15 กบัสัญญาที=ทาํกบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญา
ที=อยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอื=น มาตรฐานฉบบันี)ไดก้าํหนดหลกัการ 5 ขั)นตอนสาํหรับการ
รับรู้รายไดที้=เกิดขึ)นจากสัญญาที=ทาํกบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจาํนวนเงินที=สะทอ้นถึงสิ=งตอบ
แทนที=กิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปลี=ยนสินคา้หรือบริการที=ไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และ
กาํหนดใหกิ้จการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เทจ็จริงและเหตุการณ์ที=เกี=ยวขอ้งทั)งหมดในการพิจารณา

ตามหลกัการในแต่ละขั)นตอน  

กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี)มาถือปฏิบติัโดยปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนที=

แสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเสมือนหนึ= งว่ากลุ่มบริษทัใช้นโยบายการบญัชีนี) มาตั)งแต่แรก โดยเลือกใช้
แนวทางปฏิบติัที=ผอ่นปรนดงันี)  

- ไม่เปิดเผยผลกระทบจากการนาํมาตรฐานฉบบันี)มาใชต่้องบการเงินสาํหรับปีปัจจุบนั 

ผลสะสมของเปลี=ยนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีBจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินทีBมีรอบระยะเวลาบัญชีทีBเริBมใน
หรือหลงัวนัทีB 1 มกราคม 2563 
สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซึ= งจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินที=มีรอบระยะเวลาบญัชีที=เริ=มใน
หรือหลงัวนัที= 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึ)น
เพื=อใหมี้เนื)อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบาย
ใหช้ดัเจนเกี=ยวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน ยกเวน้มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงัต่อไปนี) ที=มีการเปลี=ยนแปลงหลกัการสาํคญัซึ=งสามารถสรุปไดด้งันี)  

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเครืBองมือทางการเงนิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื= องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที= 7 การเปิดเผยขอ้มูลเครื=องมือทางการเงิน 
ฉบบัที= 9 เครื=องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที= 32  การแสดงรายการเครื=องมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที= 16 การป้องกนัความเสี=ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัที= 19 การชาํระหนี) สินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเกี=ยวกบัการจดัประเภทและการวดั
มูลค่าเครื=องมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสาร

ทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการ
เกี=ยวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเครื=องมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตที=คาด

ว่าจะเกิดขึ)น และหลกัการเกี=ยวกบัการบญัชีป้องกนัความเสี=ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผย
ข้อมูลเครื= องมือทางการเงิน และเมื=อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี) มีผลบังคบัใช้ จะทาํให้
มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัที=มีผลบงัคบัใชอ้ยู่
ในปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัคาดวา่การนาํมาตรฐานฉบบันี)มาใช ้จะมีผลกระทบจากรายการดงัต่อไปนี)  
- การจดัประเภทและวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัที=ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน - 

บริษทัฯตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัที=ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน และจดั
ประเภทเงินลงทุนดงักล่าวเป็นสินทรัพยท์างการเงินที=วดัมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน หรือผ่าน
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื=น ทั)งนี)หากเลือกแสดงการเปลี=ยนแปลงมูลค่ายติุธรรมในภายหลงัของเงินลงทุนใด
ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื=นแลว้จะไม่สามารถยกเลิกได ้

- การรับรู้รายการผลขาดทุนดา้นเครดิต - กลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตที=คาดว่าจะเกิดขึ)นต่อ
สินทรัพยท์างการเงินโดยไม่จาํเป็นตอ้งรอใหเ้หตุการณ์ที=มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดขึ)นก่อน กลุ่มบริษทั
จะใชว้ธีิการอยา่งง่ายในการพิจารณาค่าเผื=อผลขาดทุนที=คาดวา่จะเกิดขึ)นตลอดอายสุาํหรับลูกหนี)การคา้ 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที=อาจมีต่องบการเงินในปีที=เริ=มนาํ

มาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับทีB 16 เรืBอง สัญญาเช่า 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที= 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที= 17 เรื=อง สญัญาเช่า และการ
ตีความมาตรฐานบญัชีที=เกี=ยวขอ้ง มาตรฐานฉบบันี) ไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า 
การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสญัญาเช่า และกาํหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหนี) สินสาํหรับ
สญัญาเช่าทุกรายการที=มีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั)นมีมูลค่าตํ=า 

การบญัชีสาํหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปลี=ยนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที= 17 ผูใ้หเ้ช่า
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนั

กบัมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที= 17 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเชื=อวา่มาตรฐานฉบบันี)  จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของ
กลุ่มบริษทั 
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4. ผลสะสมจากการเปลีBยนแปลงนโยบายการบัญชีเนืBองจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มา 
ถือปฏิบัติ  
ตามที=กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 กลุ่มบริษทัได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน       
ฉบบัที= 15 มาถือปฏิบติัในระหวา่งปีปัจจุบนั โดยกิจการไดเ้ลือกปรับยอ้นหลงังบการเงินของปีก่อนที=แสดง
เปรียบเทียบ 

จาํนวนเงินของรายการปรับปรุงที=มีผลกระทบต่อรายการในงบกาํไรขาดทุน แสดงไดด้งันี)  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีสิ)นสุด 
วนัที= 31 ธนัวาคม 2561 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ลดลง (207) (207) 
ตน้ทุนขายเพิ=มขึ)น (271) (271) 
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่ายลดลง 478 478 
กาํไรสําหรับปี - - 

 รายการปรับปรุงขา้งตน้มีรายละเอียดดงัต่อไปนี)  

- ตน้ทุนสินคา้ที=เกิดจากการแถมสินคา้ จากเดิมที=บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในการขายเมื=อเกิดรายการ บริษทัฯ
พิจารณาวา่ตอ้งบนัทึกเป็นตน้ทุนขาย ส่งผลใหต้น้ทุนขายเพิ=มขึ)น และค่าใชจ่้ายในการขายลดลง 

- ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย บริษทัฯพิจารณาวา่จะตอ้งประมาณการจาํนวนเงินของสิ=งตอบแทนผนัแปร
ซึ=งเป็นส่วนหนึ=งของราคาของรายการขาย โดยกิจการตอ้งบนัทึกสิ=งตอบแทนที=จะจ่ายใหก้บัลูกคา้              
หกัออกจากมูลค่าของรายไดที้=รับรู้จากสญัญาที=ทาํกบัลูกคา้ ส่งผลใหร้ายไดจ้ากการขายลดลง และ
ค่าใชจ่้ายในการขายลดลง 

 รายการปรับปรุงดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน กาํไรสาํหรับปีและกาํไร                          
ต่อหุน้ 

5. นโยบายการบัญชีทีBสําคญั 
5.1 การรับรู้รายได้ 

 ขายสินค้า 
รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เมื=อกลุ่มบริษทัไดโ้อนอาํนาจควบคุมในสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ เมื=อมี
การส่งมอบสินคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าที=ไดรั้บหรือคาดวา่จะไดรั้บสาํหรับสินคา้ที=ไดส่้งมอบ
หลงัจากหกัประมาณการสินคา้รับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ=ม 
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 ดอกเบี /ยรับ 

ดอกเบี)ยรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนที=แทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้มื=อบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

5.2 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั)นที=มีสภาพ
คล่องสูง ซึ= งถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัที=ไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิก
ใช ้

5.3 ลูกหนี)การค้า 
ลูกหนี)การคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิที=จะไดรั้บ กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผื=อหนี)สงสัยจะสูญสาํหรับ
ผลขาดทุนโดยประมาณที=อาจเกิดขึ) นจากการเก็บเงินจากลูกหนี) ไม่ได้ ซึ= งโดยทั=วไปพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเกบ็เงินและการวเิคราะห์อายหุนี)   

5.4 สินค้าคงเหลือ 
สินคา้สําเร็จรูปแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีตน้ทุนถวัเฉลี=ย) หรือมูลค่าสุทธิที=จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใด        
จะตํ=ากวา่และประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงานและค่าโสหุย้ในการผลิต  

วตัถุดิบและวสัดุคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วธีิตน้ทุนถวัเฉลี=ย) หรือมูลค่าสุทธิที=จะไดรั้บแลว้แต่ราคา
ใดจะตํ=ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหนึ=งของตน้ทุนการผลิตเมื=อมีการเบิกใช ้ 

5.5 เงนิลงทุน 
ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื=อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี=ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ

หลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

ข) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื=อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี=ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลกัทรัพยด์งักล่าวบนัทึกในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื=น และจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมื=อ
ไดจ้าํหน่ายหลกัทรัพยน์ั)นออกไป 

ค) เงินลงทุนในตราสารหนี) ที=จะครบกาํหนดชาํระในหนึ= งปี รวมทั)งที=จะถือจนครบกาํหนดแสดงมูลค่า
ตามวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย บริษทัฯตดับญัชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนตํ=ากว่ามูลค่าตราสารหนี) ตามอตัรา
ดอกเบี)ยที=แทจ้ริง ซึ= งจาํนวนที=ตดัจาํหน่าย/รับรู้นี)จะแสดงเป็นรายการปรับกบัดอกเบี)ยรับ 

ง) เงินลงทุนในตราสารทุนที=ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั=วไป ซึ= งแสดงในราคา
ทุนสุทธิจากค่าเผื=อการดอ้ยค่า (ถา้มี)   

จ) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยที=แสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวธีิราคาทุน 
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5.5 เงนิลงทุน 
ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื=อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี=ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ

หลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

ข) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื=อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี=ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลกัทรัพยด์งักล่าวบนัทึกในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื=น และจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมื=อ
ไดจ้าํหน่ายหลกัทรัพยน์ั)นออกไป 

ค) เงินลงทุนในตราสารหนี) ที=จะครบกาํหนดชาํระในหนึ= งปี รวมทั)งที=จะถือจนครบกาํหนดแสดงมูลค่า
ตามวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย บริษทัฯตดับญัชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนตํ=ากว่ามูลค่าตราสารหนี) ตามอตัรา
ดอกเบี)ยที=แทจ้ริง ซึ= งจาํนวนที=ตดัจาํหน่าย/รับรู้นี)จะแสดงเป็นรายการปรับกบัดอกเบี)ยรับ 

ง) เงินลงทุนในตราสารทุนที=ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั=วไป ซึ= งแสดงในราคา
ทุนสุทธิจากค่าเผื=อการดอ้ยค่า (ถา้มี)   

จ) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยที=แสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวธีิราคาทุน 
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มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซื)อหลงัสุด ณ สิ)นวนัทาํการ
สุดทา้ยของปี ส่วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี) คาํนวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนที=ประกาศโดยสมาคม
ตลาดตราสารหนี)ไทย มูลค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 

บริษทัฯใชว้ธีิถวัเฉลี=ยถ่วงนํ)าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน  

ในกรณีที=มีการโอนเปลี=ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ=งไปเป็นอีกประเภทหนึ=ง บริษทัฯจะปรับมูลค่า
ของเงินลงทุนดงักล่าวใหม่โดยใชมู้ลค่ายติุธรรม ณ วนัที=โอนเปลี=ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหวา่ง
ราคาตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที=โอนจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนหรือแสดงเป็น
องคป์ระกอบอื=นของส่วนของผูถื้อหุน้แลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนที=มีการโอนเปลี=ยน 

เมื=อมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งสิ=งตอบแทนสุทธิที=ไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนจะถูก
บนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

5.6 ทีBดนิ อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสืBอมราคา 
ที=ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื=อมราคาสะสม และ        
ค่าเผื=อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

ค่าเสื=อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้

ประโยชน์โดยประมาณดงันี)  

อาคาร -  20 ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคาร -  5 ปี และ 20 ปี 
เครื=องจกัรและอุปกรณ์ -  2 - 10 ปี 
เครื=องมือและเครื=องใชใ้นโรงงาน -  5 ปี 
เครื=องใชแ้ละเครื=องตกแต่งสาํนกังาน -  3 ปี และ 5 ปี 
ยานพาหนะ -  5 ปี 

ค่าเสื=อมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเสื=อมราคาสาํหรับที=ดินและสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 

กลุ่มบริษทัตดัรายการที=ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เมื=อจาํหน่ายสินทรัพยห์รือ     คาดวา่จะไม่ได้
รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจาก
การจาํหน่ายสินทรัพย ์จะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมื=อกลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยน์ั)นออกจาก
บญัชี 
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5.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
กลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทุนเริ=มแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้รายการเริ=มแรก 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื=อการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) 
ของสินทรัพยน์ั)น 

กลุ่มบริษทัตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที=มีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัอย่างมีระบบตลอดอายุการให้

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั)น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเมื=อมีขอ้บ่งชี)วา่
สินทรัพยน์ั)นเกิดการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่ายของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกสิ)นปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที=มีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัมีดงันี)  

      อายกุารใหป้ระโยชน์ 
  ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 3, 5, 10 ปี 

5.8 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีBเกีBยวข้องกนั 
บุคคลหรือกิจการที=เกี=ยวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที=มีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก
บริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

นอกจากนี) บุคคลหรือกิจการที=เกี=ยวข้องกันยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจการที=มีสิทธิ                                           
ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซึ= งทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคญั 
กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯ ที=มีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

5.9 เงนิตราต่างประเทศ 
บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ= งเป็นสกุลเงินที=ใช้ในการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการที=รวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุลเงินที=ใช้
ในการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนั)น 

รายการที=เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลี=ยน ณ วนัที=ที= เกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหนี) สินที=เป็นตวัเงินซึ= งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัรา

แลกเปลี=ยน ณ วนัสิ)นรอบระยะเวลารายงาน 

กาํไรและขาดทุนที=เกิดจากการเปลี=ยนแปลงในอตัราแลกเปลี=ยนไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 
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5.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
ทุกวนัสิ)นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของที=ดิน อาคารและอุปกรณ์ของ
กลุ่มบริษทั หากมีขอ้บ่งชี)วา่สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเมื=อมูลค่าที=
คาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ=ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั)น ทั)งนี) มูลค่าที=คาดวา่จะไดรั้บ
คืนหมายถึงมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใด

จะสูงกวา่ 

กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

5.11 ผลประโยชน์พนักงาน 
ผลประโยชน์ระยะสั/นของพนักงาน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ่้ายเมื=อเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน 

โครงการสมทบเงิน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ย และพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั)งกองทุนสาํรองเลี)ยงชีพ ซึ= งประกอบดว้ยเงินที=พนกังาน
จ่ายสะสมและเงินที=บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสาํรองเลี)ยงชีพ
ไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เงินที=บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบกองทุนสาํรอง
เลี)ยงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีที=เกิดรายการ 

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

กลุ่มบริษทัมีภาระสาํหรับเงินชดเชยที=ตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเมื=อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ= งกลุ่ม
บริษทัถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน 

กลุ่มบริษทัคาํนวณหนี) สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยที=ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชี=ยวชาญอิสระไดท้าํการประเมินภาระผกูพนั
ดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and losses) 
สาํหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื=น 

ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั)งจาํนวนในกาํไรหรือขาดทุนทนัทีที=มีการแกไ้ขโครงการหรือลดขนาด

โครงการ หรือเมื=อกิจการรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างที=เกี=ยวขอ้ง 
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5.12 ประมาณการหนี)สิน 
 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหนี) สินไวใ้นบญัชีเมื=อมีภาระผกูพนัซึ= งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้

เกิดขึ)นแลว้ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่ากลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื=อปลด
เปลื)องภาระผกูพนันั)นและกลุ่มบริษทัสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั)นไดอ้ยา่งน่าเชื=อถือ  

5.13 ภาษเีงนิได้ 
 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน 
 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนที=คาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษี  ของรัฐ โดย

คาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑที์=กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี 
 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั=วคราวระหวา่งราคาตามบญัชีของสินทรัพย์

และหนี) สิน ณ วนัสิ)นรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี) สินที=เกี=ยวขอ้งนั)น โดยใช้
อตัราภาษีที=มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิ)นรอบระยะเวลารายงาน  

 กลุ่มบริษทัรับรู้หนี) สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั=วคราวที=ตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชั=วคราวที=ใชห้กัภาษี รวมทั)งผลขาดทุนทางภาษีที=ยงั
ไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าที=มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ที=กลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที=จะ

ใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชั=วคราวที=ใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที=ยงัไม่ไดใ้ชน้ั)น 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกสิ)นรอบระยะเวลารายงาน

และจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะไม่มีกาํไร
ทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั)งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หากภาษีที=เกิดขึ)นเกี=ยวขอ้งกบั

รายการที=ไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

5.14 ตราสารอนุพนัธ์ 
 ตราสารอนุพนัธ์ของบริษทัฯประกอบดว้ยสัญญาซื)อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาประกนั

แลกเปลี=ยนราคาสินคา้โภคภณัฑ ์

 ตราสารอนุพนัธ์จะถูกวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม โดยการเปลี=ยนแปลงของมูลค่ายติุธรรมจะถูกรับรู้ในส่วน
ของกาํไรหรือขาดทุน ซึ= งแสดงรวมอยูใ่นรายไดอื้=นและค่าใชจ่้ายอื=น 
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 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที=คาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาที=จะตอ้งจ่ายเพื=อโอน
หนี) สินให้ผูอื้=นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการที=เกิดขึ)นในสภาพปกติระหว่างผูซื้)อและผูข้าย (ผูร่้วมใน
ตลาด) ณ วนัที=วดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใชร้าคาเสนอซื)อขายในตลาดที=มีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหนี) สินซึ= งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที=เกี=ยวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีที=ไม่มีตลาดที=มีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนี) สินที=มีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่
สามารถหาราคาเสนอซื)อขายในตลาดที=มีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิค
การประเมินมูลค่าที=เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลที=สามารถสังเกตไดที้=เกี=ยวขอ้งกบั
สินทรัพยห์รือหนี) สินที=จะวดัมูลค่ายติุธรรมนั)นใหม้ากที=สุด  

 ลาํดบัชั)นของมูลค่ายติุธรรมที=ใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี) สินในงบการเงิน

แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลที=นาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงันี)  

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซื)อขายของสินทรัพยห์รือหนี) สินอยา่งเดียวกนัในตลาดที=มีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอื=นที=สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี) สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลที=ไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเกี=ยวกบักระแสเงินในอนาคตที=กิจการประมาณขึ)น  

 ทุกวนัสิ)นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่างลาํดบัชั)น
ของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยแ์ละหนี) สินที=ถืออยู่ ณ วนัสิ)นรอบระยะเวลารายงานที=มีการวดัมูลค่า
ยติุธรรมแบบเกิดขึ)นประจาํ 

6. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีBสําคญั 
ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการ
ประมาณการในเรื= องที=มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวนี) ส่งผล
กระทบต่อจาํนวนเงินที=แสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลที=แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที=
เกิดขึ)นจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนที=ประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการที=สําคญัมี
ดงันี)  

 การรวมงบการเงนิของบริษทัย่อยทีBบริษทัฯมสัีดส่วนการถือหุ้นน้อยกว่ากึBงหนึBง 
 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯพิจารณาว่าบริษทัฯมีอาํนาจควบคุมในบริษทั พรอดดิจิ จาํกดั (มหาชน) ถึงแมว้่า

บริษทัฯจะถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงในบริษทัดงักล่าวในสัดส่วนร้อยละ 32 ซึ= งเป็นสัดส่วนที=นอ้ยกว่า   
กึ= งหนึ= ง ทั)งนี)  เนื=องจากบริษทัฯเป็นผูถื้อหุ้นที=มีเสียงส่วนใหญ่และสามารถสั=งการกิจกรรมที=สําคญัของ
บริษทัดังกล่าวได้ อีกทั) งผูถื้อหุ้นรายอื=นเป็นผูถื้อหุ้นรายย่อยๆเท่านั)น ดังนั)น บริษทั พรอดดิจิ จาํกัด 
(มหาชน) จึงถือเป็นบริษทัยอ่ยของกลุ่มกิจการและตอ้งนาํมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั)งแต่วนัที=
บริษทัฯมีอาํนาจควบคุมในกิจการดงักล่าว 
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ค่าเผืBอหนี)สงสัยจะสูญของลูกหนี) 
ในการประมาณค่าเผื=อหนี)สงสัยจะสูญของลูกหนี)  ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการ
หนี) สูญที=คาดวา่จะเกิดขึ)นจากลูกหนี)แต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเกบ็เงินในอดีต อายขุองหนี) ที=
คงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจที=เป็นอยูใ่นขณะนั)น เป็นตน้ 

ค่าเผืBอการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 
ในการประมาณค่าเผื=อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผล
ขาดทุนที=คาดว่าจะเกิดขึ)นจากสินคา้คงเหลือนั)น โดยค่าเผื=อการลดลงของมูลค่าสุทธิที=จะไดรั้บ พิจารณา
จากราคาที=คาดวา่จะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหกัดว้ยค่าใชจ่้ายในการขายสินคา้นั)น 

 ทีBดนิ อาคารและอุปกรณ์และค่าเสืBอมราคา 
ในการคาํนวณค่าเสื=อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื=อเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายกุารใหป้ระโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี=ยนแปลงเกิดขึ)น 

นอกจากนี) ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของที=ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าที=คาดวา่จะไดรั้บคืนตํ=ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั)น 
ในการนี) ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจที=เกี=ยวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตและ

การประเมินมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายซึ=งเกี=ยวเนื=องกบัสินทรัพยน์ั)น 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 
หนี) สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ)นตามหลักคณิตศาสตร์

ประกนัภยั ซึ= งตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั)น เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ)นเงินเดือน
ในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลี=ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 
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7. รายการธุรกจิกบักจิการทีBเกีBยวข้องกนั 
 ในระหวา่งปี กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจที=สาํคญักบับุคคลหรือกิจการที=เกี=ยวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเงื=อนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามที=ตกลงกนัระหว่างกลุ่มบริษทัและกิจการที=เกี=ยวขอ้งกนั

เหล่านั)น ซึ= งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งันี)  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 
 2562 2561 2562 2561  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ซื4อวสัดุหีบห่อ - - 311 329 ราคาเป็นไปตามปกติ

เช่นเดียวกบัลูกคา้ทั#วไป 
ส่วนลดรับจากการซื4อสินคา้ - - - 2 ตามที#ตกลงร่วมกนั 
      
รายการธุรกิจกบับริษทัที#เกี#ยวขอ้งกนั      
ขายสินคา้โดยบริษทัฯ 17 21 17 21 ราคาเป็นไปตามปกติ

เช่นเดียวกบัลูกคา้ทั#วไป 
ขายสินคา้โดยบริษทัยอ่ย 30 27 - - ราคาเป็นไปตามปกติ

เช่นเดียวกบัลูกคา้ทั#วไป 
ค่าบริการรับ 1 - 1 - ตามที#ตกลงร่วมกนั 

ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ยและกิจการที=เกี=ยวขอ้งกนั ณ วนัที= 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 
มีรายละเอียดดงันี)  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ลูกหนี'การค้า - กจิการที/เกี/ยวข้องกนั (หมายเหตุ 10)     
บริษทัที6เกี6ยวขอ้งกนั (มีกรรมการหรือผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 6,284 6,917 3,187 3,946 
รวมลูกหนี@การคา้ - กิจการที6เกี6ยวขอ้งกนั 6,284 6,917 3,187 3,946 
     
ลูกหนี'อื/น - กจิการที/เกี/ยวข้องกนั (หมายเหตุ 10)     
บริษทัยอ่ย - - - 2,134 
บริษทัที6เกี6ยวขอ้งกนั (มีกรรมการหรือผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 91 91 91 91 
รวมลูกหนี@ อื6น - กิจการที6เกี6ยวขอ้งกนั 91 91 91 2,225 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
เจ้าหนี'การค้า - กจิการที/เกี/ยวข้องกนั (หมายเหตุ 17)     
บริษทัยอ่ย - - 53,642 55,363 
บริษทัที6เกี6ยวขอ้งกนั (มีกรรมการหรือผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 136 - 136 - 
รวมเจา้หนี@การคา้ - กิจการที6เกี6ยวขอ้งกนั 136 - 53,778 55,363 
     
เจ้าหนี'อื/น - กจิการที/เกี/ยวข้องกนั (หมายเหตุ 17)     
บริษทัที6เกี6ยวขอ้งกนั (มีกรรมการหรือผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 57 119 57 119 
รวมเจา้หนี@ อื6น - กิจการที6เกี6ยวขอ้งกนั 57 119 57 119 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหวา่งปีสิ)นสุดวนัที= 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานที=ใหแ้ก่
กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี)  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะสั)น 84 97 70 84 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 7 4 7 4 
รวม 91 101 77 88 

8. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
เงินสด 445 425 385 365 
เงินฝากธนาคาร 255,029 213,978 37,422 31,443 
รวม 255,474 214,403 37,807 31,808 

ณ วนัที= 31 ธนัวาคม 2562 เงินฝากออมทรัพย ์และเงินฝากประจาํมีอตัราดอกเบี)ยระหว่างร้อยละ 0.10 ถึง 
1.20 ต่อปี (2561: ร้อยละ 0.13 ถึง 1.20 ต่อปี) 
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9. เงนิลงทุนชัBวคราว 

 เงินลงทุนชั=วคราวคือ เงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี) ซึ= งแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

10. ลูกหนี)การค้าและลูกหนี)อืBน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ลูกหนี7การคา้ - กิจการที:เกี:ยวขอ้งกนั     
อายหุนี7คงคา้งนบัจากวนัที:ถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 6,284 6,917 3,187 3,946 
รวมลูกหนี7การคา้ - กิจการที:เกี:ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 7) 6,284 6,917 3,187 3,946 
     
ลูกหนี7การคา้ - กิจการที:ไม่เกี:ยวขอ้งกนั     
อายหุนี7คงคา้งนบัจากวนัที:ถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 900,588 846,158 891,112 828,443 
คา้งชาํระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน 243,471 277,770 224,123 242,125 
   3 - 6 เดือน 1,049 5,916 397 1,542 
   6 - 12 เดือน 13,559 19,257 404 27 
   มากกวา่ 12 เดือน  84,755 79,623 78,342 79,623 
   เช็คคืน 847 261 - - 
รวม 1,244,269 1,228,985 1,194,378 1,151,760 
หกั: ค่าเผื:อหนี7สงสยัจะสูญ (75,623) (69,969) (66,536) (69,099) 
รวมลูกหนี7การคา้ - กิจการที:ไม่เกี:ยวขอ้งกนั, สุทธิ 1,168,646 1,159,016 1,127,842 1,082,661 
รวมลูกหนี7การคา้ - สุทธิ 1,174,930 1,165,933 1,131,029 1,086,607 
ลูกหนี7 อื:น     
ลูกหนี7 อื:นกิจการที:เกี:ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 7) 91 91 91 2,225 
ลูกหนี7 อื:น 6,380 10,247 6,380 10,247 
รายไดค้า้งรับ 969 977 969 977 
รวมลูกหนี7 อื:น 7,440 11,315 7,440 13,449 
รวมลูกหนี7การคา้และลูกหนี7 อื:น - สุทธิ 1,182,370 1,177,248 1,138,469 1,100,056 
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11. สินค้าคงเหลือ 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 

ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทุนเป็น

มูลค่าสุทธิที6จะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
วตัถุดิบ 2,663,617 1,206,108 (20,139) (13,896) 2,643,478 1,192,212 
สินคา้สาํเร็จรูป 1,235,600 1,456,104 (4,727) (13,227) 1,230,873 1,442,877 
วสัดุคงเหลือ 182,067 176,745 (1,489) (1,489) 180,578 175,256 
วตัถุดิบระหวา่งทาง 2,570,417 2,571,685 - - 2,570,417 2,571,685 
รวม 6,651,701 5,410,642 (26,355) (28,612) 6,625,346 5,382,030 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทุนเป็น

มูลค่าสุทธิที6จะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
วตัถุดิบ 2,641,882 1,169,093 (20,138) (13,896) 2,621,744 1,155,197 
สินคา้สาํเร็จรูป 1,210,074 1,435,008 (4,528) (12,698) 1,205,546 1,422,310 
วสัดุคงเหลือ 169,893 165,138 (1,489) (1,489) 168,404 163,649 
วตัถุดิบระหวา่งทาง 2,570,403 2,571,685 - - 2,570,403 2,571,685 
รวม 6,592,252 5,340,924 (26,155) (28,083) 6,566,097 5,312,841 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั กลุ่มบริษทับนัทึกการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิที=จะไดรั้บ
เป็นจาํนวน 4 ลา้นบาท (2561: 27 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 4 ลา้นบาท 2561: 26 ลา้นบาท) และบริษทัฯมีการ
กลบัรายการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือจาํนวน 6 ลา้นบาท (2561: 39 ลา้นบาท) โดยนาํไปหกัจากมูลค่าของ
สินคา้คงเหลือที=รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายระหวา่งปี 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
12.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามที=แสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบดว้ยเงินลงทุนในหุ้นสามญัของ

บริษทัดงัต่อไปนี)  
(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
เงินปันผลที>บริษทัฯ 

รับระหวา่งปี 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั พรอดดิจิ จาํกดั (มหาชน) 135,000 135,000 32 32 21,500 21,500 17,200 18,920 

12.2 รายละเอียดของบริษทัยอ่ยซึ=งมีส่วนไดเ้สียที=ไม่มีอาํนาจควบคุมที=มีสาระสาํคญั 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั 

สดัส่วนที2ถือโดย 
ส่วนไดเ้สีย 

ที2ไม่มีอาํนาจควบคุม 
ส่วนไดเ้สียที2ไม่มีอาํนาจ

ควบคุมในบริษทัยอ่ยสะสม 

กาํไรหรือขาดทุนที2แบ่งใหก้บั
ส่วนไดเ้สียที2ไม่มีอาํนาจ
ควบคุมในบริษทัยอ่ย                                      

ในระหวา่งปี 

เงินปันผลจ่ายใหก้บัส่วนไดเ้สีย 
ที2ไม่มีอาํนาจควบคุม                                                          

ในระหวา่งปี 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

บริษทั พรอดดิจิ จาํกดั (มหาชน) 68 68 385 377 45 39 37 40 

12.3 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัยอ่ยที=มีส่วนไดเ้สียที=ไม่มีอาํนาจควบคุมที=มีสาระสาํคญั ซึ= งเป็นขอ้มูล
ก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั  

สรุปรายการฐานะทางการเงินของบริษทั พรอดดิจิ จาํกดั (มหาชน) 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 2562 2561 
สินทรัพยห์มุนเวียน 376 386 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 294 300 
หนี@ สินหมุนเวยีน 75 109 
หนี@ สินไม่หมุนเวยีน 18 12 

สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จของบริษทั พรอดดิจิ จาํกดั (มหาชน) 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับปีสิ@นสุดวนัที6 31 ธนัวาคม 
 2562 2561 
รายได ้ 677 706 
กาํไร 66 57 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื6น - 1 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 66 58 
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ที2ไม่มีอาํนาจควบคุม                                                          

ในระหวา่งปี 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

บริษทั พรอดดิจิ จาํกดั (มหาชน) 68 68 385 377 45 39 37 40 

12.3 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัยอ่ยที=มีส่วนไดเ้สียที=ไม่มีอาํนาจควบคุมที=มีสาระสาํคญั ซึ= งเป็นขอ้มูล
ก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั  

สรุปรายการฐานะทางการเงินของบริษทั พรอดดิจิ จาํกดั (มหาชน) 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 2562 2561 
สินทรัพยห์มุนเวียน 376 386 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 294 300 
หนี@ สินหมุนเวยีน 75 109 
หนี@ สินไม่หมุนเวยีน 18 12 

สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จของบริษทั พรอดดิจิ จาํกดั (มหาชน) 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับปีสิ@นสุดวนัที6 31 ธนัวาคม 
 2562 2561 
รายได ้ 677 706 
กาํไร 66 57 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื6น - 1 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 66 58 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
12.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามที=แสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบดว้ยเงินลงทุนในหุ้นสามญัของ

บริษทัดงัต่อไปนี)  
(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
เงินปันผลที>บริษทัฯ 

รับระหวา่งปี 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั พรอดดิจิ จาํกดั (มหาชน) 135,000 135,000 32 32 21,500 21,500 17,200 18,920 

12.2 รายละเอียดของบริษทัยอ่ยซึ=งมีส่วนไดเ้สียที=ไม่มีอาํนาจควบคุมที=มีสาระสาํคญั 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั 

สดัส่วนที2ถือโดย 
ส่วนไดเ้สีย 

ที2ไม่มีอาํนาจควบคุม 
ส่วนไดเ้สียที2ไม่มีอาํนาจ

ควบคุมในบริษทัยอ่ยสะสม 

กาํไรหรือขาดทุนที2แบ่งใหก้บั
ส่วนไดเ้สียที2ไม่มีอาํนาจ
ควบคุมในบริษทัยอ่ย                                      

ในระหวา่งปี 

เงินปันผลจ่ายใหก้บัส่วนไดเ้สีย 
ที2ไม่มีอาํนาจควบคุม                                                          

ในระหวา่งปี 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

บริษทั พรอดดิจิ จาํกดั (มหาชน) 68 68 385 377 45 39 37 40 

12.3 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัยอ่ยที=มีส่วนไดเ้สียที=ไม่มีอาํนาจควบคุมที=มีสาระสาํคญั ซึ= งเป็นขอ้มูล
ก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั  

สรุปรายการฐานะทางการเงินของบริษทั พรอดดิจิ จาํกดั (มหาชน) 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 2562 2561 
สินทรัพยห์มุนเวียน 376 386 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 294 300 
หนี@ สินหมุนเวยีน 75 109 
หนี@ สินไม่หมุนเวยีน 18 12 

สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จของบริษทั พรอดดิจิ จาํกดั (มหาชน) 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับปีสิ@นสุดวนัที6 31 ธนัวาคม 
 2562 2561 
รายได ้ 677 706 
กาํไร 66 57 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื6น - 1 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 66 58 
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สรุปรายการกระแสเงินสดของบริษทั พรอดดิจิ จาํกดั (มหาชน) 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับปีสิ@นสุดวนัที6 31 ธนัวาคม 
 2562 2561 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 138 107 
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (49) (33) 
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (54) (59) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ6มขึ@นสุทธิ 35 15 

13. เงนิลงทุนระยะยาวอืBน 
 เงินลงทุนระยะยาวอื=น ณ วนัที= 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดงัต่อไปนี)  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 
 ราคาทุน/  

ราคาทุน 
ตดัจาํหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

ราคาทุน/  
ราคาทุน 
ตดัจาํหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

เงนิลงทุนเผื*อขาย     
ตราสารทุนในความตอ้งการตลาด - ในประเทศ 6,524 17,160 6,524 19,453 
บวก: ส่วนเกินทุนจากการเปลี#ยนแปลงมูลค่า       

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื#อขาย 10,636  12,929  
 17,160  19,453  
ตราสารหนี4ที*จะถือจนครบกาํหนด     
ตราสารหนี4ภาคเอกชน 10,000  10,000  
 10,000  10,000  
เงนิลงทุนทั*วไป     
ตราสารทุนที#ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด -                        
ในประเทศ 55,100  55,100  

 55,100  55,100  
หกั: ค่าเผื#อการดอ้ยค่า -  (13,847)  
 55,100  41,253  
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื#น - สุทธิ 82,260  70,706  
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15. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน - ซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์ 
 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัที; 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 แสดงไดด้งันีA  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

ราคาทุน 73,534 69,456 72,967 68,889 
หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (42,546) (35,968) (41,986) (35,421) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 30,988 33,488 30,981 33,468 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับปี 2562 และ 2561 แสดงไดด้งันีA  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 33,488 36,530 33,468 36,436 
ซืDอซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 1,359 427 1,359 427 
รับโอนจากทีJดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,719 3,085 2,719 3,085 
ค่าตดัจาํหน่าย (6,578) (6,554) (6,565) (6,480) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 30,988 33,488 30,981 33,468 

16. วงเงนิสินเชื9อของเงนิเบิกเกนิบัญชี เงนิกู้ยืมระยะสัAนจากสถาบันการเงนิและเจ้าหนีAทรัสต์รีซีท 
 เจา้หนีAทรัสตรี์ซีทของบริษทัฯ คิดดอกเบีAยในอตัรา LIBOR บวกอตัราส่วนเพิ;มต่อปี 

 วงเงินสินเชื;อจากธนาคารและสถาบนัการเงินของกลุ่มบริษทัมีขอ้กาํหนดเป็นการทั;วไปเกี;ยวกบัการดาํรง
อตัราส่วนทางการเงินและจาํกดัการก่อภาระผกูพนัในทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทั  

17. เจ้าหนีAการค้าและเจ้าหนีAอื9น 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
เจา้หนี6การคา้ - กิจการที8เกี8ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 7) 136 - 53,778 55,363 
เจา้หนี6 อื8น - กิจการที8เกี8ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 7) 57 119 57 119 
เจา้หนี6การคา้ - กิจการที8ไม่เกี8ยวขอ้งกนั 1,840,220 1,053,732 1,784,010 964,484 
เจา้หนี6 อื8น - กิจการที8ไม่เกี8ยวขอ้งกนั 184,396 170,095 181,927 166,562 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 222,784 194,574 218,150 187,652 
รวมเจา้หนี6การคา้และเจา้หนี6 อื8น 2,247,593 1,418,520 2,237,922 1,374,180 
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)154
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18. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 
 จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซึ; งเป็นเงินชดเชยพนกังานเมื;อออกจากงานแสดง       

ไดด้งันีA  
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 119,601 111,412 107,442 100,001 
ส่วนทีJรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน :     
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  19,961 12,416 17,392 10,550 
ตน้ทุนดอกเบีDย 3,697 2,952 3,217 2,660 
ตน้ทุนบริการในอดีต 27,598 - 24,142 - 

ส่วนทีJรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืJน :     
(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 

    

ส่วนทีJเกิดจากการเปลีJยนแปลงขอ้สมมติดา้น
ประชากรศาสตร์ 

- (1,347) - (1,786) 

ส่วนทีJเกิดจากการเปลีJยนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน  - 11,164 - 11,892 
ส่วนทีJเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ - (251) - 364 

ผลประโยชน์ทีJจ่ายในระหวา่งปี (13,906) (16,745) (13,698) (16,239) 
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 156,951 119,601 138,495 107,442 

เมื;อวนัที;  5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงาน (ฉบับที;  7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงใน                      

ราชกิจจานุเบกษา ซึ; งได้กาํหนดอตัราค่าชดเชยเพิ;มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สําหรับลูกจ้างซึ; งทาํงาน
ติดต่อกนัครบ 20 ปีขึAนไปใหมี้สิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั กฎหมายดงักล่าว
มีผลบงัคบัใชต้ัAงแต่วนัที; 5 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป การเปลี;ยนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการ
สาํหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมีผลกระทบใหก้ลุ่มบริษทัมีหนีA สินสาํรองผลประโยชน์
ระยะยาวของพนักงานเพิ;มขึAน 27.6 ล้านบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 24.1 ล้านบาท) กลุ่มบริษทับันทึก
ผลกระทบจากการเปลี;ยนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงบกาํไรขาดทุน
ของปีปัจจุบนัซึ;งเป็นปีที;กฎหมายบงัคบัใช ้

กลุ่มบริษทัคาดวา่จะจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหนา้ประมาณ 17 ลา้นบาท 

(2561: 17 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 15 ลา้นบาท 2561: 17 ลา้นบาท)  

ณ วนัที; 31 ธนัวาคม 2562 ระยะเวลาเฉลี;ยถ่วงนํA าหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน
ของบริษทัฯประมาณ 13 ปี (2561: 13 ปี) และบริษทัยอ่ยประมาณ 15 ปี (2561: 15 ปี) 
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ร�ยง�นประจำ�ปี 2562 155
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สมมติฐานที;สาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งันีA  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 

อตัราคิดลด 2.8, 3.0 2.8, 3.0 2.8 2.8 

อตัราการขึAนเงินเดือน 4.0 - 6.5 4.0 - 6.5 4.0 - 6.0 4.0 - 6.0 

อตัราการเปลี;ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน 0 - 25 0 - 25 0 - 20 0 - 20 

 ผลกระทบของการเปลี;ยนแปลงสมมติฐานที;สาํคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนกังาน ณ วนัที; 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งันีA  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที8 31 ธนัวาคม 2562 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ8มขึ6น 1% ลดลง 1% เพิ8มขึ6น 1% ลดลง 1% 
อตัราคิดลด (12.6) 14.5 (10.6) 12.2 
อตัราการขึ6นเงินเดือน  15.5 (13.7) 13.0 (11.5) 
 เพิ8มขึ6น 10 - 20% ลดลง 10 - 20% เพิ8มขึ6น 20% ลดลง 20% 
อตัราการเปลี8ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน (5.8) 6.5 (5.4) 6.0 

 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที8 31 ธนัวาคม 2561 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ8มขึ6น 1% ลดลง 1% เพิ8มขึ6น 1% ลดลง 1% 
อตัราคิดลด (9.4) 10.8 (8.1) 9.3 
อตัราการขึ6นเงินเดือน  10.5 (9.3) 9.0 (8.0) 
 เพิ8มขึ6น 10 - 20% ลดลง 10 - 20% เพิ8มขึ6น 20% ลดลง 20% 
อตัราการเปลี8ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน (3.8) 4.2 (3.5) 3.9 

19. สํารองตามกฎหมาย 
 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร

กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ; งไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองนีAจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สาํรอง
ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้ในปัจจุบนับริษทัฯไดจ้ดัสรรสาํรองตามกฎหมายไว้
ครบถว้นแลว้ 
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อตัราการเปลี;ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน 0 - 25 0 - 25 0 - 20 0 - 20 

 ผลกระทบของการเปลี;ยนแปลงสมมติฐานที;สาํคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนกังาน ณ วนัที; 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งันีA  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที8 31 ธนัวาคม 2562 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ8มขึ6น 1% ลดลง 1% เพิ8มขึ6น 1% ลดลง 1% 
อตัราคิดลด (12.6) 14.5 (10.6) 12.2 
อตัราการขึ6นเงินเดือน  15.5 (13.7) 13.0 (11.5) 
 เพิ8มขึ6น 10 - 20% ลดลง 10 - 20% เพิ8มขึ6น 20% ลดลง 20% 
อตัราการเปลี8ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน (5.8) 6.5 (5.4) 6.0 

 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที8 31 ธนัวาคม 2561 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ8มขึ6น 1% ลดลง 1% เพิ8มขึ6น 1% ลดลง 1% 
อตัราคิดลด (9.4) 10.8 (8.1) 9.3 
อตัราการขึ6นเงินเดือน  10.5 (9.3) 9.0 (8.0) 
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19. สํารองตามกฎหมาย 
 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร

กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ; งไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองนีAจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สาํรอง
ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้ในปัจจุบนับริษทัฯไดจ้ดัสรรสาํรองตามกฎหมายไว้
ครบถว้นแลว้ 
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20. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายที;สาํคญัดงัต่อไปนีA  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชนอื์8นของพนกังาน 624,517 596,466 530,146 501,390 
ค่าเสื8อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 371,248 339,117 313,541 282,612 
ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการขาย 43,391 43,090 43,391 43,090 
ค่าขนส่ง 202,600 227,492 191,687 215,256 
วตัถุดิบและวสัดุสิ6นเปลืองใชไ้ป 20,014,110 20,911,366 19,734,990 20,581,131 
ซื6อสินคา้สาํเร็จรูป 170,129 188,182 106,756 133,365 
การเปลี8ยนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป 220,504 (257,668) 224,934 (265,818) 

21. ภาษเีงนิได้ 
 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีสิAนสุดวนัที; 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งันีA  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 359,122 394,072 339,208 378,871 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน (457) (1,201) (457) (1,201) 
ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชั8วคราว

และการกลบัรายการผลแตกต่างชั8วคราว (6,867) 5,065 (5,673) 5,501 
ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ที<แสดงอยู่ในกาํไรขาดทุน 351,798 397,936 333,078 383,171 

จาํนวนภาษีเงินไดที้;เกี;ยวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื;นสาํหรับปีสิAนสุดวนัที; 
31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งันีA   

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที8เกี8ยวขอ้งกบัขาดทุน                       

จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื8อขาย (459) (529) (459) (529) 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที8เกี8ยวขอ้งกบัขาดทุนจากการ

ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - (1,913) - (2,094) 
รวม (459) (2,442) (459) (2,623) 
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รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงันีA  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 1,807,223 2,304,087 1,739,931 2,251,536 
     
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 20% 20% 
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 361,445 460,817 347,986 450,307 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน (457) (1,201) (457) (1,201) 
ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     
การตดัรายการระหวา่งกนั 21 20 - - 
การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 22) - (52,338) - (52,338) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 4,036 6,664 2,179 6,184 
ค่าใชจ่้ายที8มีสิทธิหกัไดเ้พิ8มขึ6น (8,972) (6,989) (8,848) (6,854) 
รายไดที้8ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได ้ (4,343) (9,143) (7,782) (12,927) 
อื8นๆ 68 106 - - 

รวม (9,190) (61,680) (14,451) (65,935) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้8แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน 351,798 397,936 333,078 383,171 

ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนีA สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปนีA  
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบแสดงฐานะการเงิน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี     
ค่าเผื8อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 4,973 5,425 4,933 5,319 
สาํรองสาํหรับค่าส่งเสริมการขาย 5,888 5,998 5,888 5,998 
ขาดทุนที8ยงัไม่เกิดขึ6นจากการเปลี8ยนแปลงมูลค่า

ยติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ - 611 - 611 
สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 31,390 23,920 27,699 21,489 

รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 42,251 35,954 38,520 33,417 
หนีEสินภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี     
กาํไรที8ยงัไม่เกิดขึ6นจากการเปลี8ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน (2,501) (3,530) (2,501) (3,530) 

รวมหนี6 สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (2,501) (3,530) (2,501) (3,530) 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชีสุทธิ 39,750 32,424 36,019 29,887 
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22. กาํไรต่อหุ้น 
 กาํไรต่อหุน้ขัAนพืAนฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับปีที;เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื;น) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลี;ยถ่วงนํAาหนกัของหุน้สามญัที;ออกอยูใ่นระหวา่งปี 

23. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 
 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานที;นาํเสนอนีAสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของกลุ่มบริษทัที;ผูมี้อาํนาจตดัสินใจ

สูงสุดด้านการดาํเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ;าเสมอเพื;อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรร
ทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน  

 เพื;อวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษทัจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ
ผลิตภณัฑแ์ละบริการ กลุ่มบริษทัมีส่วนงานที;รายงานทัAงสิAน 3 ส่วนงาน ดงันีA   

• ส่วนงานผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์จากถั;วเหลือง เป็นส่วนงานที;ทาํการผลิตและจาํหน่ายกากถั;ว
เหลืองและนํAามนัถั;วเหลือง  

• ส่วนงานผลิตและจาํหน่ายบรรจุภณัฑ ์ 

• ส่วนงานอื;น ๆ เป็นส่วนงานที;ทาํการจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค 

กลุ่มบริษทัไม่มีการรวมส่วนงานดาํเนินงานเป็นส่วนงานที;รายงานขา้งตน้ 

ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการดาํเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพื;อวตัถุประสงคใ์น
การตดัสินใจเกี;ยวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน กลุ่มบริษทัประเมินผลการ
ปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและสินทรัพยร์วมซึ; งวดั
มูลค่าโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบัที;ใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและสินทรัพยร์วมในงบ
การเงิน 

การบนัทึกบญัชีสําหรับรายการระหว่างส่วนงานที;รายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชี
สาํหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 

ขอ้มูลรายได ้กาํไร และสินทรัพยร์วมของส่วนงานของกลุ่มบริษทัสาํหรับปีสิAนสุดวนัที; 31 ธนัวาคม 2562 

และ 2561 มีดงัต่อไปนีA  
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ขอ้มูลเกี*ยวกบัเขตภูมิศาสตร์  

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนัGนรายได้และสินทรัพยที์*แสดงอยู่ใน          
งบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

ขอ้มูลเกี*ยวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

ในปี 2562 บริษทัฯ มีรายได้จากลูกคา้รายใหญ่จาํนวนหนึ* งราย เป็นอตัราร้อยละ 20.3 ของรายได้จาก       
การขาย (2561: ร้อยละ 15.2) ซึ* งมาจากส่วนงานผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑจ์ากถั*วเหลือง  

24. กองทุนสํารองเลี.ยงชีพ 
บริษทัฯและพนกังานของบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและพนกังานของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัตัGงกองทุนสาํรองเลีGยงชีพ
ขึGนตามพระราชบญัญติักองทุนสํารองเลีG ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและบริษทัย่อย และพนักงานจ่าย
สมทบกองทุนดงักล่าวเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทุนสาํรองเลีGยงชีพของบริษทัฯและ
บริษทัย่อยบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนเอ็มเอฟซี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุนรวม บวัหลวง จาํกดั ตามลาํดบั และจะจ่ายใหแ้ก่พนกังานเมื*อพนกังานนัGนออกจากงานตาม
ระเบียบว่าดว้ยกองทุนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ในระหว่างปี 2562 บริษทัฯรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็น
ค่าใชจ่้ายจาํนวน 8 ลา้นบาท (2561: 7 ลา้นบาท) และบริษทัยอ่ยรับรู้เงินสมทบเป็นค่าใชจ่้ายจาํนวน 1 ลา้น
บาท (2561: 1 ลา้นบาท) 

25. เงนิปันผล 
เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย  เงินปันผลจ่ายต่อหุน้  

  (พนับาท) (บาท) 
เงินปันผลประจาํปี  
   สาํหรับปี 2561 

ที=ประชุมสามญัผูถื้อหุน้                
เมื=อวนัที= 29 เมษายน 2562 646,889 0.80 

เงินปันผลระหวา่งกาล 
   สาํหรับปี 2562 

ที=ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เมื=อวนัที= 8 สิงหาคม 2562 566,027 0.70 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2562 1,212,916 1.50 
    
เงินปันผลประจาํปี                     
สาํหรับปี 2560 

ที=ประชุมสามญัผูถื้อหุน้                
เมื=อวนัที= 27 เมษายน 2561 687,319 0.85 

เงินปันผลระหวา่งกาล                       
สาํหรับปี 2561 

ที=ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เมื=อวนัที= 14 สิงหาคม 2561 889,472 1.10 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2561 1,576,791 1.95 
  



ร�ยง�นประจำ�ปี 2562 161
31 

26. ภาระผูกพนัและหนี.สินที;อาจเกดิขึ.น 
26.1 ภาระผูกพนัเกี;ยวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัที* 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเกี*ยวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวนเงิน 200 ลา้นบาทและ     
0.4 ลา้นยูโร (2561: 74 ลา้นบาท) ซึ* งเกี*ยวขอ้งกบัการก่อสร้างโรงงาน ซืGอเครื* องจกัรและเครื* องมือและ
เครื*องใชใ้นโรงงาน (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 169 ลา้นบาท 2561: 68 ลา้นบาท) 

26.2 การคํ.าประกนั 

ก) ณ วนัที* 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีหนังสือคํG าประกันซึ* งออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯและ   
บริษทัยอ่ยเหลืออยูเ่ป็นจาํนวน 39 ลา้นบาท (2561: 40 ลา้นบาท) ซึ* งเกี*ยวเนื*องกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติั
บางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัย่อย (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 30 ลา้นบาท 2561:   
31 ลา้นบาท) หนงัสือคํGาประกนัดงักล่าวใชเ้พื*อคํGาประกนัการใชไ้ฟฟ้าและคํGาประกนัการปฏิบติัตาม
สญัญาซืGอขาย 

ข) ณ วนัที* 31 ธันวาคม 2562 บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัจากการทาํแสตนด์บายเลตเตอร์ออฟเครดิตเป็น
จาํนวน 0.4 ลา้นยูโร หรือประมาณ 12.3 ลา้นบาท อนัเกี*ยวเนื*องกบัการซืGอเครื*องจกัรของบริษทัย่อย 
(2561: 5.6 ลา้นเยน หรือประมาณ 1.7 ลา้นบาท อนัเกี*ยวเนื*องกบัการซืGอเครื*องมือและเครื*องใชข้องบริษทั
ยอ่ยดงักล่าว)  

26.3 ภาระผูกพนัเกี;ยวกบัสัญญาให้บริการระยะยาว 
ณ วนัที* 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯมีภาระผกูพนัในการจ่ายค่าบริการในอนาคตตามสญัญาบริการหลายฉบบั
คิดเป็นจาํนวนเงินรวม 2.8 ลา้นบาท (2561: 3.9 ลา้นบาท) โดยสญัญาบริการมีอายสุญัญาระหวา่ง 1 - 3 ปี 

27. ลาํดบัชั.นของมูลค่ายุตธิรรม 
 ณ วนัที* 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหนีG สินที*วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือ

เปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชัGนของมูลค่ายติุธรรม ดงันีG   

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที* 31 ธนัวาคม 2562 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ระดบั 1 ระดบั 2 รวม 
สินทรัพย์ที;วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม    
เงินลงทุนในกองทุนรวม - 499 499 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื*อขาย 17 - 17 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที* 31 ธนัวาคม 2561 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ระดบั 1 ระดบั 2 รวม 
สินทรัพย์ที;วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม    
เงินลงทุนในกองทุนรวม - 1,316 1,316 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื*อขาย 19 - 19 
หนี.สินที;วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม    
สญัญาซืGอขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  - 3 3 

เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลที*ใชส้าํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 2  

เงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนีG วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมในระดบัชัGนที* 2 ซึ* งเป็นการใชข้อ้มูลอื*นที*
สามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหนีG สิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม มูลค่ายุติธรรมของ                           
เงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนีGดงักล่าว คาํนวณโดยใชร้าคามูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุนที*
ประกาศโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 

 มูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์คาํนวณโดยใชเ้ทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและแบบจาํลอง

ตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึ* งขอ้มูลที*นาํมาใชใ้นการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นขอ้มูลที*สามารถ
สงัเกตไดใ้นตลาดที*เกี*ยวขอ้ง เช่น อตัราแลกเปลี*ยนทนัที อตัราแลกเปลี*ยนล่วงหนา้ของเงินตราต่างประเทศ 
และ เส้นอตัราผลตอบแทนของอตัราดอกเบีGย เป็นตน้  

28. เครื;องมือทางการเงนิ 
28.1 นโยบายการบริหารความเสี;ยง 
 เครื*องมือทางการเงินที*สําคญัของกลุ่มบริษทัตามที*นิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัที* 107 “การแสดง

รายการและเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเครื*องมือทางการเงิน” ประกอบดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินลงทุนชั*วคราว ลูกหนีG การคา้ เงินลงทุน เจา้หนีG การคา้และเจา้หนีGทรัสตรี์ซีท กลุ่มบริษทัมีความเสี*ยงที*
เกี*ยวขอ้งกบัเครื*องมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสี*ยงดงันีG  

 ความเสี(ยงด้านการให้สินเชื(อ 
 กลุ่มบริษทัมีความเสี*ยงดา้นการใหสิ้นเชื*อที*เกี*ยวเนื*องกบัลูกหนีGการคา้ ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี*ยงนีG โดย

การกาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื*อที*เหมาะสม ดงันัGนกลุ่มบริษทัจึงไม่คาดว่าจะ
ไดรั้บความเสียหายที*เป็นสาระสาํคญัจากการให้สินเชื*อ นอกจากนีG  การให้สินเชื*อของกลุ่มบริษทัไม่มีการ
กระจุกตวัเนื*องจากกลุ่มบริษทัมีฐานของลูกคา้ที*หลากหลายและมีอยูจ่าํนวนมากราย จาํนวนเงินสูงสุดที*กลุ่ม
บริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเชื*อคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหนีG ที*แสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 
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 ความเสี(ยงจากอัตราดอกเบี:ย 
 กลุ่มบริษทัมีความเสี*ยงจากอตัราดอกเบีGยที*สําคญัอนัเกี*ยวเนื*องกบัเงินฝากธนาคารและเจา้หนีGทรัสตรี์ซีท 

อย่างไรก็ตามสินทรัพยแ์ละหนีG สินทางการเงินดงักล่าวมีอตัราดอกเบีGยที*ปรับขึGนลงตามอตัราตลาดหรือมี

อตัราดอกเบีGยคงที*ซึ* งใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความเสี*ยงจากอตัราดอกเบีGยของกลุ่มบริษทัจึงอยู่
ในระดบัตํ*า รายละเอียดของเงินฝากธนาคารและเจา้หนีGทรัสตรี์ซีทแสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 8 และขอ้ 16 

 ความเสี(ยงจากความผันผวนของราคาวตัถุดบิ 
 ถั*วเหลืองเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตของบริษทัฯ ดงันัGน เพื*อเป็นการบริหารความเสี*ยงจากความผนัผวน

ของกาํไรขัGนตน้ บริษทัฯจึงมีกระบวนการป้องกนัความเสี*ยง โดยเขา้ทาํสัญญาแลกเปลี*ยนราคาสินคา้                         
โภคภณัฑ ์(Commodity Swap Agreement) ระยะสัGนกบัธนาคารพาณิชย ์ซึ* งเมื*อมีการปิดสถานะของสัญญา
หรือเมื*อสญัญาสิGนสุดลงตามอาย ุบริษทัฯจะรับรู้รายการกาํไรหรือขาดทุนที*เกิดขึGนในงบกาํไรขาดทุน 

 บริษทัฯไม่มีสญัญาดงักล่าวที*เปิดสถานะไว ้ณ วนัที* 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 

ความเสี(ยงจากอัตราแลกเปลี(ยน 
 กลุ่มบริษทัมีความเสี*ยงจากอตัราแลกเปลี*ยนเงินตราต่างประเทศเนื*องจากกลุ่มบริษทัมีรายการซืGอวตัถุดิบ

หลกัและเครื*องจกัรและขายสินคา้เป็นสกลุเงินต่างประเทศ  

 ณ วนัที* 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหนีG สินทางการเงินที*เป็นสกลุ
เงินตราต่างประเทศ ดงันีG  

สกลุเงิน สินทรัพยท์างการเงิน  หนี2 สินทางการเงิน         
อตัราแลกเปลี7ยนเฉลี7ย                                 
ณ วนัที7 31 ธนัวาคม    

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.4 1.1 55.8 36.4 30.1540 32.4498 
ยโูร - - 0.1 0.2 33.7311 37.1252 

 บริษทัฯไดท้าํสัญญาซืGอขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซึ* งส่วนใหญ่มีอายสุัญญาไม่เกินหนึ*งปีเพื*อใชเ้ป็น
เครื*องมือในการบริหารความเสี*ยงดา้นอตัราแลกเปลี*ยนจากการซืGอวตัถุดิบ และขายสินคา้ที*เป็นสกลุเงินตรา
ต่างประเทศ  

 กลุ่มบริษทัไม่มีสญัญาซืGอขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือ ณ วนัที* 31 ธนัวาคม 2562 
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 ยอดคงเหลือของสญัญา ณ วนัที* 31 ธนัวาคม 2561 มีรายละเอียดดงันีG  

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกลุเงิน 
จาํนวนเงิน 

(ลา้น) 
อตัราแลกเปลี:ยนถวัเฉลี:ย              

ตามสญัญา ครบกาํหนดตามสญัญา 
สญัญาซืCอเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้    
เหรียญสหรัฐอเมริกา 10.0 32.5750 บาทต่อเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 
มิถุนายน 2562 

28.2 มูลค่ายุตธิรรมของเครื;องมือทางการเงนิ 
 เนื*องจากเครื*องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสัG น หรือมีอตัราดอกเบีG ย

ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบีGยในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเครื*องมือทางการเงินใกลเ้คียง
กบัมูลค่าตามบญัชีที*แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ส่วนตราสารอนุพนัธ์แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคา
ตลาด หรือคาํนวณตามหลกัเกณฑก์ารประเมินมูลค่าที*เป็นที*ยอมรับทั*วไปหากกรณีที*ไม่มีราคาตลาด 

29. การบริหารจัดการทุน 
 วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนที*สําคญัของบริษทัฯคือการจดัให้มีซึ* งโครงสร้างทุนที*เหมาะสม       

เพื*อสนับสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัที*              
31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหนีG สินต่อทุนเท่ากบั 0.30:1 (2561: 0.25:1) และเฉพาะบริษทัฯมี
อตัราส่วนหนีG สินต่อทุนเท่ากบั 0.31:1 (2561: 0.26:1) 

30. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
30.1 เมื*อวนัที* 28 กุมภาพนัธ์ 2563 ที*ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลประจาํปี ในอตัรา

หุน้ละ 0.75 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 606 ลา้นบาท เพิ*มเติมจากที*จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้ในอตัรา
หุ้นละ 0.70 บาท โดยจ่ายจากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2562 ทัGงนีG มติดงักล่าวจะนาํเสนอต่อที*ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 เพื*อใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัต่อไป 

30.2 เมื*อวนัที* 19 กุมภาพนัธ์ 2563 ที*ประชุมคณะกรรมการบริษทัยอ่ยมีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลประจาํปี ในอตัรา
หุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 27 ลา้นบาท เพิ*มเติมจากที*จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ในอตัรา
หุน้ละ 0.10 บาท โดยจ่ายจากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2562 ทัGงนีGมติดงักล่าวจะนาํเสนอต่อที*ประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยประจาํปี 2563 เพื*อใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยพิจารณาอนุมติัต่อไป 

31. การอนุมตังิบการเงนิ 
 งบการเงินนีGไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเมื*อวนัที* 28 กมุภาพนัธ์ 2563 
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ชื่อบริษัท  บริษัท น�้ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน)

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่  เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

ที่ตั้งโรงงาน  เลขที่ 81/7 หมู่ที่ 1 ต�าบลไทยาวาส อ�าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

ประเภทธุรกิจ  ผู้ผลิตและจ�าหน่ายน�้ามันถั่วเหลืองและกากถั่วเหลือง

เลขทะเบียน  0107537001536

ทุนจดทะเบียน  หุ้นสามัญ 808,610,985 หุ้น
 มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 808,610,985 บาท

ทุนจดทะเบียนเรียกช�าระแล้ว  หุ้นสามัญ 808,610,985 หุ้น
 มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 808,610,985 บาท

โทรศัพท์ ส�านักงานใหญ่ :  02 477 9020   โรงงาน : 034 265 620-29

โทรสาร  ส�านักงานใหญ่ :  02 477 8022  โรงงาน : 034 265 610

เว็ปไซต์  www.tvothai.com

นายทะเบียนหลักทรัพย์  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
 เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
 เขตดินแดง กรุงเทพ 10400
 โทรศัพท์  :  02 009 9000
 โทรสาร  :  02 009 9991

ผู้สอบบัญชี  นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 4523
 บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด
 อาคารเลครัชดา ชั้นที่ 33 เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่
 คลองเตย กรุงเทพ 10110
 โทรศัพท์  :  02 264 0777
 โทรสาร  : 02 264 0789

ที่ปรึกษากฎหมาย  บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ�ากัด
 อาคารอับดุลราฮิม ชั้น 22-25
 เลขที่ 990 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
 โทรศัพท์  :  02 636 2000
 โทรสาร  :  02 636 2111

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
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