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Vision Brings Prosperity

CUSTOMER SATISFACTION

SUSTAINABIL ITY

Q U A L I T Y

จากวิสัยทัศน์สู่ความรุ่งเรือง



I NNOVAT ION

QUALITY OF LIFE

GROWTH

ด้วยวิสัยทัศน์กว้างไกล 
ผนวกการเงินอันแข็งแกร่ง
พร้อมพลังมุ่งมั่น 
สร้างสรรค์ธุรกิจสู่ความรุ่งเรือง

Vision.....
Financial Strength.....
Powerful Determination.....
Lead to Prosperity.....
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ข้อมูลทางการเงิน
       Financial Highlights

 หน่วย : ล้านบาท  Unit : Million Baht 

2556 / 2013  2555 / 2012 2554 / 2011

(ปรับปรุง / Restated) (ปรับปรุง / Restated)

ฐานะการเงิน
Financial Status
สินทรัพย์รวม 10,911.46 12,087.41 10,322.69 

Total Assets

หนี้สินรวม 4,037.72 5,105.49 4,508.61 

Total Liabilities

ส่วนของผู้ถือหุ้น 6,873.74  6,981.92 5,814.08 

Shareholders’ Equity

ผลประกอบการ
Operational Performance
รายได้รวม 25,854.75 27,471.54 23,657.80 

Total Revenues

รายจ่ายรวม 24,719.34 25,318.15 22,628.13 

Total Expenses

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ 1,119.97 2,131.33 986.71 

Earnings Before Income Tax

ก�าไรสุทธิ 959.12 1,808.57 725.30 

Net Earnings

ขาดทุนจากการด�าเนินงานที่ยกเลิก - - 5.56 

Loss for the year from discontinued operations

ข้อมูลต่อหุ้น
Per Share Data
ก�าไรต่อหุ้น (บาท) Earnings Per Share (Baht) 1.19  2.26 0.94

มูลค่าต่อหุ้น (บาท) Value Per Share (Baht) 8.32  8.43  7.31 



ปี 2556 ท่ีผ่านมา เป็นปีทีท้่าทายส�าหรบับรษิทัเป็นอย่างมาก ท้ังจากสถานการณ์
ราคาเมลด็ถัว่เหลอืงในตลาดโลกทีม่คีวามผันผวนจากปรมิาณผลผลติในตลาดโลกไม่
สมดลุ และปัญหาเรือ่งความล่าช้าของระบบการขนส่งเมลด็ถ่ัวเหลอืงทีป่ระเทศต้นทาง  
ซึง่เป็นปัจจยัทีไ่ม่สามารถควบคุมได้ ท�าให้การน�าเข้าสินค้ากระจกุตวัในช่วงระยะเวลา
เดียวกัน ส่งผลให้สินค้ากากถั่วเหลืองล้นตลาด และราคากากถ่ัวเหลืองต�่ากว่าราคา
เมล็ดถั่วเหลืองมากกว่าปกติ ขณะที่สถานการณ์ราคาน�้ามันพืช ผลผลิตของน�้ามัน
ปาล์มที่เพิ่มขึ้นมากท�าให้เกิดส่วนต่างระหว่างราคาขายน�้ามันถั่วเหลืองและน�้ามัน
ปาล์มทีห่่างกนัมากกว่าปกต ิซึง่ส่งผลต่อการแข่งขนัด้านราคาขายอย่างรนุแรงในตลาด
น�้ามันพืช ด้วยปัจจัยดังกล่าว ท�าให้ผลประกอบการของบริษัทในปี 2556 ลดลงจาก
ปี 2555 โดยเฉพาะผลก�าไร กล่าวคือยอดขาย 25,762 ล้านบาท ลดลง ร้อยละ 5.81 
และก�าไรสุทธิ 959.12 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 46.97

ส�าหรบัปี 2557 ด้วยภาวะท่ีเอือ้อ�านวยต่อภาคปศุสตัว์และการท�าธรุกจิอาหารสตัว์ 
เนือ่งจากราคาวตัถดุบิอาหารสตัว์เริม่ปรบัตวัลดลง ประกอบกบัส่วนต่างระหว่างราคา
ขายน�้ามันถั่วเหลืองและน�้ามันปาล์มได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ จึงเป็นที่คาดการณ์ว่าจะ
ส่งให้ผลประกอบการของบริษัทในปี 2557 จะเป็นไปในทิศทางที่ดีกว่าในปีที่ผ่านมา

ด้วยวิสัยทัศน์ที่ต้องการเป็นผู้น�าในอุตสาหกรรมน�้ามันพืชและเข้าสู่ธุรกิจที่
เกีย่วข้องเกือ้กลูทัง้ในและต่างประเทศ และดูแลสงัคมไทยด้วยความรบัผดิชอบต่อชมุชน
และสิง่แวดล้อม บรษิทัจงึมีพนัธกจิ ทีจ่ะด�าเนนิธรุกจิเพือ่ตอบสนองความต้องการของทัง้
ตลาดน�า้มนัพชืและตลาดอตุสาหกรรมอาหารสตัว์และภาคปศุสตัว์ การสร้างตลาดน�า้มนั
พชืส่งออก รวมทัง้การสร้างนวัตกรรมเพือ่ต่อยอดและส่งเสรมิอตุสาหกรรมน�า้มนัพืช 

2013 was a very challenging year for the company. There were uncontrollable 
factors such as the world soybean price fluctuation from the unbalanced soybean 
production in the world market and the delay in logistic system from the origin countries. 
Consequently, there was a concentration of imported soybeans at the time, causing the 
soybean meal oversupply in the market and price of soybean meal to drop unusually 
lower than the soybean seeds price. At the same time, the vegetable oil price and the 
increasing palm oil goods caused a wider difference between the prices of soybean 
oil and palm oil. As a result, the vegetable oil market faced an aggressive price war. 
Because of the aforementioned factors, the company’s operation result in 2013 was 
lower than 2012, especially the profit. In 2013, the company’s sales amount to 25,762 
million Baht, a decrease of 5.81%, and the net profit amounts to 959.12 million Baht 
or a decrease of 46.97%

For 2014, because of the conditions that facilitate the livestock industry and 
animal feed business, along with the price of animal feed raw materials that start to drop 
and the price different between soybean oil and palm oil regaining its usual momentum, 
it can be expected the company’s operation result in 2014 will improved from last year.

With the vision to be a leader in the vegetable oil industry and enter the other 
related businesses domestically and abroad with the responsibility towards communities 
and environment, the company has a mission to operate a business that meets the 
demands of the vegetable oil market, animal feed market and livestock industry, and 
vegetable oil export market. The company will also create innovations to support and 
promote the vegetable oil industry.

Message 
f rom the 
Chairman

สารจากประธานกรรมการ
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จากประสบการณ์การท�าธรุกจิน�า้มนัพชืกว่า 4 ทศวรรษ รวมทัง้การมฐีานะทางการเงนิทีม่ัน่คงและมกี�าลงัการผลิตทีใ่หญ่ทีส่ดุ
ในภมิูภาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ จึงท�าให้บรษิทัสามารถแข่งขนัได้อย่างมศีกัยภาพ สนิค้าได้รบัการยอมรบัและไว้วางใจจากลกูค้า 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานตรงความต้องการของลูกค้า ท�าให้บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับหนึ่ง 

นอกจากนี ้บรษิทัมุง่สร้างอตัราการเตบิโตทีย่ัง่ยนือย่างต่อเนือ่ง ให้ความส�าคญัต่อการพฒันาบคุลากรและระบบการบรหิาร
จดัการทีท่นัสมยั การรกัษาความได้เปรยีบในด้านประสทิธภิาพการผลติ ตลอดถงึระบบควบคุมภายในและการบรหิารความเสีย่ง
อย่างเป็นองค์รวม

บรษิทัให้ความส�าคญัด้านบรรษทัภบิาลและความรบัผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม บรษิทัยดึม่ันและปฏบิตัติามหลกัการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
ซึ่งจะส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท และจากวิสัยทัศน์ของบริษัทที่เน้นการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท
มนีโยบายผลติสินค้าคณุภาพสงู ด้วยกระบวนการผลติทีใ่ห้ความส�าคญัเรือ่งความปลอดภยั และเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม รวมถงึการ
พฒันาชมุชน โดยเฉพาะบรเิวณส�านกังานและโรงงาน ด้วยการเข้าไปมส่ีวนร่วม ตลอดจนการจัดกจิกรรมต่างๆ เพ่ือยกระดบัความ
เป็นอยู่ของสังคมและชุมชน ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมเรียบร้อยแล้ว

อย่างไรกต็าม เนือ่งจากสถานการณ์เศรษฐกจิโลกและเศรษฐกิจไทย 2557 ยงัคงมคีวามผันผวนได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะการ
ผลติและการค้าสินค้าโภคภัณฑ์   บริษทัจงึยงัคงให้ความส�าคญักบัการเน้นประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการด้วยความรดักมุและ
ระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริหารความเสี่ยง โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นส�าคัญ

โอกาสนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณต่อบริษัท ท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า สถาบันการเงิน 
พันธมิตรทางธุรกิจ ส่วนราชการ ผู้บริโภค และประชาชนทั่วไป ตลอดจนสื่อมวลชนที่ได้สนับสนุนบริษัท และได้ให้ความไว้วางใจ
แก่คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทด้วยดีตลอดมา และขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานบริษัททุกท่านที่ได้ทุ่มเทแรงใจ
แรงกาย มุ่งมั่นและพัฒนาการท�างานให้ส�าเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ ขออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ 
มีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป

From over four-decade experience in the vegetable oil, as well as a stable financial status and the biggest production 
base in Southeast Asia, the company can efficiently compete in the market with acknowledged products and trust from customers, 
especially in quality and standard that satisfy customers’ demands. As a result, the company has gained the number one 
market share.  In addition, the company aims to achieve sustainable growth by putting emphasis on human resources development 
and modern management system. The company also focuses on maintaining its competitive edge on production efficiency 
as well as the holistic internal control and risk management system.

The company realizes the importance of corporate governance and corporate social responsibility. The company has 
strictly adhered to the corporate governance principle for listed companies. The company also has an effective, transparent 
and auditable management system, which will support the company’s sustainable growth. With the Social Responsibility 
policy, the company commit to produce high quality products with safety and environmental friendly process. In addition, 
the company’s vision is to prioritize community development policy, especially the area around the office building and plants. 
The company also participates in activities that promote the living quality of society and community as disclosed in the 
corporate social responsibility report. 

However, the global and Thai economy in 2014 may face fluctuation at any time, especially in the production and trade 
of consumer products. The company gives emphasis on the efficient and careful management, especially in the risk management, 
by putting the shareholders’ benefits at the top priority.

For this occasion, on behalf of the Board of Directors, I’d like to express my gratitude to shareholders, customers, financial 
institutions, business alliances, government agencies, consumers and other people as well as the press who have supported 
the company and trusted the Board of Directors and the company’s executives. I’d also like to thank the management team 
and every employee who have devoted their efforts to achieve the goals. I wish you all good health, happiness, success.
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บ ริ ษั ท  น�้ ำ มั น พื ช ไ ท ย  จ� ำ กั ด  ( ม ห ำ ช น )

คณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร
 Board of Directors and Executive Board

5. ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล
Dr. Chaipat Sahasakul
กรรมการ (อิสระ)
Director (Independent Director)

2. นางสาวสุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์
Miss Sudarath Vitayatanagorn 
ประธานที่ปรึกษาบริษัท, กรรมการ
Chairman of the Company Advisor, Director 

3. ดร.ศิริ การเจริญดี
Dr. Siri Ganjarerndee
รองประธานกรรมการ (อิสระ)
Vice Chairman (Independent Director)

4. ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
Dr. Suvit Maesincee
กรรมการ (อิสระ)
Director (Independent Director)

6. นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์
Mr. Visuth Vitayathanagorn
ประธานกรรมการบริหาร
Chairman of the Executive Board

1. นายสมพล เกียรติไพบูลย์
Mr. Sompol Kiatphaibool
ประธานกรรมการ (อิสระ)
Chairman of the Board (Independent Director)
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10 นางสาวปรินดา ตัง้พิรุฬห์ธรรม
Miss Prinda Tangpiroonthum
กรรมการ l Director

7. ดร.วิทูร ซ่ือวัฒนากุล
Dr. Witoon Suewatanakul
กรรมการ และกรรมการบริหาร  
Director and Executive Director

9 นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์
Miss Aranya Vitayatanagorn
กรรมการ และกรรมการบริหาร 
Director and Executive Director

11 นายวัชร วิทยฐานกรณ์
Mr. Vachara Vitayatanagorn
กรรมการ l Director

8. นายวิชิต วิทยฐานกรณ์
Mr. Vichit Vitayatanagorn
กรรมการ และกรรมการบริหาร 
Director and Executive Director



8

รา
ยง

าน
ปร

ะจ
�าปี

 2
55

6
บ ริ ษั ท  น�้ า มั น พื ช ไ ท ย  จ� า กั ด  ( ม ห า ช น )

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทชัน้น�ำในอตุสำหกรรมน�ำ้มนัพชืในอำเซยีน ลงทนุในธรุกจิเกีย่วเนือ่งทีม่ศีกัยภำพเกือ้กลูผลประกอบกำรทัง้ในและต่ำง
ประเทศ ประกอบธรุกจิโดยยดึหลกัธรรมำภบิำล ดูแลสงัคมไทยด้วยกำรมส่ีวนร่วมในกำรพฒันำสงัคม และรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม

พันธกิจ
 • เป็นผู้น�ำในอุตสำหกรรมสกัดน�้ำมันถั่วเหลืองในอำเซียน
 • เป็นบริษัทแนวหน้ำในกำรจัดจ�ำหน่ำยน�้ำมันพืชในอำเซียน
 • ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลทั้งในและนอกประเทศ
 • พัฒนำสู่กำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้
 • ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจ
 ในปีนี้ บริษัทมีเป้ำหมำยในกำรเพิ่มยอดขำยทุกผลิตภัณฑ์ โดยกำรขยำยตลำดไปสู่ประเทศในเอเชีย รักษำมำตรฐำน
คุณภำพผลิตภัณฑ์และกำรบริกำรรวมทั้งกำรส่งมอบสินค้ำอย่ำงรวดเร็วและตรงเวลำ พัฒนำคุณภำพของสินค้ำอย่ำงต่อเนื่อง
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนำศักยภำพของพนักงำนทุกระดับ 

นโยบายการด�าเนินงานของบริษัทในกลุ่มบริษัทย่อยและร่วม
บริษัท น�ำ้มันพชืไทย จ�ำกดั (มหำชน) มนีโยบำยลงทนุในธรุกจิเกีย่วเนือ่งทีม่ศีกัยภำพ เกือ้กลูผลประกอบกำรทัง้ในและต่ำงประเทศ 

เพื่อเพิ่มมูลค่ำให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ที่ผ่ำนมำ บริษัทได้เข้ำไปลงทุนในบริษัท พรอดดิจิ จ�ำกัด (มหำชน) ซึ่งผลิตขวด PET 
และถือหุ้นใน บริษัท น�้ำมันบริโภคไทย จ�ำกัด ผู้ผลิตน�้ำมันร�ำข้ำวตรำ คิง 

บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม ด�ำเนนิกจิกำรภำยใต้นโยบำยกำรบรหิำรจดักำรโดยกลุม่ผูบ้รหิำรของตนเอง ยดึหลกัธรรมำภบิำล
ในกำรก�ำกับดูแล โดยมีกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรจำกบริษัทเข้ำไปเป็นตัวแทนของบริษัทย่อยและร่วม ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น
ที่บริษัทมีอยู่ เพื่อกำรควบคุมและมีส่วนร่วมในกำรก�ำหนดนโยบำยที่ส�ำคัญต่อกำรประกอบกิจกำรของบริษัทนั้นๆ

บริษัท พรอดดิจิ จ�ากัด (มหาชน)

 ด�ำเนนิธรุกจิผลติและจ�ำหน่ำยขวดพลำสตกิ PET เพือ่ใช้ส�ำหรบับรรจอุำหำรและเครือ่งดืม่ รวมถงึน�ำ้มนัพชืของบรษิทั 
โดยจ�ำหน่ำยให้กับทั้งบริษัทและลูกค้ำภำยนอก คุณสมบัติของขวด PET มีควำมเหนียว ใส ทนต่อกรดและด่ำง ป้องกันกำรซึม
ผ่ำนของก๊ำซได้ดี ท�ำให้ถนอมรักษำรสชำติของอำหำรและคุณภำพของอำหำรและเครื่องดื่มได้ดี

 วันที่ 6 มิถุนำยน 2556 ที่ผ่ำนมำได้แปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนและได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 50 ล้ำนบำทเป็น 
100 ล้ำนบำทและเมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2556 บริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรำยกำรข้อมูล (Filing) ต่อส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนแก่ประชำชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) โดยมีควำมประสงค์จะขอ
เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ขณะนี้อยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำของ ก.ล.ต. หำกสำมำรถเข้ำจดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยจะเป็นกำรเพิ่มมูลค่ำให้กับหุ้นที่บริษัทได้ลงทุนไปด้วย

บริษัท น�้ามันบริโภคไทย จ�ากัด

 ผลิตและจ�ำหน่ำย น�้ำมันร�ำข้ำว ตรำ คิง ซึ่งวำงขำยทั้งตลำดภำยในและต่ำงประเทศ

นโยบายและภาพรวมในการประกอบธุรกิจ 
 POLICY AND BUSINESS OUTLOOK

>
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Thai Vegetable Oil Public Company Limited

Vision

We are an Asian leading vegetable oil manufacturer, having policy to invest in any potential continuing business, 
local and aboard, which will contribute profit to operational performance. We will conduct a business align to corporate 
government principle with responsibility to develop social and to care for environment. 

Mission
 • To be a Leader of vegetable oil industry in ASEAN 
 • To be a Leader of vegetable oil distributor in ASEAN
 • Invest in related business both domestic and aboard 
 • Transform to be a learning organization
 • Reducing environmental impact
Corporate Goal 

This year, the company aim to expand market volume every products by invade into regional market in Asia as well as 
maintain best service with timely delivery, focus to improve products quality with innovation technology. 

Operation Policy for subsidiary and affiliated company

As we have policy to invest in the potential continuing business which contribute to profit in order to increase 
share values, so we invested in Prodigy, PET bottle manufacturer and Thai Edible Oil Co., Ltd., the manufacture 
of Rice bran oil  KING

The management team conducts the Company, its subsidiary and affiliated in accordance with corporate governance 
principle, there are some representatives at shareholder proportion in Board of Directors and executives level working 
with them in order to control and participate in any significant policies.

PRODIGY PUBLIC CO., LTD.

 Prodigy Public Company Limited (Prodigy) produces and distributes PET plastic bottle for food and beverage, 
including the Company’s vegetable oil. Prodigy sold its products to both the Company and external customers. PET 
plastic bottle is durable, transparent, acid and base resistant and is air-tight, making it suitable for preserving taste and 
quality of food and beverage. 

 Last June 6, 2013 the company transformed to public company limited and increase capital registration 
from Baht 50 million to be Baht 100 million, and was filing with SEC on October 18,2013 to offer public the increasing 
share. The company waiting for the approval of MAI registration which is under process. It would be increase share 
value which the company had been invested.  

THAI EDIBLE OIL CO., LTD.

 Thai Edible Oil Company Limited is rice bran oil and defatted rice bran manufacturer and distributor under 
the “King” brand and we export to many countries worldwide.

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท  I  Shareholding Structure of Company 

The Company holds 14% of shares in  Thai Edible Oil Co.,Ltd, 43% of shares in Prodigy Public Company Limited

บริษัท พรอดดิจิ จ�ากัด (มหาชน)
Prodigy Public Company Limited

43 %

บริษัท น�้ามันบริโภคไทย จ�ากัด
Thai Edible Oil Company Limited

14% 

บริษัท น�้ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน) 
Thai Vegetable Oil 

Public Company Limited
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บ ริ ษั ท  น�้ า มั น พื ช ไ ท ย  จ� า กั ด  ( ม ห า ช น )

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
 INDUSTRY OUTLOOK AND COMPETITION

ปัจจัยพ้ืนฐานและแนวโน้มราคาถั่วเหลือง 

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯได้คำดกำรณ์ผลผลิตถั่วเหลือง
ของโลกฤดูกำลปี 2556/57 อยู่ที่ 285 ล้ำนตัน เพ่ิมขึ้นจำก
ฤดกูำลปี 2555/56 ซ่ึงอยูท่ี ่268 ล้ำนตนั หรือเพิม่ข้ึนร้อยละ 6.3 
โดยที่อัตรำกำรเติบโตของผลผลิตโลกเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลังอยู่ที่
ร้อยละ 2.4 ต่อปี ส่วนควำมต้องกำรในกำรใช้ถั่วเหลืองของ
โลกฤดูกำลปี 2556/57 อยู่ที่ 270 ล้ำนตันเพิ่มขึ้นจำกฤดกูำล
ปี 2555/56 ซึง่อยูท่ี ่ 258 ล้ำนตนั หรอืเพิม่ข้ึนร้อยละ 4.6 โดยที่
อัตรำกำรเติบโตของควำมต้องกำรถั่วเหลืองของโลกเฉลี่ย 
5 ปีย้อนหลังอยู่ที่ร้อยละ 3.7 ต่อปี ขณะที่ควำมต้องกำรใช้
กำกถั่วเหลืองของโลกฤดูกำลปี 2556/57 อยู่ที่ 186 ล้ำนตัน
เพิ่มขึ้นจำกฤดูกำลปี 2555/56 ซึ่งอยู่ที่ 176.7 ล้ำนตัน หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 โดยที่อัตรำกำรเติบโตของควำมต้องกำร
ใช้กำกถั่วเหลืองของโลกเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลังอยู่ที่ร้อยละ 3.9 
ต่อปี และเป็นปัจจยัผลกัดันอตัรำกำรเตบิโตของควำมต้องกำรใช้
ถัว่เหลอืงของโลก เมือ่พจิำรณำปัจจยัพืน้ฐำนของถัว่เหลอืง ซึง่
สตอ็กถัว่เหลอืงทัง้ของสหรฐัฯและของโลกในฤดกูำล 2556/57 
มรีะดบัสงูกว่ำในฤดกูำลก่อนหน้ำ (จำกรำยงำนฉบบัล่ำสดุของ
กระทรวงเกษตรสหรฐัฯ) ท�ำให้คำดกำรณ์ว่ำแนวโน้มระดบัรำคำ
ถั่วเหลืองในตลำดซื้อขำยล่วงหน้ำชิคำโกในปี 2557 โดยเฉลี่ย
น่ำจะทรงตัวหรือต�่ำกว่ำระดับรำคำเฉลี่ยในปี 2556 ดังนั้น 
ระดับรำคำถั่วเหลืองที่ทรงตัวประกอบกับระดับรำคำข้ำวโพด
ที่ต�่ำลงจำกปี 2555 ประมำณร้อยละ 20 มีผลท�ำให้ต้นทุนกำร
เลี้ยงสัตว์ต�่ำลงและแนวโน้มกำรเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้นในปี 2557

ภาพรวมเศรษฐกิจประเทศไทยปี 2556 
และแนวโน้มปี 2557

ภำพรวมเศรษฐกิจประเทศไทย ในปี 2556 เศรษฐกจิไทย
ขยำยตัวชะลอลงและต�่ำกว่ำที่คำดกำรณ์ โดยเศรษฐกิจไทย
เตบิโตได้เพยีงร้อยละ 3 หรือต�ำ่กว่ำ จำกทีค่ำดกำรณ์ไว้ทีร้่อยละ 4.6 
ในช่วงปลำยปี 2555 ตำมก�ำลงัซือ้ภำยในประเทศทีช่ะลอตวัลง
อย่ำงเห็นได้ชัดหลังจำกผลของมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจของ
รัฐบำลในปีก่อนทยอยหมดลง ประกอบกับผู้ประกอบกำรบำง
ส่วนชะลอเล่ือนกำรลงทนุออกไปเพือ่ประเมินสถำนกำรณ์ทำง
เศรษฐกจิและกำรเมอืง ขณะทีผ่ลกระทบจำกภำวะเศรษฐกจิโลกทีมี่
ขยำยตวัต�ำ่กว่ำคำดกำรณ์เช่นกนั แม้สหรฐั ยโุรป และจนี ก�ำลงั
จะฟ้ืนตวั แต่กย็งัมีปัญหำทีต้่องแก้ไขในหลำยด้ำน อำท ิปัญหำ
หนีสิ้นภำครัฐ ปัญหำหนีส้นิภำคเอกชน รวมทัง้ควำมม่ันคงของ
สถำบันกำรเงิน ขณะเดียวกันบำงอุตสำหกรรมประสบปัญหำ
ขำดแคลนวตัถดุบิ รวมถงึมข้ีอจ�ำกดัด้ำนเทคโนโลยกีำรผลติจึง
ไม่สำมำรถผลติสนิค้ำทีต่อบสนองควำมต้องกำรของตลำดโลก
ทีเ่ปลีย่นไปได้มำกนัก ส่งผลให้ในปี 2556 กำรส่งออกสินค้ำหดตวั
ร้อยละ 0.2 จำกปีก่อน อย่ำงไรกต็ำมภำคกำรท่องเทีย่วท่ีขยำย
ตัวสูงได้เป็นแรงขับเคลื่อนส�ำคัญของเศรษฐกิจไทยในปี 2556 
โดยเพิ่มขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ 19.6 จำกนักท่องเที่ยวภูมิภำค
เอเชียตะวันออกและยโุรปโดยเฉพำะจนีและรสัเซยีทีข่ยำยตวัสงู
ต่อเนือ่ง ท�ำให้ภำพรวมอตุสำหกรรมอำหำรของไทยในปี 2556 
ได้รบัผลกระทบจำกกำรชะลอตวัของก�ำลงัซ้ือภำยในประเทศไม่
มำกนัก ส่วนในปี 2557 คำดกำรณ์ว่ำเศรษฐกิจไทยจะเติบโต
ที่ร้อยละ 3.0 เนื่องจำกปัญหำสูญญำกำศทำงกำรเมืองที่อำจ
จะยืดเยื้อและท�ำให้บทบำทของภำครฐัในกำรกระตุน้เศรษฐกิจ
ท�ำได้ไม่เต็มท่ีในปีนี้ รวมทั้งควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนใน
ตลำดเงินจำกกำรที่ธนำคำรกลำงสหรัฐฯ จะทยอยลดวงเงิน
กำรเข้ำซื้อพันธบัตรฯ ซึ่งได้ส่งผลให้เงินลงทุนระหว่ำงประเทศ
ไหลออกจำกประเทศเศรษฐกจิเกดิใหม่รวมถงึประเทศไทยกลบั
เข้ำสู่สหรัฐฯ
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Thai Vegetable Oil Public Company Limited

Basic factors and Soybean Price Trend

 U.S. Department of Agriculture forecast the 
global soybean production in the 2013-14 season will total 
285 million metric tons an increase by 6.3% from the 2012-13 
season which sees the total of 268 million metric tons. 
The past 5-year average growth of the global production 
is at 2.4% per year. The global soybean demand in the 
2013-14 season is at 270 million metric tons, an increase 
by 4.6% from the 2012-13 season that has the demand of 
258 million metric tons. The past 5-year average growth of 
the global soybean demand is at 3.7% per year. The global 
demand of soybean meal in the 2013-14 season totals 186 
million metric tons, an increase by 5.2% from the 2012-13 
season that had the total of 176.6 million metric tons. The 
past 5-year average growth of the global soybean meal 
demand is at 3.9% per year, which is also a factor driving 
the growth in the global demand of soybean. Taking into 
consideration that the U.S. and global soybean stockpiles 
in the 2013-14 season are higher than the previous season 
(according to the latest report from U.S. Department of 
Agriculture), it can be expected that soybean price in 2014 
on the Chicago Mercantile Exchange may remain stable or 
drop from the average price in 2013. The stable soybean 
price and the corn price that plunged from 2012 by about 
20% causing the cost of livestock to shrink and there will 
be more livestock production in 2014.

Thailand’s Economic Overview 2013 
and Trend in 2014

Thailand’s economic growth in 2013 decelerated as 
it grew only by 3%, lower than the 4.6% growth forecast 
in 2012. This is due to the domestic purchasing power 
that sharply dropped after the government’s economic 
stimulation policies have run their course. In addition, some 
entrepreneurs slowed their investment to assess the political 
and economic situation in the country. At the same time, 
there was also impact from the slowing global economy 
even though the U.S., Europe and China are recovering. 
There are many problems that need to be solved such as 
public debt, private debt, or instability of financial institutions. 
Some industries face a raw materials shortage or limitation in 
production technology that makes them unable to respond 
to the changing demands of the global market. As a result, 
import in 2013 dropped from the previous year by 0.2%. 
However, the growing tourism industry is a major driving 
force of Thailand’s economy, the 19.6% growth from East 
Asian and European tourists, especially from China and 
Russia. Meanwhile, Thailand’s food industry in 2013 was 
not heavily impacted by the slowing domestic purchasing 
power. In 2014, however, Thailand’s economy is growth 
forecast is at 3.0% because the political vacuum may be 
prolonged and the government’s role in stimulating the 
economy is diminished. The risk from the fluctuating money 
market as the result of the U.S. Federal Government reduced 
bonds buying, causing the capital to flow from the emerging 
economies, including Thailand, back to the U.S.
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ภาพรวมอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ในไทยปี 2556 และ
แนวโน้มปี 2557

อตุสำหกรรมไก่เนือ้ซึง่มสีดัส่วนสงูสดุของธรุกจิปศสัุตว์ไทย 
มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 45 กำรผลิตไก่เนื้อของไทยในปี 2556 
มีกำรผลิตไก่เนื้อ 1,104 ล้ำนตัว เพิ่มขึ้นจำก 1,055 ล้ำนตัว 
ในปี 2555 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.56 กำรบริโภคเนื้อไก่ของไทยใน
ปี 2556 มีปริมำณกำรบริโภคเนื้อไก่ 983,415 ตัน เพิ่มขึ้นจำก 
909,357 ตัน ในปี 2555 เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.14 รำคำไก่เนื้อโดย
เฉลี่ยในประเทศปี 2556 อยู่ที่ 44 บำท/กก. ซึ่งสูงกว่ำปีที่แล้ว
โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 42.03 บำท/กก. ปริมำณกำรส่งออกเนื้อไก่และ
ผลิตภัณฑ์ของไทยในปี 2556 ไทยสำมำรถส่งออกเนื้อไก่ได้
รวม 530,000 ตัน คิดเป็นมูลค่ำ 66,325 ล้ำนบำท ลดลงจำก
ปริมำณ 538,101 ตัน มูลค่ำ 67,848 ล้ำนบำท ของปี 2555 
ร้อยละ 1.51 และ 2.24 ตำมล�ำดบั เนือ่งจำกภำวะเงนิบำทแขง็
ค่ำในช่วงครึง่ปีแรก ประกอบกบัผูป้ระกอบกำรธรุกิจส่งออกเน้ือ
ไก่รำยใหญ่ประสบปัญหำต้องหยดุธรุกจิชัว่ครำว ตลำดส่งออก
ที่ส�ำคัญ ได้แก่ ญี่ปุ่น (ร้อยละ 38.93) สหภำพยุโรป (ร้อยละ 
37.85) กลุม่ประเทศในอำเซียน (ร้อยละ 14.02) และประเทศอืน่ๆ 
(ร้อยละ 9.20) (ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร, 2557) ปี 2557 
คำดกำรณ์ว่ำกำรผลติไก่เนือ้ของไทยยงัคงปรบัตวัเพิม่ขึน้สอดรบั
กับจ�ำนวนประชำกรและกำรส่งออกที่ขยำยตัวเพิ่มขึ้นทั้งกำร
ส่งออกไก่สดแช่แข็งในหลำยประเทศ กำรส่งออกไก่สดแช่เย็น
แช่แข็งและเนื้อไก่แปรรูปไปยังสหภำพยุโรป และกำรส่งออก
เนื้อไก่แปรรูปไปยังประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นตลำดส่งออกหลัก
ของไทย รวมทั้งกำรส่งออก เน้ือไก่ไปยังตลำดกลุ่มประเทศ
ตะวันออกกลำงที่คำดว่ำจะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ประกอบกับ
อัตรำผลก�ำไรจำกกำรเลี้ยงที่ดี ยกเว้นในปี 2555 ที่เกิดภำวะ
อุปทำนไก่ล้นตลำดและรำคำข้ำวโพดและรำคำกำกถั่วเหลือง
มีรำคำสูง นอกจำกนี้ กำรด�ำเนินกำรเรื่อง Compartment และ 
Traceability ยงัสร้ำงควำมม่ันใจในคณุภำพกำรผลติเน้ือไก่ของ
ไทยให้ประเทศคู่ค้ำยอมรับ ส่วนอุตสำหกรรมกำรเลี้ยงสุกรซึ่ง
มีสัดส่วนเป็นอันดบั 2 ของธุรกจิปศสุตัว์ไทย มสีดัส่วนอยูท่ีร้่อยละ 
28 ในปี 2556 ทีผ่่ำนมำกเ็ตบิโตเช่นเดยีวกนั มีปรมิำณกำรผลติ
สุกร 13.07 ล้ำนตัว เพิ่มขึ้นจำก 12.83 ล้ำนตัวของปี 2555 

ร้อยละ 1.87 อนัเป็นผลมำจำกกำรขยำยกำรเลีย้งไปอยูท่ี่บรษิทั
และฟำร์มขนำดใหญ่ที่มีศักยภำพ ขณะที่ผู้เล้ียงรำยกลำงและ
รำยย่อยเลิกเล้ียงไปเป็นจ�ำนวนมำกเนื่องจำกภำวะขำดทุนใน
ปี 2555 รำคำเนื้อหมูโดยเฉลี่ยปี 2556 อยู่ที่ 65.80 บำท/กก. 
สูงขึ้นจำกเฉลี่ย กิโลกรัมละ 56.65 บำท ของปี 2555 ร้อยละ 
16.15 เนื่องจำกกำรผลิตเกิดควำมเสียหำยที่เกิดจำกโรคทำง
ระบบสืบพนัธ์ุและระบบทำงเดนิหำยใจ (Porcine Reproductive 
and Respiratory Syndrome: PRRS)

ส�ำหรับอุตสำหกรรมกำรเลี้ยงกุ ้งไทยในปี 2556 ได้
ผลกระทบจำกโรคตำยด่วน (Early Mortality Syndrome: EMS) 
ท�ำให้ปรมิำณกำรส่งออกเนือ้กุง้ไทยลดลงเหลอืเพยีง 270,000 ตนั 
จำกระดับ 472,881ตันในปี 2555 ลดลงร้อยละ 42.90 ส่วน
ในปี 2557 คำดว่ำปรมิำณกำรส่งออกกุง้ไทยน่ำจะปรบัตวัเพ่ิมข้ึน
เนื่องจำกเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทยน่ำจะปรับกำรเลี้ยงได้ดีขึ้น

ภาพรวมอุตสาหกรรมน�้ามันพืชของโลก
ปี 2556 และแนวโน้มปี 2557

ผลผลิตน�้ำมันพืชโลกที่ผ่ำนมำนั้น ในปี 2556/57 น�้ำมัน
ปำล์มมผีลผลติสงูสดุอยูท่ี่ประมำณ 58 ล้ำนตนัโดยมอีตัรำกำร
เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 6.4 ต่อปีในระยะเวลำ 7 ปีที่ผ่ำนมำ ส่วน
น�้ำมันถั่วเหลืองมีผลผลิตรองลงมำอยู่ที่ประมำณ 44 ล้ำนตัน 
โดยมีอตัรำกำรเตบิโตเฉล่ียร้อยละ 2.1 ต่อปี ในระยะเวลำ 7 ปี
ที่ผ่ำนมำ ส่วนควำมต้องกำรใช้น�้ำมันพืชของโลกนั้น ควำม
ต้องกำรใช้น�้ำมันปำล์มก็เติบโตสูงสุดเช่นเดียวกัน อัตรำกำร
เตบิโตของควำมต้องกำรใช้น�ำ้มันปำล์มเฉล่ียร้อยละ 5.0 ต่อปี
ในช่วง 7 ปีที่ผ่ำนมำ ส่วนควำมต้องกำรใช้น�้ำมันถั่วเหลืองมี
อัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 1 ต่อปี ทั้งนี้อัตรำกำรเติบโตใน
กำรใช้น�้ำมันปำล์มมีอัตรำสูงขึ้นมำก เนื่องจำกมีกำรขยำยกำร
เพำะปลูกพืชปำล์มในประเทศอินโดนีเซีย มำเลเซียรวมทั้ง
ประเทศไทยเป็นอย่ำงมำก ท�ำให้ผลผลิตปำล์มล้นตลำด ส่ง
ผลให้รำคำน�ำ้มนัดบิของน�ำ้มนัปำล์มต�ำ่กว่ำรำคำของน�ำ้มนัถัว่
เหลอืงประมำณ 300 เหรยีญสหรฐัฯต่อตนัตัง้แต่ปลำยปี 2555 
แต่ในปัจจบัุน รำคำน�ำ้มันถัว่เหลืองได้ปรบัรำคำลงมำจนมรีะดบั
รำคำสงูกว่ำน�ำ้มนัปำล์มเพยีงแค่ 90 เหรยีญสหรฐัฯต่อตนั ดงันัน้
มคีวำมเป็นไปได้ว่ำควำมต้องกำรใช้น�ำ้มนัถัว่เหลอืงในปี 2557 
น่ำจะมีแนวโน้มดีขึ้น
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Thai Vegetable Oil Public Company Limited

Thailand’s Livestock Industry Overview 2013 and 
Trend in 2014

Broiler industry, with a high ratio in Thailand’s livestock 
industry at 45%, produced 1,104 million broiler chickens 
in 2013, an increase of 1,055 million from 2012 or 4.56%. 
Broiler chicken consumption in Thailand in 2013 totals 
983,415 metric tons, an increase from 909,357 metric tons 
in 2012 by 8.14%. The average domestic price of broiler 
chicken in 2013 is at 44 Baht/kg, which is higher than 42.03 
Baht/kg in the previous year. Thailand’s chicken meat and 
product export in 2013 totals 530,000 metric tons or 66,325 
million Baht, a decrease from 538,101 metric tons or 67,848 
million Baht from 2012 by 1.51% and 2.24% respectively. 
The major export markets are the Japan (38.93%), EU 
(37.85%), ASEAN countries (14.02%) and other countries 
(9.20%) (Office of Agricultural Economics, 2014). In 2014 
it is forecast that Thailand’s broiler chicken production will 
continue to increase, which is in accordance to the increase 
in population and the export growth after frozen chicken 
is being exported to many countries as a result of EU lift-
ing ban on Thailand’s imported chicken in July and Japan 
importing frozen chicken from Thailand again in December 
last year. Good profitability in this market also stimulates the 
growth except in 2012 when there was a surplus of chicken 
supply and prices of corns and soybean meals increased. 
The pork industry, which has the second biggest ratio in 
Thailand’s livestock industry at 28%, also grew in 2013. 
There were 13.07 pigs in 2013, or an increase of 6% from 
2012, which is the result of pig farms being merged with 
bigger and more efficient farm. Many medium and small 
farms, however, had to give up the business because of 
the losses in 2012. The average pork price in 2013 was 
at 65.80 Baht/kg, an increase by 20% from the previous 

year because of the damage from PRRS disease among 
pigs. Thai shrimp industry in 2013 was affected by the Early 
Mortality Syndrome (EMS) among shrimps, causing the drop 
in shrimp export to 250,000 metric tons from over 500,000 
metric tons in 2012. It is expected that Thai shrimp export 
will be better in 2014 because shrimp farmers are able to 
improve their farming method.

Overview of Global Vegetable Oil Industry in 
2013 and Trend in 2014

The global vegetable oil production in 2013-14 sees 
the highest output of palm oil in the amount of 58 million 
metric tons, with the average growth of 6.4% per year from 
the past 7 years. While soybean oil’s output comes second 
at approximately 44 million metric tons, with the average 
growth of 2.1 per year. Palm oil also has the highest global 
demand, with the average growth of 0.5% per year while 
soybean oil increase of 1% per year. Palm oil consumption 
skyrockets because of the expansion of palm oil plantations 
in Indonesia, Malaysia and Thailand. As a result, there is 
a surplus of palm oil in the market, causing the price of 
palm oil to sink lower than the price of soybean oil by 
approximately USD 300 per metric ton since towards the 
end 2012. However, the current soybean oil price is only 
higher than the palm oil price by USD 90 per metric ton. 
Consequently, it is possible that the demand for soybean 
oil in 2014 will increase.
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ภาพรวมอุตสาหกรรมโรงสกัดน�้ามันถั่วเหลืองของประเทศไทยปี 2556 และแนวโน้มปี 2557

ภำพรวมอุตสำหกรรมกำรผลิตสินค้ำกำกถ่ัวเหลือง ฟูลแฟตซอย และน�้ำมันถั่วเหลือง ในปี 2556 มีกำรผลิตรวมทั้ง
อุตสำหกรรมคิดจำกปริมำณกำรใช้วัตถุดิบรวมทั้งสิ้น 1,657,191 ตัน (เมล็ดถั่วเหลือง) ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2555 ที่มีปริมำณ
กำรใช้วัตถุดิบรวม 2,059,941 ตัน ส�ำหรับแนวโน้มอุตสำหกรรมกำรเลี้ยงสัตว์ในไทยยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง อัตรำ
กำรเตบิโตอยู่ท่ี ร้อยละ 3.2 จำกปี 2555 โดยกำรเตบิโตมำจำกอตุสำหกรรมกำรเลีย้งไก่เนือ้เป็นหลกั ท�ำให้คำดกำรณ์กำรใช้กำกถัว่เหลอืง
ของไทยปี 2556 ที่ผ่ำนมำจะอยู่ที่ประมำณ 3.9 ล้ำนตัน เติบโตประมำณร้อยละ 5.6 เมื่อเทียบกับปี 2555 ในด้ำนตลำดน�้ำมัน
ถั่วเหลืองในปี 2556 มีปริมำณรวมทั้งสิ้นประมำณอยู่ที่ 252,000 ตัน ทรงตัวเมื่อเทียบกับปี 2555 เนื่องจำกส่วนต่ำงเมื่อเทียบ
กับรำคำน�้ำมันปำล์มในประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 20 บำทต่อลิตร 

ส�ำหรบัแนวโน้มของอตุสำหกรรมกำรผลติกำกถัว่เหลอืง ฟลูแฟตซอย และน�ำ้มนัถัว่เหลอืงในปี 2557 นัน้ บรษิทัคำดกำรณ์
ว่ำอุตสำหกรรมมีแนวโน้มขยำยตัวอย่ำงต่อเน่ือง โดยมีปัจจัยสนับสนุนจำกปริมำณควำมต้องกำรในอุตสำหกรรมกำรเล้ียงสัตว์
ของไทยที่ยังคงเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง โดยปี 2557 คำดว่ำกำรผลิตไก่เนื้อของไทยยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นสอดรับกับจ�ำนวนประชำกร 
และกำรส่งออกที่ขยำยตัวเพิ่มขึ้นมำกหลังจำกเริ่มส่งออกไก่สดแช่แข็งในหลำยประเทศ โดยในปี 2557 คำดว่ำกำรส่งออกเนื้อไก่
ของไทยจะขยำยตัวเพิ่มขึ้นตำมปริมำณควำมต้องกำรบริโภคของตลำด ทั้งตลำดญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นตลำดส่งออกหลักของไทย และ
ตลำดสหภำพยุโรป คำดว่ำจะเพิ่มขึ้นเช่นกัน ขณะที่แนวโน้มตลำดน�้ำมันถั่วเหลืองภำยในประเทศปี 2557 คำดว่ำจะยังคงทรงตัว
เช่นเดียวกันกับปี 2556

อย่ำงไรก็ตำมในปี 2557 ยังมีปัจจัยเสี่ยงหลำยอย่ำงที่ผู้ประกอบกำรยังต้องมีกำรติดตำมอย่ำงใกล้ชิด ทั้งในเรื่องของรำคำ
วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และอัตรำแลกเปลี่ยน ซ่ึงประเด็นดังกล่ำวเป็นส่ิงที่ผู้ประกอบกำรต้องเผชิญอยู่ตลอดเวลำ และส่วนใหญ่มี
กำรปรับตัวอย่ำงต่อเนื่อง แต่กำรปรับตัวจำกน้ีไปต้องเพิ่มควำมเข้มข้นขึ้น รวมถึงต้องมีกำรติดตำมอย่ำงใกล้ชิดมำกขึ้น และ
เตรียมพร้อมรับมืออย่ำงทันท่วงที ท้ังนี้ เพื่อให้สำมำรถแข่งขันทำงกำรค้ำกับประเทศคู่แข่งได้ บริษัทมีกำรติดตำมสถำนกำรณ์
ต่ำงๆ อย่ำงใกล้ชิด และมีกำรบริหำรงำนทุกส่วนอย่ำงรัดกุมและรอบคอบ เพื่อลดควำมเสี่ยงต่ำงๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัท ซึ่ง
บริษัทเองก็มีกำรปรับตัวอยู่ตลอดเวลำ เพื่อสร้ำงโอกำสส�ำหรับกำรแข่งขันในตลำด นอกจำกนี้ ควำมยืดหยุ่นและควำมรวดเร็วก็
เป็นองค์ประกอบส�ำคัญของกำรปรับตัวเพ่ือให้ทันกับเหตุกำรณ์ รวมถึงกำรสร้ำงโอกำสทำงด้ำนกำรตลำด โดยกำรปรับเปลี่ยน
กลยุทธ์ให้เหมำะสม ควบคู่กับกำรพัฒนำสินค้ำนวัตกรรมใหม่ เพื่อสร้ำงมูลค่ำให้กับสินค้ำมำกขึ้น ขณะเดียวกันสินค้ำของบริษัท
ยังคงเป็นผู้น�ำตลำดจำกควำมได้เปรียบในกำรแข่งขันในด้ำนคุณภำพสินค้ำที่มีควำมสดใหม่ ตรงควำมต้องกำรของลูกค้ำ ท�ำให้
ได้รับควำมเชื่อมั่นและควำมไว้วำงใจจำกลูกค้ำเสมอมำ ทั้งหมดนี้เป็นกลยุทธ์ที่บริษัทมีกำรด�ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อพร้อม
รับมือกับสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

 แหล่งที่มำของข้อมูล
 - ธนำคำรแห่งประเทศไทย 
 - ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
 - แผนกวิจัย บมจ.น�้ำมันพืชไทย
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Thai Vegetable Oil Public Company Limited

Overview of Thai Soybean Oil Refineries in 2013 and Trend in 2014

The overview of soybean meal, full-fat soy, and soybean oil production in 2013 sees the total raw materials used 
in the amount of 1,647,191 metric tons (soybean seeds), which is a decrease from 2012 that had the total of raw materials 
used in the amount of 2,059,941 metric tons. For Thailand’s livestock industry, it continues to grow at the rate of 3.2 % 
from 2012. The growth comes mainly from the broiler chicken and pork industry. Therefore, the use of soybean meals 
in Thailand in 2013 should be at 3.9 million metric tons approximately, or 5.6% growth from 2012. In 2013 the soybean 
oil production totals 252,000 tons, which is close to the production from 2012. This is because the difference from the 
domestic palm oil price increased to Baht 20 per litre.

The soybean meals, full-fat soy, and soybean oil industry in 2014 is expected to continuously grow from the growing 
demand from Thai livestock industry. In 2014, Thailand’s broiler chicken production should still increase to respond 
to the increasing population and the growing export of frozen chicken to many countries. In 2014, Thailand’s chicken 
export should grow in accordance to the demand from Japan, which is the main export market of Thailand. The EU 
market should grow as well. The domestic soybean oil market price in 2014, however, should remain the same as 2013.

In 2014, there are many risk factors that many entrepreneurs need to closely monitor, including raw materials price, 
product price and exchange rate. These factors are essential in the business and tend to consistently fluctuate. The 
adjustment of the entrepreneurs from now on needs to be more intense, with a close monitor and prompt solution of 
the situation, so that the business remains competitive with other rival countries. The Company has closely monitored 
the situation as well as cautiously and carefully manages every aspects increase its competitiveness in the market. 
Moreover, the Company realizes the importance of flexibility and readiness  in the adjustment to the situation and market 
expansion. Therefore, the Company always improves its strategies and develops new products and innovations to add 
more values to its products. At the same time, the Company’s products continue to be the leader in the market and 
maintain the advantage of being fresh, in good quality, and able to fulfill the demands of customers who always trust 
and have confidence in the Company. These are the Company’s strategies that have always been executed in preparation 
to any circumstances that may occur at any time.

 Sources:
 - Bank of Thailand
 - Office of Agricultural Economics
 - Research Department, Thai Vegetable Oil PCL
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ปัจจัยเส่ียง
 RISK FACTORS

จำกทีป่ระชมุของคณะท�ำงำนบรหิำรควำมเสีย่ง ได้ประเมินปัจจยัควำมเสีย่งในกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัทีอ่ำจมผีลกระทบ
โดยตรงต่อบริษัท และ/หรือ ผู้ลงทุนอย่ำงมีนัยส�ำคัญ ดังรำยละเอียดต่อไปนี้

1. ความเสี่ยงด้านราคาและการจัดหาวัตถุดิบถั่วเหลือง

1.1) ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

ต้นทนุขำยส่วนใหญ่ของบรษิทัประกอบด้วย วัตถดุบิในสดัส่วนร้อยละ 90 ของต้นทนุทัง้หมด กำรจดัหำวตัถดุบิจงึเป็นปัจจยั
ส�ำคญัต่อต้นทนุกำรขำยและผลก�ำไรของบรษิทั ซึง่วตัถดุบิถัว่เหลอืงมรีำคำผนัแปรตำมรำคำซือ้ขำยในตลำดโลก ปัจจยัทีม่ผีลต่อ
อปุสงค์ของเมลด็ถัว่เหลอืง นอกจำกควำมต้องกำรใช้เพือ่กำรผลติอำหำรแล้ว ยงัรวมถึงควำมต้องกำรน�ำไปใช้ในกำรผลติพลงังำน
ทดแทน และกำรเก็งก�ำไรในตลำดซื้อขำยสินค้ำโภคภัณฑ์ล่วงหน้ำ  รวมทั้งนโยบำยกำรส่งเสริม กำรแทรกแซงของรัฐบำล ขณะที่
ควำมเสีย่งจำกสภำวะอำกำศทีแ่ปรปรวน หรอืภยัธรรมชำตกิอ็ำจท�ำให้ผลผลิตถัว่เหลอืงไม่เป็นไปตำมคำดกำรณ์ ดงันัน้เมือ่รำคำถัว่
เหลอืงทีป่รับตวัไปอยูใ่นระดบัทีส่งูมำกย่อมส่งผลให้ต้นทนุกำรผลติกำกถัว่เหลอืงและน�ำ้มนัถ่ัวเหลอืงของบรษิทัสงูขึน้ตำมไปด้วย 
และส่งผลต่อกำรบรหิำรควำมเสีย่งด้ำนรำคำและปรมิำณวตัถดุบิเพือ่ให้มีวตัถดุบิเพยีงพอต่อควำมต้องกำรผลติตำมแผนกำรผลติ 
ตลอดจนกำรบริหำรงำนด้ำนกำรขำยสินค้ำกำกถ่ัวเหลืองและน�้ำมันถ่ัวเหลืองของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้มีมำตรกำรในกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงด้วยกำรมีคณะท�ำงำนจัดซื้อวัตถุดิบ  คอยติดตำมข่ำวสำร สถำนกำรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับรำคำวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เพื่อ
วิเครำะห์สถำนกำรณ์อย่ำงใกล้ชิด   โดยมีกำรก�ำหนดเป้ำหมำยของปริมำณ และระยะเวลำในกำรด�ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่
เหมำะสม รวดเรว็ และยดืหยุน่ให้สอดคล้องกบัแผนธุรกจิ ตลอดทัง้กำรบรหิำรควำมเสีย่งผ่ำนทำงตลำดซือ้ขำยสนิค้ำโภคภณัฑ์ล่วง
หน้ำเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงด้ำนควำมผันผวนของรำคำวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่มีต่อผลตอบแทนและผลประกอบกำรของบริษัท

1.2) ขาดแคลนวัตถุดิบ (เมล็ดถั่วเหลือง)

จำกสภำวะอำกำศที่แปรปรวน หรือภัยธรรมชำติที่อำจท�ำให้ผลผลิตไม่เป็นไปตำมคำดกำรณ์ รวมถึงถ่ัวเหลืองที่มำล่ำช้ำ
กว่ำก�ำหนดในช่วงต้นฤดูอันเน่ืองมำจำกปัญหำกำรขนส่งภำยในประเทศผู้ผลิตและส่งออก วัตถุดิบที่ไม่เพียงพอต่อกำรผลิต 
ส่งผลต่อกำรส่งสินค้ำให้ลูกค้ำล่ำช้ำ บริษัทได้มีกำรวำงแผนกำรผลิตตำมสถำนกำรณ์ จัดเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์คงคลังให้มี
ปริมำณขั้นต�่ำเพียงพอต่อกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีกำรปรับปริมำณสินค้ำคงคลังดังกล่ำวให้มีควำมสอดคล้อง
กับแนวโน้มและระดับรำคำ 

2. ความเสี่ยงด้านการเงิน

2.1) ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

บรษิทัได้รบัควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศจำกกำรทีร่ำคำเมลด็ถัว่เหลอืงอ้ำงอิงกบั
รำคำตลำดโลก ซึง่ก�ำหนดรำคำขำยเป็นสกลุเงนิเหรยีญสหรฐัฯ ท�ำให้ต้นทนุวตัถดุบิของบรษิทัผนัผวนตำมค่ำเงนิบำท ทัง้นีบ้รษิทั
ได้มแีนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่งด้ำนอัตรำแลกเปลีย่น ด้วยกำรเฝ้ำตดิตำมและวเิครำะห์ข่ำวสำรและสถำนกำรณ์ของอตัรำแลก
เปลี่ยนอย่ำงใกล้ชิด และมีนโยบำยในกำรท�ำสัญญำซื้อขำยอัตรำแลกเปลี่ยนล่วงหน้ำ (Forward contract) เป็นเครื่องมือบริหำร
ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปล่ียน เมื่อเห็นว่ำอัตรำแลกเปลี่ยนเป็นที่นำ่พอใจ เพื่อลดผลกระทบของควำมเสี่ยงที่เกิดจำกควำม
ผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน รวมทั้งท�ำให้บริษัททรำบถึงต้นทุนและรำคำขำยในรูปของค่ำเงินบำทที่แน่นอน
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Thai Vegetable Oil Public Company Limited

The risk management committee had evaluated the following risks that may directly or affect the Company and/
or shareholder significantly:

1. PRICING AND SUPPLY OF RAw MATERIAL RISK

1.1) Raw Material Price Fluctuation 

While 90% of cost of sales is raw material, which is soybean, the supply of raw material is major factors that 
dominated cost of sales and corporate incomes. Soybean price has been driven by global supply and demand. 
The major factors that affect soybean demand are besides food production, alternative energy usage, it is also including 
speculation in future market, and the government’s policy supporting and intervenes their people. The changing climate 
condition and/or natural disaster also affect its unexpected fluctuate supply. Therefore, whenever soybean price rises, 
it will inevitably cause decreasing of production costs of soybean meal and soybean as well. More importantly, it will be 
more complicated to manage pricing and volume volatility. To ensure there will be enough material for production plan, 
as well as to selling plan. The Company manage risk to avoid impact from this risk factor by setting up supply team 
to monitor and analyst prices and trend. They will determine appropriate price, volume and timeframe consistently with 
our business plan. They also buy raw material through commodity future market to prevent pricing volatility and other 
products that may affect the Company’s operation result.

1.2) Short Supply Of Raw Material (Soybean)

The climate change and some natural disaster affected short supply or delay delivery at beginning of season, it 
caused by trouble from logistic system in original countries, it resulted in delay delivery to customers. The Company 
manage raw material as a buffer stock to response the demand and to be consistent with business operation, and also 
regularly adjust inventory stock to respond trend and price level, including determine cultivated area that supply high 
quality soybean to produce high quality products to response customer needs.

2. FINANCIAL RISK 

2.1) Foreign Exchange Rate Fluctuation

The Company may have risk from foreign exchange as soybean price is referred to global price which is U.S. dollars 
dominated, so we manage its currency risk by setting up a taskforce to closely monitor and analyze any information and 
situations concerning foreign exchange. The Company makes foreign exchange forward contract when the exchange rate 
is favorable to manage any risk to reduce any impact from exchange rate fluctuation. This will also enable to manage 
exact cost and selling price in Baht term.
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3. ความเสี่ยงด้านการขายและการตลาด

3.1) ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นสืบเนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ

ปัญหำควำมขดัแย้งทำงกำรเมอืงได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิไทยผ่ำนควำมเชือ่มัน่ในกำรจบัจ่ำยใช้สอย ของผูบ้รโิภคภำยใน
ประเทศและนักท่องเที่ยวต่ำงชำติ เพื่อเป็นกำรลดผลกระทบต่อควำมเสี่ยงดังกล่ำว บริษัทจะด�ำเนินธุรกิจอย่ำงรอบคอบเพื่อลด
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ทำงกำรเงนิและเศรษฐกจิดังกล่ำวทีอ่ำจมต่ีอบรษิทั กำรด�ำเนนินโยบำยทำงกำรเงนิทีร่อบคอบมำโดย
ตลอด โดยได้คงระดับหนี้สินต่อทุนในระดับที่ต�่ำ อีกทั้งบริษัทยังมีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับธนำคำรต่ำงๆ ที่เป็นหุ้นส่วนทำงธุรกิจมำ
อย่ำงยำวนำน 

3.2) ความเสี่ยงด้านสินค้าทดแทน

น�้ำมันพืชทุกชนิดสำมำรถใช้บริโภคทดแทนกันได้ หำกใช้เพื่อปรุงหรือประกอบอำหำรในครัวเรือน อย่ำงไรก็ดี คุณค่ำทำง
โภชนำกำรของน�้ำมันพืชแต่ละชนิดจะแตกต่ำงกัน น�้ำมันพืชที่ให้คุณค่ำใกล้เคียงกับน�้ำมันถั่วเหลืองและสำมำรถทดแทนกันได้ 
คือ น�้ำมันข้ำวโพดและน�้ำมันเมล็ดทำนตะวัน ส่วนน�้ำมันพืชท่ีใช้เพื่อกำรผลิตเชิงอุตสำหกรรม เช่น อุตสำหกรรมอำหำร โดย
ทั่วไปจะทดแทนกันไม่ได้ เนื่องจำกน�้ำมันพืชแต่ละชนิดมีคุณสมบัติเหมำะกับแต่ละอุตสำหกรรมต่ำงกัน อย่ำงไรก็ดี ควำมเสี่ยง
ที่น�้ำมันข้ำวโพดและน�้ำมันเมล็ดทำนตะวันจะมีกำรผลิตมำแข่งกับบริษัทคงเป็นไปได้ยำก เนื่องจำกวัตถุดิบดังกล่ำวไม่มีกำรผลิต
ที่มำกเพียงพอในประเทศและไม่มีอุตสำหกรรมต่อเนื่องมำรองรับผลิตภัณฑ์อื่นท่ีจะได้พร้อมกับกำรสกัดน�้ำมัน อย่ำงเช่น 
กำกถั่วเหลืองที่น�ำมำใช้ในอุตสำหกรรมอำหำรสัตว์ อุตสำหกรรมต่อเนื่องของน�้ำมันข้ำวโพด คือ กำรน�ำแป้งข้ำวโพดไปแปรรูป
เป็นสนิค้ำอ่ืน ซึง่ควำมต้องกำรใช้ในประเทศยงัมปีรมิำณน้อย เนือ่งจำกมีผลิตภณัฑ์อ่ืนทดแทนได้และรำคำถกูกว่ำ ส่วนของเมลด็
ทำนตะวัน คือ กำกทำนตะวัน แม้จะใช้ผสมท�ำอำหำรสัตว์แต่ก็มีข้อจ�ำกัดในกำรใช้

3.3) การมีคู่แข่งเพิ่มขึ้นจากนโยบายการค้าเสรีระดับภูมิภาคและทวิภาคี

กำรก้ำวสู่กำรเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) จะส่งผลให้มีกำรเปิดเสรีกำรเคลื่อนย้ำยทรัพยำกร เงินทุน แรงงำน 
และกำรค้ำขำยระหว่ำงกันในตลำดอำเซียน กำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำท�ำให้มีสินค้ำจำกประเทศสมำชิกที่มีต้นทุนกำรผลิตที่ต�่ำกว่ำ
เข้ำมำแข่งขันในไทยมำกข้ึน ซ่ึงมีผลให้รำยได้ของบริษัทจะลดลง อย่ำงไรก็ดีบริษัทมีกำรปรับตัวเพื่อรับกับสถำนกำรณ์ดังกล่ำว
ด้วยกำรก�ำหนดยทุธศำสตร์ในกำรสร้ำงตลำดส่งออกผลิตภณัฑ์น�ำ้มันถัว่เหลือง ควบคู่กบั กำรพฒันำระบบกำรบรหิำรจัดกำรและ
ปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิตให้มำกขึ้น

4. ความเสี่ยงด้านการผลิต สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย

4.1) ภัยพิบัติทางธรรมชาติจากน�้าท่วม

ในรอบหลำยปีที่ผ่ำนมำ สภำพภูมิอำกำศของโลกและของประเทศไทยเปล่ียนแปลงผันผวนไปจำกเดิมมำก ท�ำให้แต่ละ
ภมูภิำคทัว่โลกต้องประสบกับภัยธรรมชำตทิีม่คีวำมรนุแรงอย่ำงทีไ่ม่เคยเกดิขึน้มำก่อน ซึง่ก่อให้เกดิควำมเสียหำยมูลค่ำมหำศำล
ต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  ทั้งนี้บริษัทได้จัดท�ำคู่มือ BCM & BCP (Business Continuity Management & Business Continuity 
Plan) เรื่องน�้ำท่วมที่ได้มีกำรทดสอบแผนฉุกเฉินจำกสถำนกำรณ์จริงในปี 2554 และ 2555 โดยมุ่งเน้นกำรบริหำรจัดกำรป้องกัน
เชิงรุก โดยมีกำรจัดท�ำแผนและฝึกซ้อมแผนอย่ำงสม�่ำเสมอ เพื่อเตรียมพร้อมแต่ละสถำนกำรณ์ที่คำดว่ำจะเกิด รวมถึงติดตำม
ข้อมูลและข่ำวสำรอย่ำงต่อเนื่อง
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3. SALES AND MARKETING RISK

3.1) Risk From Economics Recession 

The political conflict affected Thai economics on consumer consumption both domestic consumer and tourists. 
In this case the management will prudently operate business to mitigate any impact from global financial and economic 
situation. The prudent fiscal and monetary policy includes maintaining low level of debt-to-equity ratio is policy of operation, 
including maintaining good relationship with banks as long-term business partners.

3.2) Risk Of Product Substitute

Vegetable oil is substitutable for household cooking purpose. However, the nutrition value of vegetable oil is different. 
Vegetable oil that offers similar nutrition value as soybean oil is good substitute as corn oil and sunflower oil. For industrial 
use, such as in food industry, is not substitutable as it contains different quality which is suitable each of others. It is 
unlikely to be risk from other oil competitors like corn oil and sunflower oil, as there is neither enough domestic supply 
nor having downstream industry to absorb by-product from oil extraction process, such as soybean meal for animal 
feed business, moreover, there is small consumption for domestic demand of corn flour processing industry as the 
other cheaper product is substituted. While the sunflower seed residual can be used in producing animal feed, still, 
the usage is limited. 

3.3) Increasing Of Competitors From Regional And Bilateral Free Trade Policy

 AEC policy will make free moving many resources such as fund labor and trade in market community among 
members. There will be a lot of low cost products flow from outsides to local market it will impact decreasing of revenues. 
However, to prepare for any factors which will be affected, we had set strategic move to export soybean oil product 
and planned to develop the management system and improve production efficiency.

4. PRODUCTION ENVIRONMENT AND SAFETY RISK  

4.1) Natural Disaster; Flood

In a past few years, climate over the world and Thailand has changed, the world faces serious disaster 
which caused huge damage to life and other resources. To prepare against disaster risk, we are doing BCM&BCP 
(Business Continuity Management & Business Continuity Plan) concerning flood which practicing by real situation 
in 2011-2012. We focus to manage preventive plan and practice by schedule during year, in addition to continuously 
keep information and news update in order to prepare for any risk which may occur. 
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บ ริ ษั ท  น�้ า มั น พื ช ไ ท ย  จ� า กั ด  ( ม ห า ช น )

ประวัติกรรมการและผู้ บริหาร
 MANAGEMENT PROFILE

นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการ (อิสระ), กรรมการตรวจสอบ 
และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

อายุ 73 ปี

การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่ เกี่ยวข้อง • ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา • ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ • 10 ตุลาคม 2544

ต�าแหน่งในกิจการอ่ืน • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง

วุฒิการศึกษา • ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
และการฝึกอบรบ • M.A. Economics, Fairleigh Dickinson University, USA
 • ปริญญาโท (เกียรตินิยม) พัฒนบริหารศาสตร์ (พัฒนาการเศรษฐกิจ)
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ปี 2531 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร The Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 8/2003
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 5

ต�าแหน่งปัจจุบัน
 • ประธานกรรมการ (อิสระ) บริษัท น�้ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน)
 • ที่ปรึกษาพิเศษในคณะที่ปรึกษาพิเศษศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประจ�าคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา

ประสบการณ์การท�างาน
 • ปลัดกระทรวงพาณิชย์
 • อธิบดีกรมการค้าภายใน
 • อธิบดีกรมทะเบียนการค้า
 • อธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์
 • อธิบดีกรมการประกันภัย
 • รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ
 • รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์
 • สมาชิกวุฒิสภา
 • ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ (วุฒิสภา)
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจ�าคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา
 • ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 • ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ประธานกรรมการบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย
 • ประธานกรรมการบริหารศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ
 • ประธานสถาบันอัญมณีและเครื่องประดับ
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Mr. Sompol Kiatphaibool Chairman (Independent Director), Member of Audit Committee 
and Chairman of Corporate Governance, Nomination and Remuneration Committee

Age 73 Years

Share Holding (Including related person) • None

Percent of Shareholding Change • None

Date of Appointment • October 10, 2001

Position in Other Business • Other Listed Companies -

Other Non-Listed Companies 1

Education • Ph.D., Business Administration, Western University
& Certificate • Master of Economics, Fairleigh Dickinson University, New Jersey, USA.
 • Master of Development Economics. (Hons.), National Institute of Development 
  Administration
 • Bachelor of Economics (Hons.) Thammasat University
 • Certificate, National Defense College of Thailand, 1988
 • The Role of Chairman Program (RCP) Class 8/2003, Thai Institute of Directors Association (IOD)
 • Capital Market Academy Leadership Program (Class 5) Capital Market 
  Academy, The Stock Exchange of Thailand

Present Position
 • Chairman (Independent Director) of Thai Vegetable Oil PCL.
 • Advisory Board Committee, The Support Arts and Crafts International 
  Center of Thailand (Public Organization)
 • Honorary Advisor to The Committee on Foreign Affairs of the Senate

Experience
 • Permanent Secretary, Ministry of Commerce
 • Director General, Department of Internal Trade
 • Director General, Department of Commercial Registration
 • Director General, Department of Business Economics
 • Director General, Department of Insurance
 • Deputy Director General, Department of Foreign Trade
 • Deputy Director General, Department of Business Economics
 • Senator
 • Chairman of the Committee on Agriculture and Co-Operatives (The Senate)
 • Honorary Advisor to The Committee on Foreign Affairs of the Senate
 • Adviser to Deputy Prime Minister and Minister of Finance
 • Adviser to Deputy Prime Minister and Minister of Commerce
 • Chairman of The Stock Exchange of Thailand
 • Chairman of Thailand Futures Exchange PCL
 • Chairman of The Board of Directors Siam City Bank PCL
 • Chairman of the Support Arts and Crafts International Center of Thailand
 • Chairman of The Gem and Jewelry Institute of Thailand
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บ ริ ษั ท  น�้ า มั น พื ช ไ ท ย  จ� า กั ด  ( ม ห า ช น )

 • ประธานคณะกรรมการ การเคหะแห่งชาติ
 • ประธานกรรมการ สถาบันอาหาร
 • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการ กระทรวงคมนาคม
 • รองประธานกรรมการในคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
 • กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
 • กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 • กรรมการในคณะกรรมการสอบสวนคดีพิเศษ (D.S.I.)
 • กรรมการในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
 • กรรมการในคณะกรรมการก�ากับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
 • กรรมการในคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • กรรมการในคณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย
 • กรรมการในคณะกรรมการ ปตท.

ดร. ศิริ  การเจริญดี รองประธานกรรมการ (อิสระ), ประธานกรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

อายุ 65 ปี

การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่ เกี่ยวข้อง • ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา • ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ • 11 พฤศจิกายน 2543

ต�าแหน่งในกิจการอ่ืน • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 4 แห่ง

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง

วุฒิการศึกษา • ปริญญาเอก Monetary Economics and Econometrics & Operations Research,
และการฝึกอบรม  Monash University, Australia
 • ปริญญาโท Economic Statistics and Monetary Economics, 
  University of Sydney, Australia
 • ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) Economic Statistics, University of Sydney, Australia
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 6/2005 
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 60/2004 
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 4/2003 
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 5/2550
 • หลักสูตร Advanced Management Program (AMP) รุ่นที่ 113/2538
  Harvard Business School,1995. 
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 • Chairman of the National Housing Authority’s Board of Directors
 • Chairman of the Nation Food Institute
 • Chairman, Audit Committee - Ministry of Transport
 • Vice Chairman, The Securities and Exchange Commission (SEC.) 
 • Member, Public Sector Development Commission (P.D.C.)
 • Member, The Board of Investment of Thailand (BOI)
 • Member, Department of Special Investigation (DSI)
 • Member, The Securities and Exchange Commission (SEC.)
 • Member, Agricultural Futures Trading
 • Member, Civil Service Commissioner
 • Member, Port Authority of Thailand
 • Member, PTT Public Company Limited. (PTT)

Dr. Siri Ganjarerndee Vice Chairman (Independent Director), Chairman of the Audit Committee 
and Member of Corporate Governance, Nomination and Remuneration Committee

Age  65 Years

Share Holding (Including related person) • None

Percent of Shareholding Change • None

Date of Appointment • November 11, 2000

Position in Other Business • Other Listed Companies 4

Other Non-Listed Companies 1

Education • Ph.D. Monetary Economics and Econometrics & Operation Research,
& Certificate  Monash University, Australia
 • M.Ec. Economic Statistics and Monetary Economics, 
  University of Sydney, Australia
 • B.Ec. (Hons.) Economic Statistics, University of Sydney, Australia
 • Audit Committee Program (ACP) Class (6/2005), Thai Institute of Director 
  Association (IOD)
 • Director Certification Program (DCP) Class 60/2004, Thai Institute of Director 
  Association (IOD)
 • Director Accreditation Program (DAP) Class 4/2003, Thai Institute of Director 
  Association (IOD)
 • Capital Market Academy Leadership Program Class No.5/2007, 
  The Stock Exchange of Thailand
 • Advanced Management Program (AMP) Class No.113/1995, Harvard Business School
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บ ริ ษั ท  น�้ า มั น พื ช ไ ท ย  จ� า กั ด  ( ม ห า ช น )

ต�าแหน่งปัจจุบัน
 • อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ 
  ส�านักนายกรัฐมนตรี
 • คณะกรรมการก�ากับการบริหารความเสี่ยง ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน และก�ากับดูแลกิจการ 
  บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
 • คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย, กรรมการนโยบายการเงิน และกรรมการก�ากับ
  ดูแลความเสี่ยง ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • รองประธาน และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จ�ากัด (มหาชน)
 • กรรมการ คณะกรรมการจัดท�าบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการด�าเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
  (รายสาขา) ส�านักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
 • กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาผลตอบแทน กรรมการสรรหา 
  และประธานคณะกรรมการการลงทุน บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
 • กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
  บริษัท โพสต์ พับลิชชิ่ง จ�ากัด (มหาชน)
 • รองประธาน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภบิาล สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
  บริษัท น�้ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
  ค่าตอบแทน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

ประสบการณ์การท�างาน
 • กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 
  บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ�ากัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินโดรามา (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
 • ผู้ช�านาญการ คณะกรรมาธิการ การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน, วุฒิสภา
 • คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • กรรมการบรษิทั และประธานอนุกรรมการจัดหาแหล่งเงนิทนุ บริษทั วทิยกุารบนิ แห่งประเทศไทย จ�ากดั
 • กรรมการ และกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน)
 • ผู้ช่วยผู้ว่าการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย

ดร. สุวิทย์  เมษินทรีย์ กรรมการ (อิสระ), กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน

อายุ 52 ปี

การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่ เกี่ยวข้อง • ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา • ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ • 20 ธันวาคม 2543

ต�าแหน่งในกิจการอ่ืน • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2 แห่ง

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง

วุฒิการศึกษา • ปรญิญาเอกการตลาด Kellogg Graduate School of Management, Northwestern University, สหรฐัอเมรกิา
และการฝึกอบรม • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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Thai Vegetable Oil Public Company Limited

Present Position
 • Committee for Development of Public Sector Finance and Budget, Office of the Prime Minister 
 • Supervisory Committee for Risk Management, Bank of Thailand
 • Independent Director and Member of Nomination, Compensation & Corporate 
  Governance Committee, Indorama Ventures PCL
 • Member of The Bank of Thailand Board, Monetary Policy Committee and Risk 
  Management Committee, Bank of Thailand
 • Vice Chairman and Chairman of the Executive Board, Prasit Patana PCL
 • Performance Assessment Committee State Enterprise Policy Office, Ministry of Finance
 • Director, Member of Audit Committee, Compensation Committee, Nomination 
  Committee and Chairman of Investment Committee, TRIS Corporation Co., Ltd.
 • Independent Director, Chairman of the Audit Committee & Member of the Nomination
  and Remuneration Committee, The Post Publishing PCL
 • Vice Chairman, Chairman of the Audit Committee and Member of Corporate Governance, Nomination
  and Remuneration Committee, Thai Vegetable Oil PCL
 • Independent Director, Executive Committee and Chairman of the Nomination & Remuneration  
  Committee, Bangkok Life Assurance PCL

Experience
 • Member of Board of Directors, Audit Committee, Nomination Committee & 
  Compensation Committee, Thoresen Thai Agencies PCL 
 • Independent Director and Audit Committee Member, Indorama Polymers PCL
 • Specialist, The Committee on Finance Banking Financial Institution, Senate
 • Financial Institutions Policy Committee, Bank of Thailand 
 • Director and Chairman of The Finance committee, Aeronautical Radio of Thailand PCL
 • Independent Director and Audit Committee Member, Land & Houses PCL
 • Senior Assistant Governor, Bank of Thailand 

Dr. Suvit  Maesincee Director (Independent Director), Member of Audit Committee 
and Member of Corporate Governance, Nomination and Remuneration Committee

Age 52 Years

Share Holding (Including related person) • None

Percent of Shareholding Change • None

Date of Appointment • December 20 , 2000

Position in Other Business • Other Listed Companies 2

Other Non-Listed Companies -

Education • Ph.D. In Marketing, Kellogg Graduate School of Management, Northwestern University, Evanston, IL, U.S.A
& Certificate • MBA : School of Business Administration, National Institute of Development Administration
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บ ริ ษั ท  น�้ า มั น พื ช ไ ท ย  จ� า กั ด  ( ม ห า ช น )

 • ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 18/2002 สมาคมส่งเสริม
  สถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Director Certification Program Refresher Course (DCP – Re) 2006 
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 60/2006 สมาคมส่งเสริม
  สถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 37/2011สมาคมส่งเสริมสถาบัน
  กรรมการบริษัทไทย 
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า การพาณิชย์ และอุตสาหกรรม 
  สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (TEPCoT) รุ่นที่ 3
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 3

ต�าแหน่งปัจจุบัน
 • กรรมการ(อิสระ) กรรมการตรวจสอบ และกรรมการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
  และก�าหนดค่าตอบแทน บริษัท น�้ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน)
 • กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)
 • กรรมการบริษัท จี แคปปิตอล จ�ากัด (มหาชน)
 • ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์เศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  
  กระทรวงพาณิชย์
 • ผู้อ�านวยการ Sasin Institute for Global Affairs 
  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การท�างาน
 • ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ากระทรวงพาณิชย์
 • ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี
 • ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์)
 • ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท LEK Consulting
 • ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท Booz Allen & Hamilton

ดร. ชัยพัฒน์  สหัสกุล กรรมการ (อิสระ) และกรรมการตรวจสอบ

อายุ 59 ปี

การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่ เกี่ยวข้อง • ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา • ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ • 28 เมษายน 2553

ต�าแหน่งในกิจการอ่ืน • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2 แห่ง

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง

วุฒิการศึกษา • เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยโรเชสเตอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
และการฝึกอบรม • เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 12



27

An
nu

al
 R

ep
or

t 
20

13

Thai Vegetable Oil Public Company Limited

 • BSc. In Pharmacy : Faculty of Pharmacy, Mahidol University
 • Director Certification Program (DCP) Class 18/ 2002 Thai Institute of Directors Association (IOD)
 • Director Certification Program Refresher Course (DCP-Re) 2006
  Thai Institute of Directors Association (IOD)
 • Director Accreditation Program (DAP) Class 60/2006 Thai Institute of Directors Association (IOD)
 • Audit Committee Program (ACP) Class 37/2011 Thai Institute of Directors Association (IOD)
 • Top Executive Program in Commerce and Trade: Commerce Academy,
  University of the Thai Chamber of Commerce (TEPCoT) Class 3
 • Leader Program, Capital Market Academy Class 3

Present Position
 • Director (Independent Director), Member of Audit Committee and Member of Corporate Governance,
  Nomination and Remuneration Committee, Thai Vegetable Oil PCL 
 • Director, Member of Audit Committee, Berli Jucker PCL
 • Board of Directors, G Capital PCL
 • Strategic Advisor, Department of Trade Negotiation, Ministry of Commerce
 • Director of Sasin Institute for Global Affairs, Sasin Graduate Institute of Business
  Administration of Chulalongkorn University

Experience
 • Vice Minister for Commerce, Ministry of Commerce
 • Vice Minister of the Office of the Prime Minister
 • Advisor to the Deputy Prime Minister (Dr.Somkid Jatusripitak)
 • Senior Consultant, L.E.K. Consulting
 • Senior Consultant, Booz Allen & Hamilton Company

Dr. Chaipat  Sahasakul Independent Director and Member of Audit Committee

Age 59 Years

Share Holding (Including related person) • None

Percent of Shareholding Change • None

Date of Appointment • April 28, 2010

Position in Other Business • Other Listed Companies 2

Other Non-Listed Companies -

Education • Ph.D. in Economics, University of Rochester, USA
& Certificate • M.A. in Economics, Thammasat University
 • B.A. in Economics, Thammasat University
 • Leader Program, Capital Market Academy Class 12
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บ ริ ษั ท  น�้ า มั น พื ช ไ ท ย  จ� า กั ด  ( ม ห า ช น )

 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมกับเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 21 
  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
  ส�าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Audit Committee and Continuing Development Program
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management 
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management 
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting 
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 33 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ต�าแหน่งปัจจุบัน
 • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท น�้ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไพลอน จ�ากัด (มหาชน)

ประสบการณ์การท�างาน
 • กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน)
 • ที่ปรึกษาในคณะที่ปรึกษาการซื้อขายข้าวสารล่วงหน้าในตลาดสินค้าเกษตร
  ล่วงหน้าแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์
 • กรรมการธนาคาร  กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • เลขาธิการ ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
 • รองกรรมการจัดการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน) 
 • ผู้ช่วยผู้จัดการและโฆษก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายวิสุทธิ  วิทยฐานกรณ์ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

อายุ  60 ปี

การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่ เกี่ยวข้อง • ร้อยละ 4.95 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา • ร้อยละ 0.096

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ • 24 เมษายน 2555

ต�าแหน่งในกิจการอ่ืน • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2 แห่ง

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง

วุฒิการศึกษา • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
และการฝึกอบรม • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
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Thai Vegetable Oil Public Company Limited

 • The National Defense Course for the Joint State-Private Sectors, Class 21, 
  National Defense College
 • Politics and Governance in Democratic Systems for Executives Course 11, 
  King Prajadhipok’s Institute 
 • Certificate of Director Certification Program, Thai Institute of   Directors 
  Association (IOD)
 • Certificate of Audit Committee and Continuing Development Program, Thai 
  Institute of Directors Association (IOD)
 • Certificate of Monitoring Fraud Risk Management, Thai Institute of Directors 
  Association (IOD)
 • Certificate of Monitoring the System of Internal Control and Risk Management, 
  Thai Institute of Directors Association (IOD)
 • Certificate of Monitoring the Quality of Financial Reporting, Thai Institute of 
  Directors Association (IOD)
 • Audit Committee Program Class 33, Thai Institute of Directors Association (IOD)  
Present Position
 • Independent Director and Audit Committee Member, Thai Vegetable Oil PCL
 • Independent Director and Member of Audit Committee, Thai Capital Corporation PCL
 • Independent Director and Audit Committee Member, Pylon PCL

Experience
 • Governor, The Stock Exchange of Thailand
 • Director and Chairman of the Audit Committee, Electricity Generating PCL
 • Advisory Committee on Rice Futures Trading At the Agricultural Futures 
   Exchange of Thailand, Ministry of Commerce
 • Director, Audit Committee Member and Chairman of Risk Management
  Committee, Government Housing Bank
 • Secretary - General, Agricultural Futures Trading Commission
 • Senior Executive Vice President, MFC Asset Management PCL
 • Senior Vice President and Spokesman, The Stock Exchange of Thailand

Mr. Visuth  Vitayathanagorn Director and Chairman of the Executive Board 

Age 60 Years

Share Holding (Including related person) • 4.95 % of Voting Shares

Percent of Shareholding Change • 0.096 %

Date of Appointment • April 24, 2012

Position in Other Business • Other Listed Companies 2

Other Non-Listed Companies -

Education • Ph.D., Honorary Graduates, Marketing, Ramkhamhaeng University
& Certificate • M.B.A., Kasetsart University
 • M.A., Political Science, Ramkhamhaeng University
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บ ริ ษั ท  น�้ า มั น พื ช ไ ท ย  จ� า กั ด  ( ม ห า ช น )

 • บริหารธุรกิจบัณฑิต สถาบันราชภัฎสวนดุสิต
  • ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), 
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Finance for Non - Finance Director, 
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ต�าแหน่งปัจจุบัน
 • กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร บริษัท น�้ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ไทยฮา จ�ากัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท พรอดดิจิ จ�ากัด (มหาชน)

ประสบการณ์การท�างาน
 • สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท น�้ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน)

ดร. วิทูร  ซ่ือวัฒนากุล กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการ 
และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 48 ปี

การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่ เกี่ยวข้อง • ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา • ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตัง้ • 1 มกราคม 2557
ต�าแหน่งในกิจการอ่ืน • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง

วุฒิการศึกษา • Ph.D. in Chemical Engineering, the University of Texas at Austin, USA
และการฝึกอบรม • MS. In Chemical Engineering, the University of Texas at Austin, USA
 • B. Eng. In Chemical Engineering, Chulalongkorn University (2nd class honor) 
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ต�าแหน่งปัจจุบัน
 • กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  บริษัท น�้ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน)

ประสบการณ์การท�างาน
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับเบิ้ลเอ อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค จ�ากัด
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับเบิ้ลเอ บิสซิเนท จ�ากัด
 • Transport Lube Business Manager – Mekong, บริษัท เชลล์ ประเทศไทย จ�ากัด
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Thai Vegetable Oil Public Company Limited

 • B.A., Business Administration, Suan Dusit Rajabhat University
 • B.A., Political Science, Ramkhamhaeng University
 • Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Directors Association (IOD)
 • Finance for Non-Finance Director, Thai Institute of Directors Association (IOD)

Present Position
 • Director and Chairman of the Executive Board, Thai Vegetable Oil PCL
 • Director, Thai Ha PCL
 • Director, Prodigy PCL

Experience
 • Member of National Economic and Social Advisory Council
 • President, Thai Vegetable Oil PCL

Dr. Witoon  Suewatanakul Director, Executive Director, Managing Director 
and Chairman of Risk Management Committee

Age 48 Years

Share Holding (Including related person) • None

Percent of Shareholding Change • None

Date of Appointment • January 1, 2014

Position in Other Business • Other Listed Companies -

Other Non-Listed Companies -

Education • Ph.D. in Chemical Engineering, the University of Texas at Austin, USA
& Certificate • MS. In Chemical Engineering, the University of Texas at Austin, USA
 • B. Eng. In Chemical Engineering, Chulalongkorn University (2nd class honor) 
 • Director Certification Program (DCP), Thai Institute of Directors Association (IOD)  
Present Position
 • Director, Executive Director, Managing Director and Chairman of Risk Management 
  Committee, Thai Vegetable Oil PCL

Experience
 • Chief Executive Officer (CEO), Double A International Network, Co., Ltd.
 • Chief Executive Officer (CEO), Double A International Business, Co., Ltd.
 • Transport Lube Business Manager – Mekong, The Shell Company of Thailand Limited
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บ ริ ษั ท  น�้ า มั น พื ช ไ ท ย  จ� า กั ด  ( ม ห า ช น )

นายวิชิต วิทยฐานกรณ์ กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 68 ปี

การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่ เกี่ยวข้อง • ร้อยละ 0.66 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา • ร้อยละ 0.25
วันที่ได้รับการแต่งตัง้ • 28 มีนาคม 2528
ต�าแหน่งในกิจการอ่ืน • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง

วุฒิการศึกษา • International Overseas Chinese High School, Taiwan
และการฝึกอบรม • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ต�าแหน่งปัจจุบัน
 • กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท น�้ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน)
 • นายกสมาคมผู้ผลิตน�้ามันถั่วเหลืองและร�าข้าว

ประสบการณ์การท�างาน
 • ประธานกรรมการบริหาร บริษัท น�้ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน)

นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์ กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง
และรองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจ

อายุ 48 ปี

การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่ เกี่ยวข้อง • ร้อยละ 2.27 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา • ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ • 28 เมษายน 2553

ต�าแหน่งในกิจการอ่ืน • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง

วุฒิการศึกษา • ปวช. การตลาด โยนออฟอาร์คบริหารธุรกิจ
และการฝึกอบรม • หลักสูตร Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ต�าแหน่งปัจจุบัน
 • กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจ 
  บริษัท น�้ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท นิวเวฟ เอเซีย จ�ากัด
ประสบการณ์การท�างาน
 • ผู้จัดการอาวุโส แผนกธุรกิจ บริษัท น�้ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน)
 • ผู้จัดการตลาดอุตสาหกรรม บริษัท น�้ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน)
 • รองผู้จัดการแผนกตลาดอุตสาหกรรม บริษัท น�้ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน)
 • รองผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท โรงกลั่นน�้ามันนครไชยศรี จ�ากัด
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Thai Vegetable Oil Public Company Limited

Mr. Vichit Vitayatanagorn Director, Executive Director and Member of Risk Management Committee

Age 68 Years

Share Holding (Including related person) • 0.66 % of Voting Shares
Percent of Shareholding Change 0.25 %
Date of Appointment • March 28, 1985
Position in Other Business • Other Listed Companies -

Other Non-Listed Companies -

Educations • International Overseas Chinese High School, Taiwan
& Certificate • Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Directors (IOD)

Present Position
 • Director, Executive Director and Member of Risk Management Committee, 
  Thai Vegetable Oil PCL
 • President, Soybean and Rice Brand Oil Processor Association

Experience
 • Executive Chairman, Thai Vegetable Oil PCL

Miss Aranya Vitayatanagorn Director, Executive Director, Member of Risk Management Committee
and Deputy Managing Director

Age 48 Years

Share Holding (Including related person) • 2.27% of Voting Shares

Percent of Shareholding Change • None

Date of Appointment • April 28, 2010

Position in Other Business • Other Listed Companies -

Other Non-Listed Companies 1
Education • Joan of Arc Business Administration School 
& Certificate • Mini MBA, Thammasat University 
 • Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Directors Association (IOD)
 • Director Certification Program (DCP), Thai Institute of Directors Association (IOD)
 • Financial Statements for Directors (FSD), Thai Institute of Directors Association (IOD)

Present Position
 • Director, Executive Director, Member of Risk Management Committee and Deputy Managing Director  
  Thai Vegetable Oil PCL
 • Director, New Wave Asia Co.,Ltd.
Experience
 • Senior Manager, Business Department, Thai Vegetable Oil PCL
 • Manager, Industrial Marketing Department, Thai Vegetable Oil PCL
 • Assistance Manager, Industrial Marketing Department,Thai Vegetable Oil PCL
 • Finance Assistance Manager, Nakornchaisri Oil Industrial Co., Ltd.
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บ ริ ษั ท  น�้ า มั น พื ช ไ ท ย  จ� า กั ด  ( ม ห า ช น )

นางสาวปรินดา ตัง้พิรุฬห์ธรรม กรรมการ

อายุ 45 ปี

การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่ เกี่ยวข้อง • 0.19 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา • ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ • 29 เมษายน 2556

ต�าแหน่งในกิจการอ่ืน • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2 แห่ง

วุฒิการศึกษา • ปริญญาโท Human Resource Management, Nova University, USA
และการฝึกอบรม • ปริญญาโท International Business Administration, Nova University, USA
 • ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 30/2553
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 14/2547
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Finance for Non Finance Director (FND) รุ่นที่ 1/2546
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 9/2544
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ต�าแหน่งปัจจุบัน
 • กรรมการ บริษัท น�้ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน)
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฉมา แอ็สเซ็ท จ�ากัด
 • กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ไทยฮา จ�ากัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชียร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

ประสบการณ์การท�างาน
 • รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชียร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
 • รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เชียร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

นายวัชร วิทยฐานกรณ์ กรรมการ

อายุ 44 ปี

การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่ เกี่ยวข้อง • 1.03% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา • ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ • 29 เมษายน 2556

ต�าแหน่งในกิจการอ่ืน • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2 แห่ง

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง

วุฒิการศึกษา • เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยโคโลราโด-เดนเวอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
และการฝึกอบรม • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
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Thai Vegetable Oil Public Company Limited

Miss Prinda Tangpiroonthum Director

Age 45 Years

Share Holding (Including related person) • 0.19% of Total Shares

Percent of Shareholding Change • None

Date of Appointment • April 29, 2013

Position in Other Business • Other Listed Companies 1

Other Non-Listed Companies 2

Education • Master of Science, Human Resource Management, Nova University, USA 
& Certificate • Master of International Business Administration, Nova University, USA
 • Bachelor of Arts (Economics), Thammasat University 
 • Audit Committee Program (ACP 30/2010), Thai Institute of Directors (IOD)
 • Director Accreditation Program (DAP 14/2004), Thai Institute of Directors (IOD)
 • Finance for Non Finance Director (FND 1/2003), Thai Institute of Directors (IOD)
 • Director Certification Program (DCP 9/2001), Thai Institute of Directors (IOD)

Present Position
 • Director, Thai Vegetable Oil PCL
 • Managing Director, Chama Asset Co., Ltd.
 • Director and Executive Director, Thai Ha Public Company Limited
 • Executive Chairman, Cheer (Thailand) Co., Ltd.

Experience
 • Vice Executive Chairman, Cheer (Thailand) Co., Ltd.
 • Deputy Managing Director, Cheer (Thailand) Co., Ltd.

Mr. Vachara Vitayatanagorn Director

Age 44 Years

Share Holding (Including related person) • 1.03% of Total Voting Shares

Percent of Shareholding Change • None

Date of Appointment • April 29,2013

Position in Other Business • Other Listed Companies 2

Other Non-Listed Companies -

Education • Master of Arts in Economics, University of Colorado at Denver, U.S.A
& Certificate • Bachelor of Business Administration in Finance and Banking, Assumption University
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บ ริ ษั ท  น�้ า มั น พื ช ไ ท ย  จ� า กั ด  ( ม ห า ช น )

ต�าแหน่งปัจจุบัน
 • กรรมการ บริษัท น�้ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน)
 • เลขานุการบริษัท บริษัท พรอดดิจิ จ�ากัด (มหาชน) 
 • กรรมการ บริษัท พรอดดิจิ จ�ากัด (มหาชน)
 • ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและธุรการ บริษัท พรอดดิจิ จ�ากัด (มหาชน)

ประสบการณ์การท�างาน
 • ผู้จัดการคลังสินค้า บริษัท ไชน่า-ไทย เวเจทเทเบิ้ลออยล์ จ�ากัด
 • เจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท น�้ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน)

นายศักดิ์ ชัย ผดุงเกียรติวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

อายุ 50 ปี

การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่ เกี่ยวข้อง • ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา • ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ • 1 มกราคม 2552

ต�าแหน่งในกิจการอ่ืน • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง

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

ต�าแหน่งปัจจุบัน
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท น�้ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน)
 • ผู้อ�านวยการฝ่ายธุรกิจ 3 บริษัท น�้ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน)
 • ที่ปรึกษาด้านการตลาด บริษัท Teikoku Research จ�ากัด
 • กรรมการ บริษัท บีบีเคเค จ�ากัด

ประสบการณ์การท�างาน
 • รองผู้อ�านวยการฝ่ายขายฝ่ายการตลาด บริษัท น�้ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน)
 • ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายฝ่ายการตลาด บริษัท น�้ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน) 
 • ผู้จัดการภาคอีสาน บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทยเทรดดิ้ง จ�ากัด
 • ผู้จัดการภาคอีสานและกลางตะวันออก บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทยเทรดดิ้ง จ�ากัด
 • ผู้จัดการภาคใต้และกลางตะวันตก บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทยเทรดดิ้ง จ�ากัด
 • Key Account Manager บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทยเทรดดิ้ง จ�ากัด
 • Key Account Supervisor บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทยเทรดดิ้ง จ�ากัด
 • Senior Credit Sale บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทยเทรดดิ้ง จ�ากัด
 • Credit Sale บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทยเทรดดิ้ง จ�ากัด
 • Senior Van Sale บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทยเทรดดิ้ง จ�ากัด
 • Van Sale บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทยเทรดดิ้ง จ�ากัด
 • Credit Controller บริษัท บางกอกกลการ จ�ากัด
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Thai Vegetable Oil Public Company Limited

Present Position
 • Director, Thai Vegetable Oil PCL
 • Corporate Secretary, Prodigy PCL 
 • Director, Prodigy PCL
 • Marketing and Admin Manager, Prodigy PCL
Experience
 • Warehouse Manager, China-Thai Vegetable Oil Co., Ltd.
 • Finance Officer, Thai Vegetable Oil PCL

Mr.Sakchai Padungkiattivong Assistant Managing Director

Age 50 Years

Share Holding (Including related person) • None

Percent of Shareholding Change • None

Date of Appointment • January 1, 2009

Position in Other Business • Other Listed Companies -

Other Non-Listed Companies 1

Education • Bachelor Degree of Marketing, Sukhothai Thammathirat University
& Certificate • Mini Master of Management, Mahidol University
 • Mini MBA, Thammasat University
 • Micro MBA, Chulalongkorn University
 • Leadership Development Program, National Institute of Development
Present Position
 • Assistant Managing Director, Thai Vegetable Oil PCL
 • Sales and Marketing Director, Thai Vegetable Oil PCL 
 • Marketing Consultant, Teikoku Research Co., Ltd.
 • Director, BBKK Co., Ltd.
Experience
 • Deputy Sales and Marketing Director, Thai Vegetable Oil PCL  
 • General Sales Manager, Thai Vegetable Oil PCL 
 • Regional Sale Manager (North East), Unilever Thai Trading Co., Ltd. 
 • Regional Sale Manager (North East and Central East), Unilever Thai Trading Co., Ltd.
 • Regional Sale Manager (South and Central West), Unilever Thai Trading Co., Ltd.
 • Key Account Manager, Unilever Thai Trading Co., Ltd.
 • Key Account Supervisor, Unilever Thai Trading Co., Ltd.
 • Senior Credit Sale, Unilever Thai Trading Co., Ltd. 
 • Credit Sale, Unilever Thai Trading Co., Ltd.
 • Senior Van Sale, Unilever Thai Trading Co., Ltd.
  • Van Sale (North East and Central), Unilever Thai Trading Co., Ltd
 • Credit Controller, Bangkokkolkarn Co., Ltd.
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บ ริ ษั ท  น�้ า มั น พื ช ไ ท ย  จ� า กั ด  ( ม ห า ช น )

นายวินัย ชัยบุรานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 43 ปี

การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่ เกี่ยวข้อง • ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา • ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ • 29 เมษายน 2556

ต�าแหน่งในกิจการอ่ืน • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  -   แห่ง

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  -  แห่ง

วุฒิการศึกษา • ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และการฝึกอบรม • ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา 
 • ระบบการบ�ารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Maintenance, JIPM, ญี่ปุ่น  
 • การผลิตและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์โพลียูรีเทน, เมืองชิบะ ประเทศญี่ปุ่น

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

ประสบการณ์การท�างาน
 • ผู้ช่วยผู้อ�านวยการโรงงาน บริษัท โนเบลเอ็นซี จ�ากัด
 • ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท อดิตยาเบอร์ล่าเคมิคัลส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 
  (อีพ็อคซี่ ดิวิชั่น)
 • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท มิตซุยสเปเชียลตี้เคมิคัลส์ จ�ากัด
 • วิศวกรฝ่ายผลิต บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน)

นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

อายุ  50 ปี

การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่ เกี่ยวข้อง • ร้อยละ 0.08 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา • ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ • 18 กันยายน 2549

ต�าแหน่งในกิจการอ่ืน • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง

วุฒิการศึกษา • บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และการฝึกอบรม • บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ต�าแหน่งปัจจุบัน
 • ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท น�้ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน)

ประสบการณ์การท�างาน
 • ผู้จัดการแผนกบัญชีและคอมพิวเตอร์  บริษัท น�้ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน)
 • ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท แจ๊กเจีย-สมิธ แอนด์ เนฟฟิว จ�ากัด
 • หัวหน้าแผนกบัญชี บริษัท เฮงเคล ไทย จ�ากัด
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Thai Vegetable Oil Public Company Limited

Mr. Winai  Chaiburanont Assistant Managing Director and Member of Risk Management Committee

Age  43 Years

Share Holding (Including related person) • None

Percent of Shareholding Change • None

Date of Appointment • April 29, 2013

Position in Other Business • Other Listed Companies -

Other Non-Listed Companies -

Education • Bachelor of Engineering, Chulalongkorn University
& Certificate • Master of Engineering, Chulalongkorn University
 • Master of Business Administration, Burapha University
 • Total Productive Maintenance (TPM), JIPM Japan
 • Polyurethane Manufacturing and Quality Control, Shiba, Japan

Present Position
 • Assistant Managing Director of Thai Vegetable Oil Public Co.,Ltd.

Experience
 • Assistant Plant Director of Nobel NC Co.,Ltd.
 • Production Manager of Adityabirla Chemicals (Thailand) Co.,Ltd.(Epoxy Division)
 • Assistant Production Manager of Thai Mitsui Specialty Chemicals Co.,Ltd.
 • Production Engineer of Siam City Cement Public Co.,Ltd.

Miss Sunanta Tritepapiruk Finance & Accounting Director

Age 50 Years

Share Holding (Including related person) • 0.08% of Voting Shares

Percent of Shareholding Change • None

Date of Appointment • September 18, 2006

Position in Other Business • Other Listed Companies -

Other Non-Listed Companies - 

Education • M.S., Thammasat University
& Certificate • B.A. Accounting (Second Class Honor), Thammasat University

Present Position
 • Finance & Accounting Director, Thai Vegetable Oil PCL

Experience
 • Accounting & IT Manager, Thai Vegetable Oil PCL
 • Accounting Manager, Jack Chia-Smith & Nephew Co., Ltd.
 • Accounting Supervisor, Henkel Thai Co., Ltd.
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บ ริ ษั ท  น�้ า มั น พื ช ไ ท ย  จ� า กั ด  ( ม ห า ช น )

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
 the nature of the business

โครงสร้างรายได้ 

ประเภทผลิตภัณฑ์ ด�ำเนินกำรโดย %กำรถือหุ้น 2556 % 2555 % 2554 %

รายได้จากการขายภายในประเทศ

น�้ำมันถั่วเหลือง TVO 100 6,874 26.68 7,122 26.04 7,378 31.38

อุตสำหกรรมอำหำรสัตว์ TVO 100 15,926 61.82 16,525 60.42 13,292 56.54

อื่นๆ TVO 100 673 2.61 918 3.36 963 4.09

บรรจุภัณฑ์ พรอดดิจิ 43 473 1.84 569 2.08 413 1.76

รายได้จากการขายในต่างประเทศ

น�้ำมันและกำก TVO 100 1,816 7.05 2,215 8.10 1,464 6.23

รวมทั้งสิ้น 25,762 100 27,349 100 23,510 100

ผลิตภัณฑ์

บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหำชน) เป็นผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมกำรเกษตร ผลิตและจ�ำหน่ำย สินค้ำสองประเภท คือ 
น�้ำมันบริโภค และ วัตถุดิบอำหำรสัตว์ โดยแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น 8 ชนิด ดังนี้

1.	 น�้ำมันถั่วเหลืองตรำ “องุ่น”	เป็นน�้ำมันพืชที่ผลิตจำกถั่วเหลือง 100% ใช้ส�ำหรับปรุงอำหำรในครัวเรือน และยังเป็น
วตัถดิุบหลกัทีส่�ำคญัของอุตสำหกรรมผลติอำหำรส�ำเรจ็รปูต่ำงๆ เช่น อุตสำหกรรมผลติปลำกระป๋อง อตุสำหกรรมผลติน�ำ้พรกิเผำ 
และอื่นๆ เป็นน�้ำมันถั่วเหลืองที่ได้รับควำมไว้วำงใจจำกผู้บริโภคและอุตสำหกรรมต่ำงๆ เป็นอย่ำงมำก เนื่องจำกคุณภำพที่ไม่
เป็นไข และให้คุณค่ำทำงโภชนำกำรที่ดีต่อสุขภำพ

2.		 กำกถั่วเหลือง เป็นวัตถุดิบหลักที่ต้องใช้เพื่อผลิตอำหำรสัตว์ กำกถั่วเหลืองของบริษัทจ�ำหน่ำยภำยใต้ชื่อ 
“ทีวีโอ ไฮโปรมีล” เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำงในวงกำรอุตสำหกรรมกำรเลี้ยงสัตว์ เนื่องจำกมีคุณภำพสูง 
สม�่ำเสมอ และได้มำตรฐำน

3.	 ดฮีลั	ซอยมลี ภำยใต้ชือ่ “ทวีโีอ ดฮีลั ซอยมีล” เนือ้ถัว่เหลืองกะเทำะผวิออก ให้โปรตนีและคุณค่ำอำหำรอืน่ ๆ  สงูขึน้ 
เหมำะส�ำหรับสัตว์ที่ต้องกำรอำหำรคุณภำพสูงเพื่อกำรเติบโตและให้ผลผลิตสูงสุด

4.	 ฟูลแฟตซอย ภำยใต้ชื่อ “ทีวีโอ ฟูลแฟตซอย” เป็นวัตถุดิบใช้ผสมอำหำรเพื่อเลี้ยงลูกสุกรและไก่ ช่วยให้ย่อยง่ำย ให้
โปรตีนและพลังงำนสูงสุด อุดมด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวซึ่งจ�ำเป็นส�ำหรับสัตว์เลี้ยงชนิดต่ำง ๆ  โดยเฉพำะสัตว์เลี้ยงระยะเล็ก เสริม
กำรเจริญเติบโตอย่ำงมีคุณภำพ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งช่วยเพิ่มกำรสร้ำงเนื้อแดงให้มำกขึ้นในสัตว์

5.	 ดฮัีล	ฟลูแฟตซอย ภำยใต้ชือ่ “ทีวีโอ ดฮีลั ฟูลแฟตซอย” ถ่ัวเหลอืงอบไขมันเตม็ชนดิกะเทำะผวิ เป็นผลิตภณัฑ์ทีไ่ด้จำก
กำรน�ำเมลด็ถ่ัวเหลอืงไขมนัเตม็คุณภำพสงูมำตรฐำนอำหำรคน มำกะเทำะผิวออก แล้วน�ำไปผ่ำนกระบวนกำรผลติท่ีมมีำตรฐำนสงู 
(Extruded Thermal Treatment) ท�ำให้ได้รับควำมร้อนในปรมิำณทีส่กุพอด ีเพือ่ก�ำจดัสำรขดัขวำงโภชนะในเมลด็ถัว่เหลอืงให้มำกทีส่ดุ 
เหมำะกบักำรเลีย้งสตัว์วยัอ่อน เช่น ลกูสุกรระยะดูดนมและอนบุำล ไก่เนือ้ ไก่ไข่ เป็ด และสตัว์น�ำ้ เช่น กุง้ ปลำ เพรำะท�ำให้สตัว์ได้
รบัสำรอำหำรท่ีเหมำะสม สขุภำพด ีโตเรว็ ท้ังนี ้รวมถงึสตัว์ทีต้่องกำรพลงังำนสงูมำกๆ เช่น แม่สกุรระยะเลีย้งลกู เป็นต้น “ทีวโีอ ดี
ฮลั ฟูลแฟตซอย” จึงเป็นผลติภณัฑ์ทีส่ำมำรถตอบโจทย์อุตสำหกรรมกำรผลติอำหำรสตัว์ในปัจจบุนัอย่ำงตรงจดุ

6.	 เลซตินิ เป็นสำรส�ำคญัในอำหำรกุง้ ใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลติอำหำรกุง้ ไก่ หม ูช่วยเพิม่ควำมสำมำรถในกำรดดูซมึไขมนั
ในกุ้ง ไก่ หมู ได้เร็วและดีขึ้น ช่วยในกำรดูดซึมคลอเรสเตอรอลในกุ้ง เพื่อน�ำไปใช้ในกำรสร้ำงเปลือก ในกำรลอกครำบแต่ละครั้ง 
ท�ำให้เพิ่มอัตรำกำรเจริญเติบโตและรอดชีวิต
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Thai Vegetable Oil Public Company Limited

revenue structure 

Product Operate by
% share 

hold
2013 % 2012 % 2011 %

Domestic Revenue

Soybean Oil TVO 100 6,874 26.68 7,122 26.04 7,378 31.38

Meal TVO 100 15,926 61.82 16,525 60.42 13,292 56.54

Others TVO 100 673 2.61 918 3.36 963 4.09

Packaging Prodigy 43 473 1.84 569 2.08 413 1.76

Overseas Revenue

Oil and Meal TVO 100 1,816 7.05 2,215 8.10 1,464 6.23

Total 25,762 100 27,349 100 23,510 100

Thai Vegetable Oil Public Company Limited, is an agricultural food industry which its products are as following:

1.	 “A-NGOON” soybean oil, made from 100% soybean seeds and intended for household cooking purposes. 
Soybean oil is also a primary ingredient for other processed food manufacturing industries, such as the canned fish 
industry, the chilli paste industry and other businesses. The Company’s product has gained the trust of consumers and 
industry users alike, owing to its unsaturated and healthy nutritional value.

2. SOYBEAN MEAL is a key raw material for animal feed. Soybean meal is distributed under the “TVO Hipromeal” 
brand and is widely accepted within the livestock raising industries, attributed to its high and consistency quality and 
standard.

3. DEHULLED SOYMEAL products are produced under the “TVO Dehulled Soymeal” the husked soybean 
provides higher protein and nutritional benefits, highly appropriate for livestock that requires good quality feed for growth 
and maximum yield.

4. FULL FAT SOY products are produced under the “TVO Full Fat Soy”, and is an ingredient mix for animal 
feed used in piglet and poultry farming industries. It has the benefits of easy digestion; high protein and energy content; 
and is rich in non-saturated fats essential for various types of raised livestock, It is particularly suited as a quality growth 
enhancer for younger livestock and especially for ensuring a higher proportion of lean meat.

5.  DEHULLED FULL FAT SOY products are produced under the “TVO Dehulled Full Fat Soy”, a high quality 
of soybean seeds product, extruded by thermal treatment process where it would be at proper heated to deactivated 
anti-nutrition factors without destroying its nutrient quality. It is for early stage animal such as wean pigs, egg laying hen, 
other poultry and aquatic animal such as shrimp and fish. It helps them absorb nutritional value, contribute its health 
and enhance its growth, including animal that needs much energy such as fowl.TVO Dehulled Full Fat Soy is a best 
quality product that precisely response the demand of meal industry with high productivity at lowest cost.

6. LECITHIN is an important ingredient for shrimp, chicken and pig feed. It helps in fat and cholesterol absorption, 
and good for them to provide its shell during the molting strage thereby increasing growth and survival rates.
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บ ริ ษั ท  น�้ า มั น พื ช ไ ท ย  จ� า กั ด  ( ม ห า ช น )

7.	 น�้ำมันทำนตะวัน ผลิตจำกเมล็ดทำนตะวัน 100% เป็นน�้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงและมีกรดไลโนเลอิคสูง 
ซึ่งเป็นกรดไขมันที่มีประโยชน์ต่อร่ำงกำยและปลอดภัยต่อสุขภำพของผู้บริโภค ส่วนใหญ่ใช้ในอุตสำหกรรมผลิตอำหำรทะเลส่ง
ออก เช่น ทูน่ำในน�้ำมันทำนตะวันบรรจุกระป๋องกำกทำนตะวัน เป็นวัตถุดิบอำหำรสัตว์ซึ่งมีไฟเบอร์ ช่วยในเรื่องระบบขับถ่ำย
ของสัตว์ ท�ำให้สัตว์มีสุขภำพแข็งแรง

8		 กำกทำนตะวนั เป็นวตัถดุบิอำหำรสตัว์ทีใ่ห้โปรตนีและคณุค่ำอำหำรอ่ืนๆ ท�ำให้สตัว์มสีขุภำพแขง็แรง ทัง้ยังมไีฟเบอร์
ซึ่งช่วยในเรื่องระบบขับถ่ำย สำมำรถใช้แทนกำกถั่วเหลืองในสูตรอำหำรสัตว์ได้บำงส่วนเพื่อลดต้นทุนค่ำอำหำร

การตลาดและภาวะแข่งขัน

นโยบำยกำรตลำด

เพือ่กำรเป็นผูน้�ำด้ำนกำรผลติและจ�ำหน่ำยน�ำ้มนัถัว่เหลอืงและกำกถัว่เหลอืงในภมูภิำคอำเซยีน บรษิทัวำงแผนกลยทุธ์เพือ่
ให้เกิดควำมได้เปรียบในกำรแข่งขันโดยยึดนโยบำยดังนี้

1. ผลติสนิค้ำทีม่คีณุภำพสงูด้วยคณุค่ำทำงโภชนำกำรทีใ่ห้ประโยชน์สงูสดุ วตัถดุบิอำหำร ทัง้นีว้ตัถุดบิทีใ่ช้คอืถัว่เหลอืง
เป็นพชืทีมี่คุณค่ำทำงอำหำรสงูด้วยโปรตนีทีม่ปีระโยชน์ต่อร่ำงกำย มีกรดไลโนลอิคิสงูมคีณุสมบติัในกำรลดคลอเลสเตอรอล และ
มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง ไม่อุดตันในเส้นเลือดส่งผลดีต่อร่ำงกำยและหัวใจ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจึงแตกต่ำงจำกผู้ผลิตรำยอื่น ๆ
ด้วยคุณภำพสูงและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

2. วิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์เพื่อกำรพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่องในกำรน�ำเสนอสินค้ำที่ดีที่สุดให้แก่ผู้บริโภค

3. สร้ำงควำมสมัพนัธ์ระยะยำวทีด่ต่ีอลูกค้ำ ด้วยนโยบำยรบัผดิชอบ ดแูลลกูค้ำอย่ำงใกล้ชดิ ท�ำให้เกดิควำมไว้วำงใจจำกลกูค้ำ

4. บรหิำรควำมเสีย่งในกำรจัดซือ้วตัถดุบิ เพือ่ควบคมุต้นทนุวตัถดุบิให้เกดิควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั  และรกัษำอตัรำ
กำรท�ำก�ำไรให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม 

5. พัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิตและเทคโนโลยี ตำมควำมต้องกำรของตลำด  เพื่อผลิตสินค้ำที่มีคุณภำพตำมควำม
ต้องกำรของตลำดโดยมีต้นทุนที่แข่งขันได้ 

6. ตอบสนองควำมพึงพอใจของลูกค้ำ 

7. ส่งมอบสินค้ำรวดเร็วและตรงต่อเวลำ เพื่อให้สินค้ำมีควำมใหม่ และสดอยู่เสมอ  

ลูกค้ำและช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำย

กลุ่มลูกค้ำและช่องทำงจัดจ�ำหน่ำยแบ่งได้ดังนี้

• กำกถั่วเหลือง,	กำกดีฮัล,	ฟูลแฟตซอย,	ดีฮัล	ฟูลแฟตซอย,	เลซิติน	และกำกทำนตะวัน	: ผู้ประกอบกำรโรงงำน
ผลิตอำหำรสัตว์และกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ภำยในประเทศทั้งจ�ำนวน โดยขำยตรงให้ผู้ประกอบกำรและตัวแทนจ�ำหน่ำย

• น�้ำมันบริโภคตรำ	“องุ่น”	: มีลูกค้ำเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจในสุขภำพบริษัทเป็นผู้จัดจ�ำหน่ำยเอง โดยผ่ำนช่องทำง
ใหญ่ๆ คือร้ำนค้ำส่ง ดิสเคำต์สโตร์ (Discount Store) ร้ำนค้ำปลีก ร้ำนสะดวกซื้อและซุปเปอร์มำร์เก็ต

• น�้ำมันอุตสำหกรรม	: มีลูกค้ำเป็นกลุ่มอุตสำหกรรมอำหำรกระป๋อง อุตสำหกรรมสี อุตสำหกรรมอื่น ๆ โดยบริษัท
จ�ำหน่ำยโดยตรงให้กับผู้ประกอบกำร และตัวแทนจ�ำหน่ำย   

มลูค่ำกำรจ�ำหน่ำยของบรษิทัส่วนใหญ่เป็นกำรขำยในประเทศซึง่คดิเป็น สดัส่วน 93% ของยอดกำรจ�ำหน่ำยทัง้หมดส่วนอกี 
7% เป็นกำรส่งออกไปยังต่ำงประเทศซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นประเทศเพื่อนบ้ำน เช่น สิงคโปร์, มำเลเซีย, เมียนมำ, เขมร, เวียดนำม 
และเกำหลีใต้ โดยบริษัทเป็นผู้จ�ำหน่ำยโดยขำยตรงส�ำหรับกำรส่งออกทั้งหมด
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7. SUNFLOWER OIL produced from 100% sunflower seeds, and the main physical properties of the sunflower 
oil contained high level of the unsaturated fats and the high level of the lenoleic acid, which is scientifically proved to 
be safe for the human consumption and provide the great health benefit to the consumers. Sunflower Oil’s commonly 
used in the canned food export industry, e.g. 

8. SUNFLOWER MEAL is a feed ingredient as an alternative protein source and also provides other nutritional 
benefits. Moreover there’s high fiber which helps animal’s excretory system. It can be partially substituted for soybean 
meal in the feed formula in order to reduce the feed cost.

Market and its competitive

Marketing Policy

As an Asian leader of Manufacturer and distributor of soybean oil and soybean meal, we have strategic plan as follows:

1. Producing high quality products with high nutritional quality, due to soybean, the raw material full of high 
protein with linoleic acid which helps reducing cholesterol and unsaturated fatty acid that good for heart. The difference 
of quality makes our products acceptable by consumers.

2. Focus on researching and developing policy continuously to offer the best to our customers.

3. Established good and long relationship with accountability to gain their trustworthy.

4. Manage risk on raw material supply to control the cost in order to keep competitive edge and maintain profit 
ratio at good level. 

5. Improving technology and its production to get high quality product.

6. High respond to customers’ satisfaction.

7. On time delivery policy to provide customers fresh products.

Customers and Distributed Channel

• Soybean	meal,	dehulled	soymeal,	full	fat	soy	dehulled	full	fat	soy	lecithin	and	sunflowers	: meal are 
directly sell to feed meal manufacturer, livestock farmer and their distributors. 

• Cooking	oil	brand	A	Ngoon	: the target is consumers who concern about health, it is sold through whole-
saler, discount store, retail shop, convenience store, and supermarket. 

• Industrial	oil	: the target is canned food industry, painting industry and others. It is sold directly both to 
clients and distributors.

Most of the total value is domestic sale which is about 93% of total sale, the left amount is export volume which 
are neighbor country such as Singapore Malaysia Myanmar Cambodia Vietnam and South Korea. The Company sells 
directly to the importers.
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กำรจัดหำผลิตภัณฑ์หรือบริกำร

บริษัท	น�้ำมันพืชไทย	จ�ำกัด	(มหำชน) มีก�ำลังกำรผลิตรวม 6,000 ตัน/วัน มีรำยละเอียดดังนี้ 

 ส�ำนักงำนใหญ่ เลขที่ 149 ถนนรัชดำภิเษก (ท่ำพระ-ตำกสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

 โรงงำนที่ 1 เลขที่ 101/2 หมู่ 1 ต�ำบลขุนแก้ว อ�ำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

 โรงงำนที่ 2 เลขที่ 36 หมู่ 3 ต�ำบลนครชัยศรี อ�ำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

 โรงงำนที่ 3 เลขที่ 81/7 หมู่ 1 ต�ำบลไทยำวำส อ�ำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

 โรงงำนที่ 4 เลขที่ 82,89 หมู่ 1 ต�ำบลไทยำวำส อ�ำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

กำรจัดหำวัตถุดิบ 

บริษัทใช้เมล็ดถ่ัวเหลืองเป็นวัตถุดิบหลักของบริษัท ซึ่งในปัจจุบันกำรผลิตเมล็ดถั่วเหลืองในประเทศไม่เพียงพอต่อควำม
ต้องกำร บริษัทจึงต้องน�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศมำกกว่ำร้อยละ 90 ของปริมำณวัตถุดิบรวมได้แก่ บรำซิลและสหรัฐอเมริกำ 
โดยรำคำจะอิงกับรำคำตลำดโลกและไม่มีภำษีน�ำเข้ำ ส่วนที่เหลือบริษัทได้ซื้อจำกเกษตรกร/พ่อค้ำคนกลำงภำยในประเทศ 
ซึ่งแหล่งเพำะปลูกที่ส�ำคัญของประเทศอยู่ที่จังหวัด สุโขทัย ก�ำแพงเพชร อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ เชียงใหม่ และขอนแก่น เป็นต้น 
นอกจำกนี้รัฐบำลได้มีกำรก�ำหนดเงื่อนไขให้ผู้น�ำเข้ำต้องรับซื้อเมล็ดถั่วเหลืองในประเทศท้ังหมด ในรำคำและเงื่อนไขที่ก�ำหนด
ในสัญญำ ในสัดส่วนตำมปริมำณน�ำเข้ำระหว่ำงผู้น�ำเข้ำทั้งหมด ซึ่งรำคำและเงื่อนไขที่ก�ำหนดในสัญญำจะถูกก�ำหนดโดยคณะ
กรรมกำรพืชน�้ำมันและน�้ำมันพืช

กำรผลิตถั่วเหลืองของโลกในแต่ละปีจะผลิตได้มำกกว่ำควำมต้องกำร และปริมำณกำรผลิตของโลกในช่วง 10 ปีที่ผ่ำนมำ
เพิ่มขึ้นทุกปีในอัตรำส่วนใกล้เคียงกับควำมต้องกำรที่เพิ่มขึ้น ถั่วเหลืองเป็นสินค้ำที่มีกำรซื้อขำยกันอย่ำงกว้ำงขวำงในตลำดโลก 
สำมำรถจัดซื้อมำใช้เป็นวัตถุดิบได้อย่ำงสะดวกยังไม่เคยปรำกฏมีปัญหำขำดแคลนจนหำซื้อไม่ได้ แต่อำจจะมีบ้ำงบำงปีที่รำคำ
ถั่วเหลืองปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งจะเป็นไปตำมภำวะอุปสงค์และอุปทำนของตลำดโลกในขณะนั้นๆ บริษัทจะส่ังซ้ือวัตถุดิบล่วงหน้ำ
เป็นเวลำประมำณ 3-4 เดือน โดยที่บริษัทจะจัดซ้ือเมล็ดถั่วเหลืองตำมแผนกำรจัดซื้อล่วงหน้ำ และท�ำสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
จำกผู้ซื้อหลำยแหล่ง และจะจัดซื้อจำกผู้ที่เสนอเงื่อนไขที่ดีที่สุด เพื่อเป็นกำรกระจำยควำมเสี่ยงด้ำนกำรจัดซื้อวัตถุดิบ และในปี 
2556 บรษิทัไม่ได้มภีำระผกูพนัหรอืมนีโยบำยทีจ่ะต้องซือ้จำกผูจ้�ำหน่ำยรำยใดรำยหนึง่เป็นกำรเฉพำะ แต่เนือ่งจำกรำคำวตัถดุบิ
อยู่ในรูปของเงินดอลล่ำร์สหรัฐ ดังนั้นเพื่อลดควำมเสี่ยงเรื่องอัตรำแลกเปลี่ยน บริษัทจึงใช้นโยบำยซื้อสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำง
ประเทศล่วงหน้ำ (forward contract) ควบคู่ด้วย 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีนโยบำยพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเน้นกำรใช้พลังงำนและทรัพยำกร
อย่ำงมีคุณภำพ ปัจจุบันกระบวนกำรผลิตของบริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหำชน) ได้ใช้ระบบกำรผลิตที่ใช้เทคโนโลยีที่มีของ
เสียเกิดขึ้นระหว่ำงกำรผลิตน้อยที่สุด และได้จัดระบบบ�ำบัดของเสียเป็นแบบระบบปิด Close System คือ จะไม่มีของเสียออก
นอกระบบกำรท�ำงำนไปสู่ที่สำธำรณะ ระบบกำรผลิตของบริษัทนี้จะมีกำรตรวจสอบโดยหน่วยงำนรัฐบำลที่มีหน้ำที่ควบคุมดูแล
สิ่งแวดล้อมเป็นประจ�ำทุกปี

นอกจำกนี้แล้ว บริษัทได้ตระหนักถึงสภำวกำรณ์ในปัจจุบัน ที่สภำพอำกำศทั่วโลกเกิดควำมเปล่ียนแปลงอย่ำงรุนแรง 
จำกผลกระทบของปรำกฏกำรณ์โลกร้อน (Global Warming) บรษิทัจงึได้จดัท�ำโครงกำรวเิครำะห์คำร์บอนฟตุพริน้ท์ของผลิตภณัฑ์ 
(CFP) เพ่ือกระตุ้นให้เกิดกำรจัดกำรในกำรควบคุมและ/หรือลดปริมำณกำรปลดปล่อยก๊ำซเรือนกระจกในกิจกรรมกำรผลิตของ
บรษิทัและได้รับกำรรบัรองเครือ่งหมำยคำร์บอนฟตุพริน้ท์จำกองค์กำรบรหิำรจัดกำรก๊ำซเรอืนกระจก(องค์กำรมหำชน)เม่ือปี 2554

บรษิทัมนีโยบำยเรือ่งสิง่แวดล้อมเป็นรปูธรรมและไม่เพยีงแต่ปฏบิตัติำมกฎหมำย เกีย่วกบัสิง่แวดล้อมอย่ำงเคร่งครดัเท่ำนัน้
หำกยังด�ำเนินกำรภำยใต้นโยบำยสิ่งแวดล้อมของบริษัท เพื่อด�ำรงไว้ซึ่งสภำพแวดล้อมที่ดีตลอดไป 
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Products Supply

The capacity is 6000 ton/day as 

 Head office 149  Ratchadapisek Road, (Thapra-Taksin) Bukkhalow Thonburi Bangkok 10600

 Factory I 101/2  Moo 1 Tambon Khunkaew, Nakorn Chaisri District, Nakorn Pathom Province 73120

 Factory II 36 Moo 3, Nakorn Chaisri District, Nakorn Pathom Province 73120 

 Factory III
81/7 Moo1, Tambon Thaiyawas,
Nakorn Chaisri District, Nakorn Pathom Province 73120

 Factory IV 82,89 Moo 1 Tambon Thaiyawas ,Nakorn Chaisri District, Nakorn Pathom Province 73120

Raw	Material	Supply

Soybean is major raw material, due to the inadequate supply, the company have to import about 90 % of total 
raw material from Brazil and America which price is depending on the world market and there is not any import tax. 
The other 10% of raw material is bought from domestic farmer and trader. The major plantation is around Sukothai, 
Kampaengpetcn, Autaradit, Petchaboon,  Chiangmai and Khonkaen.  Moreover, the government has measurement that 
the importer oblige to buy all soybean which produce in the country at price and contract term by the Oil Vegetable 
and Vegetable oil Committee.

As soybean world supply each year is always over demand, and it is increasing very closed to demand every 
year. As soybean is traded over world market and easily provided, so that there were never face short supply of raw 
material. There was sometimes price went higher than normal according to demand and supply situation, the company 
would place advance order and made forward contract from various suppliers with the best offer to avoid risk. In 2013, 
the company was not engaged by individual supplier. In addition, the company usually buy forward contract to avoid 
risk from exchange rate.

Environment Impact

The company has a policy to develop and improve to produce less impact on environment during production 
process, with waste closing system, there is not any waste go through public space and it is annually scheduled to be 
inspected by government agency.

In 2011 the company was certified Carbon Footprint Products from Greenhouse Gas Management Organization 
by joining the project to control and reduce greenhouse gas during production activities.

The Company has environmental policy that is very substantial and perform all activities according to environmental 
laws and above. 
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นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นเกิน 10%
 the investment of the Company

บริษัท น�้ามันบริโภคไทย จ�ากัด thai edible oil Co., Ltd.

ส�ำนักงำนใหญ่	 Head	Office

เลขที่ 3366/6-8 ซอยมโนรมย์ ถนนพระรำม 4 3366/6-8 Soi Manorom, Rama 4 Road,

คลองตัน คลองเตย กรุงเทพฯ Klongton, Klongtoey, Bangkok

โทรศัพท์ (02) 249-9351-2 Tel. (02) 249-9351-2

โทรสำร (02) 249-4914 Fax. (02) 249-4914

ประเภทธุรกิจ Type	Of		Business

ผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำมันพืช Manufacture and Distribution of Vegetable Oil

จ�ำนวนและชนิดของหุ้นที่ออกจ�ำหน่ำย No.	Of	Shares

หุ้นสำมัญจ�ำนวน 13,980,000 หุ้น Common Shares 13,980,000 Unit

จ�ำนวนหุ้นที่บริษัทถือ No.	Of	Shares	Held

2,000,000 หุ้น 2,000,000 Unit

สัดส่วนกำรถือหุ้น	 Ratio Shareholding

14 % 14%

บริษัท พรอดดิจิ จ�ากัด (มหาชน) Prodigy Public Company Limited

ส�ำนักงำนใหญ่ Head	Office

เลขที่ 7/3 ซอยสุขำภิบำล ต�ำบลบำงกระเบำ 7/3 Soi Sukhaphiban, Tambon Bangkraboa, 

อ�ำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม Amphor Nakornchaisri, Nakornpathom

โทรศัพท์ (034) 332-611-2 Tel. (034) 332-611-2

โทรสำร (034) 332-613 Fax. (034) 332-613 

ประเภทธุรกิจ Type	Of	Business

อุตสำหกรรมกำรผลิต Production Industry

จ�ำนวนและชนิดของหุ้นที่ออกจ�ำหน่ำย No.	Of	Shares

หุ้นสำมัญจ�ำนวน 200,000,000 หุ้น Common Shares 200,000,000 Unit

จ�ำนวนหุ้นที่บริษัทถือ No.	Of	Shares	Held

86,000,000 หุ้น 86,000,000 Unit

สัดส่วนกำรถือหุ้น	 Ratio Shareholding

43% 43%
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
 sharehoLdinG and ManaGeMent struCture

คณะกรรมการบริษัท  i  board of directors 

คณะกรรมกำรบริษัท มีทั้งหมด 11 คน ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ 4 คน กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร 4 คน และกรรมกำร
ที่ไม่เป็นผู้บริหำร 3 คน มีรำยละเอียดดังนี้

Board of Directors member are 11 persons, which are 4 independent directors, 4 executive directors and 3 non 
executive directors as following : 

1. นำยสมพล  เกียรติไพบูลย์ ประธำนกรรมกำร (กรรมกำรอิสระ)

Mr. Sompol  Kiatphaibool Chairman of the Board (Independent)

2. นำงสำวสุดำรัตน์  วิทยฐำนกรณ์ ประธำนที่ปรึกษำบริษัท, กรรมกำร

Miss Sudarath  Vitayatanagorn Chairman of the Company Advisor, Director 

3. ดร.ศิริ  กำรเจริญดี รองประธำนกรรมกำร (กรรมกำรอิสระ)

Dr. Siri  Ganjarerndee  Vice Chairman (Independent)

4. ดร.สุวิทย์  เมษินทรีย์ กรรมกำรอิสระ

Dr. Suvit  Maesincee Director (Independent)

5. ดร.ชัยพัฒน์  สหัสกุล กรรมกำรอิสระ

Dr. Chaipat  Sahasakul Director (Independent)

6. นำยวิสุทธิ  วิทยฐำนกรณ์ ประธำนกรรมกำรบริหำร

Mr. Visuth  Vitayathanagorn Chairman of the Executive Board

7. ดร.วิทูร  ซื่อวัฒนำกุล กรรมกำร

Dr. Witoon  Suewatanakul Director

8. นำยวิชิต  วิทยฐำนกรณ์ กรรมกำร

Mr. Vichit  Vitayatanagorn Director

9 นำงสำวอรัญญำ  วิทยฐำนกรณ์ กรรมกำร

Miss Aranya  Vitayatanagorn Director

10 นำงสำวปรินดำ  ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมกำร

Miss Prinda  Tangpiroonthum Director

11. นำยวัชร  วิทยฐำนกรณ์ กรรมกำร

Mr. Vachara  Vitayatanagorn Director
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รำยชื่อผู้ถือหุ้น จ�ำนวนหุ้นที่ถือ %

Name	of	Shareholders Number	of	Shares %	of	Shares

1. นำงสำวสุดำรัตน์ วิทยฐำนกรณ์ 61,787,400 7.64

Miss Sudarath Vitayatanagorn

2. นำยวิชัย วิทยฐำนกรณ์ 58,767,228 7.27

Mr. Vichai Vitayatanagorn

3. นำงรัตนำ จันทร์พิทักษ์ 45,000,000 5.57

Mrs. Ratana Chanpitaksa

4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ�ำกัด 25,240,285 3.69

Thai NVDR Co., Ltd.

5. นำยชัยยงค์ วิทยฐำนกรณ์ 22,125,000 2.74

Mr. Chaiyong Vitayatanagorn

6. นำยวิสุทธิ วิทยฐำนกรณ์ 20,025,688 2.48

Mr. Visuth Vitayathanagorn

7. บริษัท โรงกลั่นน�้ำมันนครไชยศรี จ�ำกัด 19,774,740 2.45

Nakornchaisri Oil Industrial Co., Ltd.

8. นำงเบญญำภำ วิทยฐำนกรณ์ 19,250,000 2.38

Mrs. Benyapa Vitayatanagorn

9. นำงสำวอรัญญำ วิทยฐำนกรณ์ 18,384,869 2.27

Miss Aranya Vitayatanagorn

10. นำงปัทมำ  ตั้งพิรุฬห์ธรรม 18,225,771 2.25

Mrs. Pattama Tangpiroonthum

ผู้ถือหุ้น  i  Major shareholders

ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รำยแรก (ข้อมูลสรุปจำกวันปิดสมุด ณ วันที่ 29 สิงหำคม 2556)
Top ten shareholders (as of last closing date of registration book on August 29,2013)
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ล�ำดับ รำยชื่อ ต�ำแหน่ง
กรรมกำร
บริษัท

กรรมกำร
บริหำร

กรรมกำร
ตรวจสอบ

กรรมกำร
บริหำร

ควำมเสี่ยง

กรรมกำร
บรรษัทภิบำล
สรรหำและ
ก�ำหนดค่ำ
ตอบแทน

กรรมกำร
ที่ไม่เป็น
ผู้บริหำร

No. Name Position
Board	of	
Directors

Executive 
Board

Audit 
Committee

Risk 
Management 
Committee 

Corporate
Governance
Nomination 

& 
Remuneration 
Committee

Non-
Executive 
Directors

1. นำยสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธำนกรรมกำร (อิสระ) 8/8 4/4 3/3 1/1
Mr. Sompol Kiatphaibool Chairman

(Independent Director)

2. ดร.ศิริ กำรเจริญดี รองประธำนกรรมกำร (อิสระ) 8/8 4/4 3/3 1/1
Dr. Siri Ganjarerndee Vice Chairman

(Independent Director)

3. ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ กรรมกำร (อิสระ) 8/8 4/4 3/3 1/1

Dr. Suvit Maesincee Director 
(Independent Director)

4. ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล กรรมกำร (อิสระ) 7/8 4/4 1/1
Dr. Chaipat Sahasakul Director 

(Independent Director)

5. นำงสำวสุดำรัตน์ วิทยฐำนกรณ์ กรรมกำรและ
ประธำนกรรมกำรบริหำร

8/8 13/13

Miss Sudarath Vitayatanagorn Director and Chairman of 
The Executive Board

6. นำยจำรุพจน์ ณีศะนันท์ กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร 5/8 9/13 3/4
Mr. Charuphot Neesanant Director and Managing Director

7. นำยสมศักดิ์ ศิวะนำวินทร์ (1) กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร 3/8 5/13 4/4
Mr. Somsak Sivanawin(1) Director and Executive Director

8. นำยวิชิต วิทยฐำนกรณ์ กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร 8/8 13/13 4/4
Mr. Vichit Vitayatanagorn Director and Executive Director

9. นำยวิสุทธิ วิทยฐำนกรณ์ กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร 7/8 12/13 4/4
Mr. Visuth Vitayathanagorn Director and Executive Director

10. นำงสำวอรัญญำ วิทยฐำนกรณ์ กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร 8/8 13/13
Miss Aranya Vitayatanagorn Director and Executive Director

11. นำงปัทมำ ตั้งพิรุฬห์ธรรม (2) กรรมกำร 2/8
Mrs. Pattama Tangpiroonthum(2) Director

12. นำงรัตนำ จันทร์พิทักษ์ (2) กรรมกำร 2/8
Mrs. Ratana Chanpitaksa(2) Director

13. นำงสำวปรินดำ ตั้งพิรุฬห์ธรรม (3) กรรมกำร 5/8 1/1
Miss Prinda Tangpiroonthum(3) Director

14. นำยวัชร วิทยฐำนกรณ์ (3) กรรมกำร 5/8 1/1
Mr. Vachara Vitayatanagorn(3) Director

* หมำยเหตุ  1  เกษียณอำยุ เมื่อ วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2556 Retired since November 30, 2013
  2  ครบวำระด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร เมื่อ วันที่ 29 เมษำยน 2556 Retired on Rotation since April 29, 2013
  3  เข้ำด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมกำร เมื่อ วันที่ 29 เมษำยน 2556 Appointed to be a director since April 29, 2013
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เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งท่ี 1/2554 เม่ือวันที่ 1 มีนำคม 2554 ได้มีมติแต่งตั้งนำงสำวพรรณวดี ระติสุนทร 
เป็นเลขำนุกำรบริษัทท�ำหน้ำที่ที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้

 1. ให้ค�ำแนะน�ำเกีย่วกับกฎเกณฑ์ ระเบยีบต่ำงๆ รวมทัง้หลกักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีและจรรยำบรรณทีก่รรมกำรพงึปฏบิตัิ
 2. ด�ำเนินกำรจัดปฐมนิเทศ เตรียมเอกสำร และแนะน�ำข้อมูลที่ส�ำคัญเกี่ยวกับบริษัทให้กับกรรมกำรใหม่
 3. รับผิดชอบในกำรจัดกำรประชุมกรรมกำร
 4. รับผิดชอบในกำรด�ำเนินกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้น
 5. ติดตำมให้มีกำรปฏิบัติ และด�ำเนินกำรตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำร และที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 6. เก็บรักษำข้อมูล และเอกสำรส�ำคัญของบริษัท เช่น ทะเบียนกรรมกำร หนังสือนัดประชุมและรำยงำนกำรประชุม
  ของคณะกรรมกำรและประชุมอื่นๆ ของบริษัท รวมทั้งรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรและผู้บริหำร เป็นต้น

	 ประวัติกำรศึกษำ	:	
 • นิติศำสตรมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยลอนดอน (Queen Mary, University of London) 
  ประเทศอังกฤษ (พ.ศ. 2549)
 • นิติศำสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (พ.ศ. 2544)
	 ประสบกำรณ์ท�ำงำน	: 
 • บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ�ำกัด
 • ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ส�ำนักนำยกรัฐมนตรี

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร

ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่ำตอบแทนกรรมกำรรวม 14 รำย เท่ำกับ 10 ล้ำนบำท โดยเป็นค่ำตอบแทนในรูปของเบ้ียประชุม เงินรำงวัล ค่ำ
ตอบแทนกรรมกำรตรวจสอบ และค่ำตอบแทนกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และก�ำหนดค่ำตอบแทน

รำยละเอียดเบีย้ประชุมจ�ำนวน 300,000 บำท เงนิรำงวลักรรมกำรจ�ำนวน 8,300,000 บำท ค่ำตอบแทนกรรมกำรตรวจสอบ
จ�ำนวน 1,250,000 บำท และค่ำตอบแทนกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และก�ำหนดค่ำตอบแทนจ�ำนวน 150,000 บำท 
ประจ�ำปี 2556 มีดังนี้
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Corporate secretary

Ms. Punwadee Ratisoontorn is a Corporate Secretary with following role and responsibility :

 1. Giving advice director about rules and regulations, good governance principle as well as ethic.
 2. Conduct Orientation process, and provide necessary document and information of company to new director
 3. Responsible of Board of Directors’ meeting
 4. Responsible of Shareholders’ meeting.
 5. Pursue the Board of Directors to perform according to resolutions and shareholders meeting.
 6. Keep necessary document of the company such as Director Directory, Board of Directors invitation letter 
  and minutes of meeting of all committee including stakeholder’s report of Management and Directors.

Education	and	admission	:	

• Queen Mary, University of London (LLM,2006)

 • Chulalongkorn University (LLB, honors, 2001)

Working	Experience	:		

• Baker & McKenzie Ltd

• Judical Council, Office of the Prime Minister

Director Remuneration

Cash remuneration

a. For 14 members of the Board equivalent to 10 million baht in meeting allowances, cash remuneration, remuneration for 
members of Audit Committee and remuneration for members of Corporate Governance Nomination and Remuneration.

The following are details of meeting allowance 300,000 baht, director remuneration 8,300,000 baht, Audit Committee 
remuneration 1,250,000 baht and Corporate Governance Nomination and Remuneration remunertion 150,000 baht respectively.
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(หน่วย : บำท)

เบี้ยประชุม เงินรำงวัล

ค่ำตอบแทน
กรรมกำร
ตรวจสอบ

ค่ำตอบแทน
กรรมกำร

บรรษัทภิบำล	
สรรหำ	

และก�ำหนด
ค่ำตอบแทน รวมเงินรับ

นำยสมพล  เกียรติไพบูลย์ 50,000 942,020 300,000 50,000 1,342,020

ดร.ศิริ  กำรเจริญดี 50,000 741,980 350,000 50,000 1,191,980

ดร.สุวิทย์  เมษินทรีย์ 50,000 741,980 300,000 50,000 1,141,980

ดร.ชัยพัฒน์  สหัสกุล 50,000 741,980 300,000 - 1,091,980

นำงสำวสุดำรัตน์  วิทยฐำนกรณ์ - 741,980 - - 741,980

นำยจำรุพจน์  ณีศะนันท์ - 741,980 - - 741,980

นำยสมศักดิ์  ศิวะนำวินทร์ (1) - 680,160 - - 680,160

นำยวิชิต  วิทยฐำนกรณ์ - 741,980 - - 741,980

นำยวิสุทธิ  วิทยฐำนกรณ์ - 741,980 - - 741,980

นำงสำวอรัญญำ  วิทยฐำนกรณ์ - 741,980 - - 741,980

นำงปัทมำ  ตั้งพิรุฬห์ธรรม (2) 16,667 123,663 - - 140,330

นำงรัตนำ  จันทร์พิทักษ์ (2) 16,667 123,663 - - 140,330

นำงสำวปรินดำ  ตั้งพิรุฬห์ธรรม (3) 33,333 247,327 - - 280,660

นำยวัชร  วิทยฐำนกรณ์ (3) 33,333 247,327 - - 280,660

รวม 300,000 8,300,000 1,250,000 150,000 10,000,000

 * หมำยเหตุ : (1) เกษยีณอำย ุเมือ่วนัที ่30 พฤศจิกำยน 2556

   (2) ครบวำระกรรมกำร เมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2556

   (3) เข้ำรับต�ำแหน่งกรรมกำร เมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2556

 (ข) ค่ำตอบแทนกรรมกำรบรหิำรและผูบ้รหิำรรวม 15 รำย เท่ำกบั 64.6 ล้ำนบำท ในปี 2556 ประกอบด้วยคำ่ตอบแทน
กรรมกำร เงินเดือน เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพและโบนัส

บุคคลำกร

บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหำชน) มีพนักงำนทั้งหมด 851 คน แบ่งเป็นพนักงำนประจ�ำส�ำนักงำนใหญ่ 134 คน และ
พนักงำนฝ่ำยผลิต 717 คน ผลตอบแทนรวมของพนักงำนในรูปเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนส�ำรองเล้ียงชีพ และ
ผลประโยชน์อื่น ๆ ของพนักงำน รวม 327 ล้ำนบำท นอกจำกนี้ บริษัทให้ควำมส�ำคัญของกำรพัฒนำพนักงำน โดยมีนโยบำย
เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่ำงชัดเจน (รำยละเอียดโปรดดูที่ กำรก�ำกับดูแลกิจกำรหน้ำ 68)
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Unit : Baht

Meeting 
Allowance

Director 
Remuneration

Audit 
Committee 

Remuneration

Corporate 
Governance 
Nomination 

and 
Remuneration 
Committee 

Remuneration Total

Mr. Sompol  Kiatphaibool 50,000 942,020 300,000 50,000 1,342,020

Dr. Siri  Ganjarerndee 50,000 741,980 350,000 50,000 1,191,980

Dr. Suvit  Maesincee 50,000 741,980 300,000 50,000 1,141,980

Dr. Chaipat  Sahasakul 50,000 741,980 300,000 - 1,091,980

Miss Sudarath  Vitayatanagorn - 741,980 - - 741,980

Mr. Charuphot  Neesanant - 741,980 - - 741,980

Mr. Somsak  Sivanawin(1) - 680,160 - - 680,160

Mr. Vichit  Vitayatanagorn - 741,980 - - 741,980

Mr. Visuth  Vitayathanagorn - 741,980 - - 741,980

Miss Aranya  Vitayatanagorn - 741,980 - - 741,980

Mrs. Pattama  Tangpiroonthum (2) 16,667 123,663 - - 140,330

Mrs. Ratana  Chanpitaksa (2) 16,667 123,663 - - 140,330

Miss Prinda  Tangpiroonthum (3) 33,333 247,327 - - 280,660

Mr. Vachara  Vitayathanagorn (3) 33,333 247,327 - - 280,660

Total 300,000 8,300,000 1,250,000 150,000 10,000,000

 * Remark : (1) Retired since November 30, 2013

   (2) Retire on Rotation since April 29, 2013

   (3) Appointed to be a director since April 29, 2013

 b. For 15 members of Executive Board and Executives Management equivalent to 64.6 million baht in 2013 con-
sists of director’s remuneration, salary, provident fund and bonus.

human resource

There are 851 employees working with us, 134 of them are working at head office, and 717 are working at 
the factories. The employee wages comprise of salary bonus and provident fund and others total 327 million baht.

The company has policy to develop human resource and disclosed in Corporate Governance report.
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บ ริ ษั ท  น�้ า มั น พื ช ไ ท ย  จ� า กั ด  ( ม ห า ช น )

การควบคุมภายใน
 internaL ControL

คณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำร มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ (Accountability) โดยตรงต่อกำรประเมิน จัดท�ำ ติดตำม 
และรักษำไว้ซึ่งระบบกำรควบคุมภำยใน โดยมุ่งเน้นให้มีกำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมกำรด�ำเนิน
งำนอย่ำงเพียงพอและเหมำะสมกับกำรด�ำเนินธุรกิจ มีกำรดูแลรักษำทรัพย์สิน และออกแบบกำรท�ำงำนเพื่อลดข้อผิดพลำดและ
ป้องกนัควำมเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้ มีกำรจดัท�ำรำยงำนทำงกำรเงนิทีม่คีวำมถกูต้องเชือ่ถอืได้ มีกำรบรหิำรควำมเสีย่งและกำร
ก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งมีกำรส่งเสริมและผลักดันให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมกฎระเบียบ และข้อบังคับต่ำงๆ ตำมที่
กฎหมำยก�ำหนด เพื่อให้มั่นใจได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทจะสำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์และสร้ำงมูลค่ำ
เพิ่มสูงสุดได้อย่ำงยั่งยืน

คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหน็สอดคล้องกบัคณะกรรมกำรบรษิทัต่อระบบกำรควบคมุภำยใน โดยแบ่งเป็น 5 ส่วน ดงันี้

1.	 สภำพแวดล้อมกำรควบคุม (Control Environment)  ฝ่ำยบรหิำรของบรษัิทได้จดัท�ำแผนและก�ำหนดเป้ำหมำยในกำร
ด�ำเนินธรุกจิท่ีชดัเจน และวดัผลได้ รวมถงึมกีำรวำงแผนกลยทุธ์ และวำงแผนงบประมำณรำยได้ ต้นทนุ ค่ำใช้จ่ำย และผลประกอบกำร
ทีค่ำดหมำยของบริษทัเป็นประจ�ำทกุปี เพือ่ให้ผูบ้รหิำรและพนกังำนแต่ละหน่วยงำนทรำบ และน�ำไปปฏบิตัใิห้บรรลตุำมวตัถปุระสงค์
และเป้ำหมำยท่ีตัง้ไว้ ทัง้นีใ้นระหว่ำงกำรปฏบัิตงิำนตำมแผนนัน้ บรษิทัจะมกีำรประเมนิ และติดตำมควำมคบืหน้ำและทบทวนแผน 
พร้อมทัง้แก้ไขและป้องกนัปัญหำหรืออปุสรรคท่ีพบหรอือำจพบในกำรปฏบิตังิำนอย่ำงสม�ำ่เสมอ โดยพิจำรณำจำกปัจจยัด้ำนควำม
เหมำะสมและสภำพแวดล้อมทำงธรุกิจ ควำมเป็นธรรมต่อคูค้่ำและผูถ้อืหุน้เพือ่ประโยชน์ของบรษิทัในระยะยำว 

กำรจดัโครงสร้ำงองค์กรและสำยงำนบังคับบญัชำมีควำมเหมำะสม มกีำรจดัท�ำนโยบำยและระเบียบปฏิบัตงิำนครอบคลมุ
กำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรจัดซื้อ กำรผลิต กำรขำย บัญชี กำรเงิน และกำรบริหำรทั่วไปอย่ำงชัดเจน รวมถึงมีกำรจัดท�ำคู่มือจรรยำ
บรรณทำงธุรกิจขึ้นเป็นลำยลักษณ์อักษร เพื่อให้คณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน และท�ำ
หน้ำที่ด้วยควำมถูกต้อง โปร่งใส มีคุณธรรม และมีควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยอย่ำงต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ และได้
ประกำศให้พนักงำนทุกคนทรำบและถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด

2.	 กำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management) ฝ่ำยบริหำรของบริษัทได้มีกำรก�ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ทัง้องค์กร รวมท้ังกระบวนกำรควบคมุกำรด�ำเนนิงำนต่ำงๆ เพือ่ลดมลูเหตขุองโอกำสทีจ่ะท�ำให้บรษิทัเกดิควำมเสยีหำย มแีผนงำนใน
กำรควบคมุโดยให้ระดบัควำมเสีย่งและขนำดของควำมเสียหำยทีอ่ำจจะเกิดขึน้ในอนำคตอยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได้ โดยค�ำนงึถงึกำร
บรรลเุป้ำหมำยและวตัถปุระสงค์ทัง้ในระดบัองค์กรและระดบัหน่วยงำนตำมแผนยทุธศำสตร์ทีส่�ำคัญ และมีกำรก�ำหนดโครงสร้ำง
กำรบริหำรควำมเสีย่งไว้อย่ำงชดัเจน ซึง่ประกอบไปด้วย คณะกรรมกำรบรษิทั คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
(Risk Management Committee) คณะท�ำงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Working Group) ผู้บริหำรระดับสูง ผู้ตรวจสอบภำยใน 
หวัหน้ำงำนและพนกังำน และก�ำหนดผูร้บัผดิชอบควำมเสีย่งในหน่วยงำนต่ำง ๆ  โดยมกีำรวำงแผนและก�ำหนดมำตรกำรบรหิำร
ควำมเสีย่ง มีกำรประเมนิปัจจยัควำมเสีย่งซึง่อำจส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนนิธรุกจิและเป้ำหมำยของบรษิทั มมีำตรกำรในกำรลด
ควำมเสี่ยง มีกำรติดตำมผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงของหน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยในองค์กร และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้มี
กำรรำยงำนให้กับคณะกรรมกำรตรวจสอบรับทรำบ เพื่อรำยงำนคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนั้น บริษัทได้จัดให้
มีกำรอบรมควำมรู้ของกำรบริหำรควำมเสี่ยงกับพนักงำนอย่ำงสม�่ำเสมอ 

3.	 กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร (Management Control Activities) บริษัทมีกำรก�ำหนดขอบเขต อ�ำนำจ
หน้ำที่ ตลอดจนควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำนในแต่ละระดับไว้อย่ำงชัดเจน และได้ปรับปรุงตำรำงอ�ำนำจอนุมัติ
ของฝ่ำยบริหำรแต่ละระดับให้เหมำะสม โดยมีมำตรกำรที่จะควบคุมติดตำมให้กำรด�ำเนินงำนเป็นไปตำมกฎหมำยและข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้กรณีที่บริษัทมีกำรท�ำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผู้บริหำร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำว 
ฝ่ำยบริหำรโดยแผนกก�ำกับกำรปฏิบัติงำนมีหน้ำที่ติดตำมกำรท�ำธุรกรรมและดูแลกำรด�ำเนินงำนอย่ำงใกล้ชิดตำมขั้นตอนกำร
อนุมัติที่ก�ำหนด ซึ่งเป็นไปตำมกฎหมำยและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยผู้มีส่วนได้เสียต้องไม่ร่วมอนุมัติรำยกำรนั้นๆ รวมทั้งมีกำร
รำยงำนสรุปรำยกำรระหว่ำงบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัทและเปิดเผย
ข้อมูลอย่ำงถูกต้องครบถ้วน



55

An
nu

al
 R

ep
or

t 
20

13

Thai Vegetable Oil Public Company Limited

The Board of Directors and the management are accountable for assessing, providing, tracking and maintaining the 
internal control system. The system is made to cover every operational activity as well as adequate and appropriate for the 
business operation. There are assets protection and operational plans to reduce mistakes and prevent possible damages. 
Financial statements are made with accuracy and reliability while risk management and operation governance is in place. 

Business operation is also conducted according to rules and regulations stipulated by laws in order to ensure that 
the company’s business will achieve its objectives and sustainably increase the added value to the maximum.

The Audit Committee has agreed with the Board of Directors in regards to the 5 control systems for 
the Company as follows:

1.	 Control	Environment: the Company’s management has set a clear and measurable plan and objective for the 
company. Every year the management sets a strategic plan, revenue budget, cost, expense and expected profits of the 
company so that the executives and employees from each department can adopt and implement the plans to achieve the 
Company’s goal. During the plan execution, the Company will assess and follow up on the progress as well as revise the 
plans to solve and prevent problems or obstacles that may occur. The assessment will take into consideration the business 
environment and fairness towards partners and shareholders for the long-term benefits of the Company. 

The organization structure and chain of command are deemed appropriate. There are policies and rules that cover 
all activities including procurement, production, sale, accounting, finance and general management. Moreover, a written 
business ethics manual is compiled for the Board, the management and the employees to use as a reference in their 
operation and be ensured that their works are always accurate, transparent, moral, and held accountable to every 
stakeholder. Every employee is notified of the manual and asked to strictly follow it.

2	 Risk	management: the Company’s management has set a risk management policy for every operation 
process, which will decrease the possible damages for the Company. There is an operation plan to control the future 
risk and contain its damage at an acceptable level. The plan takes into account the business goals and objectives both 
at the organizational and departmental level. In addition, there is a clear risk management structure, which consists of 
the Board of Management, the Audit Committee, the Risk Management Committee, the Risk Working Group, the top 
executives, supervisors and employees. Each department has assigned a person to be accountable for risks in his or 
her department. Moreover, there are plans and measure drawn up for risk management, as well as risk assessment to 
prevent impact on the Company’s business operation and objective. In each department, there are preventive measures 
to reduce risks and follow up on the results of risk management.  The Risk Management Committee will consistently 
submit the risk management report to the Audit Committee and the Board of Directors. Additionally, employees will 
receive trainings about risk management as well. 

3	 Management	 Control	 Activities: the Company has set a scope of authority and responsibility of the 
management and operatives in each level. The delegation of authority for the management in each level is also consistently 
adjusted as well as monitored to ensure that the business operation is conducted according to the relevant laws and 
regulations. Anyhow, in the case that the Company makes a transaction with the major shareholder, directors, executives, 
related to the management by compliance department is responsible to closely monitor the transaction and every 
approval process to make sure it is in compliance with the relevant laws and regulations and that the stakeholders in the 
transaction do not take part in the approval process. In addition, a connected transaction report between companies or 
related parties must be made, submitted to the Audit Committee and the Board of Directors and completely disclosed.
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4	 ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล	(Information and Communication) บริษัทได้น�ำระบบงำนสำรสนเทศภำย
ใต้ชื่อโครงกำรระบบ ERP โดยน�ำโปรแกรม SAP มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรซื้อ กำรผลิต กำรขำย บัญชี กำรเงิน สินค้ำ
คงคลัง และสินทรัพย์ถำวร ในปี 2556 เพื่อพัฒนำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศให้มีประสิทธิภำพสอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ธรุกจิ และรองรับควำมต้องกำรด้ำนข้อมลูเพือ่ใช้ประกอบกำรพจิำรณำตดัสนิใจของฝ่ำยบรหิำรได้อย่ำงถูกต้องและทนัเวลำ ทัง้นี้ 
มกีำรพฒันำระบบเพิม่เตมิได้แก่ ระบบโทรทศัน์วงจรปิดเพือ่กำรติดตำมดูแลกำรปฏิบติังำนในโรงงำนให้เป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

5.	 ระบบกำรตดิตำม (Monitoring) บรษิทัมกีำรประชมุอย่ำงสม�ำ่เสมอเพือ่ประเมนิผลกำรด�ำเนนิงำนว่ำเป็นไปตำมเป้ำ
หมำยทีก่�ำหนดหรือไม่ กรณพีบว่ำเป้ำหมำยทีก่�ำหนดไว้คลำดเคลือ่น หรอืผลกำรด�ำเนนิงำนแตกต่ำงจำกเป้ำหมำยจะมมีตใิห้ฝ่ำย
จัดกำรรับไปด�ำเนินกำรแก้ไขอย่ำงทันกำล 

บรษิทัก�ำหนดนโยบำยให้ทกุหน่วยงำนตดิตำมกำรปฏบิตังิำนตำมระบบกำรควบคมุภำยในท่ีก�ำหนดไว้อย่ำงสม�ำ่เสมอ และ
ให้แผนกตรวจสอบภำยในสอบทำนกำรปฏิบัติงำนตำมระบบกำรควบคุมภำยใน และเสนอรำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยตรงต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบรษิทั โดยหำกมกีำรตรวจพบข้อบกพร่องอนัเป็นสำระส�ำคญั จะต้องรำยงำนในระยะ
เวลำอันควร รวมถึงรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรปรับปรุงข้อบกพร่องดังกล่ำว เพื่อให้ควำมเชื่อมั่นว่ำระบบกำรควบคุมภำยในยัง
ด�ำเนินอยู่อย่ำงต่อเนื่อง และมีกำรปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

บริษัทมีหน่วยงำนกำรตรวจสอบภำยใน  มีนำยนิลเพชร บุญรอด  เป็นหัวหน้ำผู้ตรวจสอบภำยใน เข้ำรับต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 
1 มีนำคม 2556 เป็นผู้ที่มีควำมเหมำะสมในกำรปฏิบัติหน้ำที่และมีควำมเข้ำใจในธุรกิจของบริษัท 

ประวัติกำรศึกษำ บริหำรธุรกิจบัณฑิต (บัญชี),  มหำวิทยำลัยบูรพำ และบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (บัญชีกำรเงิน),  
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

วุฒิบัตรส�ำหรับวิชำชีพ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต รหัส 10072 (CPA : Certified Public Accountant) ผู้สอบบัญชีภำษีอำกร 
รหัส TA001277 (Tax Auditor)

กำรฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน หลักสูตร 2 รุ่นที่ 15

บริษทัจดัให้มแีผนกก�ำกบักำรปฏบิตังิำน เพือ่ท�ำหน้ำท่ี ก�ำกบัดแูลกำรปฏบิตัติำมกฏเกณฑ์ของหน่วยงำนทีก่�ำกบัดแูลบรษิทั 
โดย มอบหมำยให้นำงมนทิพย์ ซื่อวัฒนำกุล เป็นหัวหน้ำหน่วยงำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำร มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรก�ำกับดูแลให้
บรษิทัปฏบิตัติำมกฎหมำย กฎระเบยีบ ข้อบงัคบั นโยบำย และข้อก�ำหนดของ ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  ส�ำนกังำนคณะ
กรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมำยมหำชน 

ประวัติกำรศึกษำ อักษรศำสตร์บัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ประวัติกำรฝึกอบรม หลักสูตรเลขำนุกำรบริษัท ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บรษิทัมนีโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลไม่ต�ำ่กว่ำร้อยละ 60 ของก�ำไรสุทธิหลังหกัภำษเีงนิได้ ซึง่บรษิทัจะน�ำเข้ำเสนอต่อท่ีประชมุ
ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผล

บริษัทย่อยมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นและบริษัทแม่ทุกปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลกำรด�ำเนินงำนโดยไม่ได้ระบุเป็น
สัดส่วนหรือตัวเงิน
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Thai Vegetable Oil Public Company Limited

4.	 Information	and	Communication: in 2013 the Company has installed SAP program, an IT system under 
ERP Project, to support the management in procurement, production, sale, accounting, finance, inventory and fixed 
assets. The program will improve the IT system to be more efficient and suitable for the business demands and the 
management’s use of information for effective and punctual decision makings. In addition, the CCTV system is installed 
to oversee the operation within the plant and ensure it remains efficient.

5.	 Monitoring: the Company consistently convenes a meeting to assess the operation effectiveness. If it is 
found that the current process cannot meet the objective or lead to a different outcome, there will be a resolution from 
the meeting to promptly solve the problem. 

The Company has a policy for every department to conduct its operations according to the rules of the internal 
control system. The Internal Audit Department will review the effectiveness of the internal control system and report 
directly to the Audit Committee and the Board of Directors. If a significant error is discovered, there must be a timely 
report about the discovery as well as the progress report on the remedy of the situation. This is to ensure that the 
internal control system continues to operate smoothly and is always adjusted to the changing circumstances.

The Company has an internal audit Department, headed by Nilpetch Boonrod who took up office on March 1, 2013 
Mr.Boonrod is qualified to assume the position with his understanding of the Company’s business.

Education Background: Bachelor of Business Administration (Accounting), Burapha University; Master of Business 
Administration (Accounting & Finance), Kasetsart University

Professional Certificate: Auditor License Code 10072 (CPA : Certified Public Accountant); Tax Auditor Code TA001277

Relevant Trainings: Professional Practice of Internal Auditor 2, Class 15

The Company has an operation governance department to govern and monitor the operations within the Company. 
Mrs Monthip Suewattanakul is the head of the department and responsible for ensuring the company’s compliance to 
laws, rules, regulations, policies, and notifications of the Stock Exchange of Thailand, the Office of the Securities and 
Exchange Commission and the public law.

Education Background: Bachelor of Arts, Chulalongkorn University

Training: Company Secretary Program by the Stock Exchange of Thailand

The dividend policy is not less that 60% of net profit after tax deduction, it would be approved by shareholders meeting.

The subsidiaries have its policy to pay dividend to theirs shareholders and the company every year, and it depends 
on their operational performance. It does not fix neither ratio nor number.

diVidend PoLiCY
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นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
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บรษิทั น�ำ้มนัพชืไทย จ�ำกดั (มหำชน) ด�ำเนนิธรุกิจ
ด้วยควำมรับผิดชอบ (Accountability) ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่ำย และอยู่ในวิสัยทัศน์ของบริษัท ครอบคลุมหลัก
กำร 8 ข้อ ของส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย์ และเนือ่งจำกบรษิทัเป็นผูป้ระกอบ
กำรด้ำนอุตสำหกรรมอำหำร จึงมีนโยบำยเน้นควำม
ส�ำคัญเรื่องกำรมีคุณภำพชีวิตที่ดีเป็นล�ำดับแรก และ
มุง่เน้นพฒันำกระบวนกำรและกจิกรรมทีม่คีวำมสมัพันธ์
โดยตรงกับหลักกำรเรื่อง ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
กำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม กำรร่วมพัฒนำ
ชุมชนและสังคม กำรรักษำสิ่งแวดล้อม และกำรเคำรพ
สิทธิมนุษยชน ส�ำหรับหลักกำรข้ออ่ืนๆที่ส�ำนักงำน
คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ได้
ก�ำหนดไว้นั้น บริษัทมีนโยบำยที่จะพัฒนำให้ครอบคลุม
อย่ำงสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป

บริษัทมุ่งเน้นกำรพัฒนำคุณภำพสินค้ำเพื่อให้มี
คุณค่ำทำงโภชนำกำรสูง ด้วยมำตรฐำนกำรผลิตท่ีมี
ควำมปลอดภัยและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือพัฒนำ
และยกระดับกระบวนกำรผลิตให้มีควำมปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้ำหมำยใน
กำรเพิ่มคุณภำพที่ดีขึ้นของประชำชน กิจกรรมดังกล่ำว
ครอบคลุมตั้งแต่กำรจัดซ้ือวัตถุดิบ กระบวนกำรผลิต 
จนถึงกำรส่งถึงมือผู้บริโภค นอกจำกนี้ บริษัทมีนโยบำย
ทีเ่ข้ำไปมส่ีวนร่วมกบัชมุชนในกำรยกระดบัควำมเป็นอยู่
และรักษำสภำพแวดล้อมชุมชนในบริเวณที่บริษัทต้ังอยู่
ให้ดีขึ้น เพ่ือให้สำมำรถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่ำงยั่งยืน 
มีกำรสื่อสำรให้พนักงำนทุกระดับรับทรำบถึงนโยบำย
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม และสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร 
สภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน  โดยพนักงำนทุกคนมี
ควำมเข้ำใจ และส�ำนึกในหน้ำที่ของตนเรื่องควำมรับผิด
ชอบต่อกระบวนกำรผลิตสินค้ำสู่ผู้บริโภค และสังคม 
โครงกำรต่ำงๆเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ในแผนธุรกิจประจ�ำ
ปีของบริษัท ทั้งนี้รำยงำนควำมย่ังยืนได้เปิดเผยไว้บน
เว็บไซต์ของบริษัท

The company conducts its business with accountability 
to stakeholders, the Corporate Vision Statement is including 
CSR policy which inclusive to 8 principles, issued by SEC. Due 
to the fact that a food manufacture, the company prioritizes 
developing	 people’s	 better	 quality	 of	 life. The company 
aims to build the activities directly relate to principle regarding 
consumer responsibility, labor fair treatment, developing social 
and community, environmental care and human right respect. 
The company plans to create more activities in working process 
to comply other CSR principles which issued by SEC.

With high innovative technology and safety standard, 
the company develops product quality for higher nutrition 
and improves production process to provide consumers 
safety food, in the mean time reducing environment impact. 
The corporate goal is to improve better people’s life quality. 
Consequently, all working process such as raw material supply, 
production process and consumers delivery is providing with 
accountability. The company involves in improving community 
standard of living and environment conserving in order to get 
along with community. The employees are communicated 
the CSR policy, corporate culture and working environment, 
they aware and account to their duty in producing product to 
consumer and social. All projects regarding corporate social 
responsibility are in business plan and disclose on corporate 
website.

Corporate social Policy
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การก�ากับดูแลกิจการ 
 CORPORATE GOVERNANCE REPORT

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

บรษิทั น�ำ้มันพชืไทย จ�ำกดั (มหำชน) มนีโยบำยก�ำกับดแูลกจิกำร เพือ่เพิม่ประสิทธิภำพในกำรบรหิำรจดักำร และสร้ำงควำม
เชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย โดยก�ำหนดให้คณะกรรมกำรและฝ่ำยจัดกำร ตลอดจนพนักงำนทุก
ล�ำดับชั้น ยึดถือนโยบำยกำรก�ำกับกิจกำรที่ดีเป็นมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำน 

นโยบำยก�ำกบักจิกำรทีด่ขีองบรษัิทครอบคลมุหลกักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ใีนเรือ่งสทิธแิละควำมเท่ำเทยีมกนัของผูถ้อืหุ้น  
และผู้มีส่วนได้เสีย กำรก�ำหนดบทบำทหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบและควำมเป็นอิสระของคณะกรรมกำร กำรควบคุมและบริหำร
ควำมเสี่ยง และกำรตรวจสอบภำยในที่มีประสิทธิผล กำรด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมซื่อสัตย์ โปร่งใส กำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดของ
กฎหมำย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง จริยธรรมทำงธุรกิจ รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย ทั้งนี้ 
คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และก�ำหนดค่ำตอบแทน มีกำรทบทวนนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อ
ให้สอดคล้องกับหลักธรรมำภิบำลของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีกำรติดตำมดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมนโยบำยที่ก�ำหนด
ไว้อย่ำงเคร่งครัด และครอบคลุมหลักกำร 5 หมวดตำมแนวทำงที่ตลำดหลักทรัพย์ก�ำหนดไว้ ดังนี้คือ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

หลักการ

บริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอย่ำงเต็มท่ี โดยเฉพำะสิทธิขั้นพื้นฐำนของผู้ถือหุ้น ได้แก่ กำรซื้อขำย หรือ
โอนหุน้ กำรมส่ีวนแบ่งก�ำไรของกจิกำร กำรได้รบัข่ำวสำรข้อมูลของกจิกำรอย่ำงเพยีงพอ กำรเข้ำร่วมประชุมเพือ่ใช้สิทธิออกเสยีง 
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือแต่งต้ัง หรือถอดถอนกรรมกำร แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องท่ีมีผลกระทบต่อบริษัท เช่น กำรจัดสรร
เงินปันผล กำรแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท รวมถึงกำรอนุมัติธุรกรรมที่ส�ำคัญและมีผลต่อทิศทำงในกำร
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทไม่กระท�ำกำรใดๆ อันเป็นกำรละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1.1 สิทธิในการมีส่วนแบ่งก�าไร 

 บริษัทมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 ของก�ำไรสุทธิ

• ในปี 2556 บริษัทจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลเป็นจ�ำนวน 0.30 บำทต่อหุ้นหรือ 82.60% ของก�ำไรสุทธิ
ของผลประกอบกำรครึ่งแรกของปี

1.2 สิทธิในการรับข้อมูลข่าวสาร  

 บริษัทเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญของบริษัทอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ และเชื่อถือได้ ละเว้นกำรกระท�ำใดๆ 
ที่เป็นกำรจ�ำกัดโอกำสของผู้ถือหุ้นในกำรศึกษำสำรสนเทศของบริษัท

• ปี 2556 บรษิทัได้ด�ำเนนิกำรเผยแพร่ข้อมลูทีส่�ำคญัให้ผูถ้อืหุน้และนกัลงทนุทัว่ไป ตำมช่องทำงทีก่ฎหมำย และ
ตลำดหลักทรัพย์ก�ำหนด คือผ่ำนระบบ SET Portal ของตลำดหลักทรัพย์ และส�ำหรับข้อมูลอื่นๆ นั้นบริษัทได้
เปิดเผยผ่ำนช่องทำงอื่นๆเช่น เว็บไซต์ของบริษัท 

• บริษัทจัดให้มีกำรจัดประชุมส�ำหรับนักวิเครำะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนสถำบันทุกไตรมำส
• บริษัทจัดให้นักลงทุนเย่ียมชมกิจกำร เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในธุรกิจบริษัท ทั้งนี้ในปีที่ผ่ำนมำ บริษัท

ได้ร่วมมือกับตลำดหลักทรัพย์ เปิดโอกำสให้นักลงทุนจำกโครงกำร Your First Stock เยี่ยมชมกิจกำรเม่ือ
วันที่ 13 กันยำยน 2556
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The Company sets its corporate governance policy to improve the management efficiency and increases confidence 
among shareholders, investors and those who are related. This policy was set as working standard that the Board of 
Directors, management team and employees will perform as their working principle.

The principle is concerning area of right and equity of shareholder, stakeholders and his role, disclose and transparency 
and role and responsibility of directors and their independency. The Company focus on efficient of internal control 
and risk management system, operating business with honesty and transparency, compliance with the relevant laws, 
rules and regulation as well as business ethic, and disclosure of the adequate information. The Corporate Governance 
Nomination and Remuneration Committee review policy once a year to assure effectiveness of implementation. There are 
monitoring systems to assure the implementation will be done in accordance with the principle. The principle guidelines 
are inclusive 5 principles as the following;

1. RIGHTS OF SHAREHOLDERS

The company  shall promote  shareholder to use his right particularly basic rights, e.g., buying/selling/transferring of 
shares, profit sharing , getting adequate information, voting of appointing and removing directors, participating shareholder 
meeting, voting in shareholders’ meeting and appointing auditor and any other significant  matter that would impact 
the company  e.g., dividend payment, amendment of The Article of Association and the Memorandum of Association 
or approval of any transactions that would impact to corporate direction. The company shall not do any activities that 
restrict shareholder rights.

The following is corporate policy regarding shareholders right

1.1  Right of Sharing profit

 The company is having policy to pay dividend not less than 60%. 

• This year the interim dividend of 2013 first half’s operational performance was paid at Baht 0.30 per 
share or 82.60% of net profit.

1.2 Right to Have Information

 The Company shall provide sufficient, accurate, adequate and reliable information, and shall prohibit any 
activities that restrict shareholder’s opportunity to access information they may need. 

• In 2013, the information was disclosed via channels that comply with laws and regulations of The Stock 
Exchange Thailand such as SET Portal, and other channels such as corporate website. 

• The analyst meeting and institutional investor meeting were held every quarter.
• Corporate visit for investor meeting was arranged from time to time during a year, last year the company 

join with SET  arrange the meeting and corporate visit on September 13, 2013 for investors from Your 
First Stock program.
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• ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป สำมำรถติดต่อสอบถำมข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทได้ที่
1. นำงสำวสุนันทำ ไตรเทพำภิรักษ์ ฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน 
 โทร. 66-2477-9020 ต่อ 266 อีเมล์: sunanta@tvothai.com 
2. นำงมนทิพย์ ซื่อวัฒนำกุล แผนกก�ำกับกำรปฏิบัติงำน 
 โทร. 66-2477-9020 ต่อ 133 อีเมล์: monthip@tvothai.com
3. นำงสำวธีรดำ กอศรีลบุตร ฝ่ำยนักลงทุนสัมพันธ์ 
 โทร. 66-2477-9020 ต่อ 542 อีเมล์: teerada@tvothai.com

1.3 สิทธิในการเข้าร่วมประชุม 

 บริษัทมีนโยบำยให้ผู้ถือหุ้นทุกประเภท รวมทั้งนักลงทุนสถำบันได้ใช้สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงอย่ำง
เต็มที่ และละเว้นกำรกระท�ำใดๆ ที่เป็นกำรจ�ำกัดโอกำสในกำรเข้ำประชุมของผู้ถือหุ้น และได้ก�ำหนดเแนวปฏิบัติใน
กำรด�ำเนินกำรประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1.3.1 บริษัทจัดประชุมผู้ถือหุ้น ในสถำนที่ผู้ถือหุ้นสำมำรถเข้ำประชุมได้ด้วยควำมสะดวก ทั้งวัน เวลำ และสถำนที่ 
1.3.2 บริษัทจัดให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่เพียงพอในกำรตัดสินใจ และทันเวลำ บริษัทไม่ท�ำกำรใดๆ ที่เป็นกำรจ�ำกัดสิทธิ

ของผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุ้นสำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ตลอดระยะเวลำกำรประชุม ไม่จ�ำกดัสิทธิผูถ้อืหุน้ทีม่ำสำย และ
ผูถ้อืหุน้มีสิทธิออกเสียงในวำระที่ตนเองเข้ำร่วมประชุม

1.3.3 บรษิทัไม่เพ่ิมวำระกำรประชุม หรอืเปลีย่นแปลงข้อมูลส�ำคญัโดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ  โดยเฉพำะวำระส�ำคญั
ที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลำในกำรศึกษำข้อมูลก่อนกำรตัดสินใจ
• บรษิทัเปิดโอกำสให้ผูถ้อืหุ้นเสนอระเบยีบวำระกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ�ำปี ก่อนวันประชมุผูถ้อืหุน้

ระเบียบวำระส�ำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2556 ไม่มีผู้ใดเสนอ
1.3.4 ผู้ถือหุ้น มีสิทธิซักถำม และแสดงควำมคิดเห็นต่อที่ประชุมในเรื่องเก่ียวกับบริษัท โดยบริษัทจัดสรรเวลำท่ี

เหมำะสม ส�ำหรับกำรแสดงควำมคิดเห็นและตอบข้อซักถำม
1.3.5 บรษิทัใช้ระบบคอมพวิเตอร์ และบำร์โค้ด ส�ำหรบักำรลงทะเบยีนและนับคะแนน เพือ่ควำมถกูต้อง และโปร่งใส 

ผูถ้อืหุน้มสีทิธอิอกคะแนนเสยีงแยกตำมวำระ ในวำระเลือกตัง้กรรมกำร ผูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสียงเป็นรำยบคุคล
1.3.6 บริษัทมีนโยบำยก�ำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำร
 ปีที่ผ่ำนมำ บริษัทได้ด�ำเนินกำรเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมำใช้สิทธิของตนในกำรประชุมผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้ 

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2556 บริษัทจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษำยน 2556 ต้ังแต่เวลำ 10.00 น. ถึง เวลำ 11.45 น. 
ณ ชั้น 3 อำคำรน�้ำมันพืชไทยเลขที่ 149 ถนนรัชดำภิเษก (ท่ำพระ-ตำกสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร ซึ่งเป็น
สถำนที่ที่สะดวกต่อกำรเข้ำร่วมประชุม ในเวลำที่เหมำะสม มีผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมทั้งหมด 1,051 รำย คิดเป็นหุ้นทั้งหมด 
518,990,999 หุ้น หรือร้อยละ 64.18 ของหุ้นทั้งหมด

การส่งหนังสือเชิญประชุม

บรษิทัจดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุ้นให้แก่ผูถ้อืหุ้นทกุคนล่วงหน้ำทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ โดยมอบให้บรษิทั ศนูย์
รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซ่ึงเป็นนำยทะเบียนหุ้นของบริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อน
วันประชุม 21 วัน พร้อมทั้งข้อมูลประกอบวำระกำรประชุมอย่ำงละเอียด ในแต่ละวำระจะมีควำมเห็นของกรรมกำรประกอบ 
รวมท้ังเหตผุลและควำมจ�ำเป็น และผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ และได้ประกำศหนงัสอืเชิญประชมุและวำระกำรประชมุในหนงัสอืพิมพ์
ตดิต่อกนั 3 วนั พร้อมทัง้ประกำศเชญิประชมุผ่ำนเวบ็ไซต์ของบรษิทั ในวนัที ่27 มนีำคม 2556 เป็นกำรล่วงหน้ำ ก่อนกำรประชมุ 
30 วัน เพื่อเป็นข้อมูลส�ำหรับผู้ถือหุ้นในกำรประกอบกำรพิจำรณำลงคะแนน 
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• Shareholders and general investors can contact to access company information at  the following details.
1.  Ms.Sunanta Tritepapirak ,Finance and Accounting Director
  Tel 66-2477-9020 Ext 266 email : sunanta@tvothai.com 
2.  Mrs.Monthip Suewatanakul, Compliance Manager 
  Tel 66-2477-9020 Ext 133 email : monthip@tvothai.com 
3.  Ms.Teerada  Korsrilabutr, Investor Relation Department 
  Tel 662 477 9020 Ext 542 email teerada@tvothai.com 

1.3 Right to Attend the Meeting

 The company shall facilitate shareholders, especially Institutional Shareholder at most convenience to use their 
right and vote and strictly avoid restricting shareholder’s opportunity to attend the meeting.  The following is 
procedure for shareholders meeting;

1.3.1 The company shall set up the meeting where shareholder can join at their convenient both date, time 
and place

1.3.2 The company shall provide adequate and on time information for shareholders, and shall not restrict 
shareholders’ right, they are able to attend the meeting anytime during meeting period and vote for 
agendas that attend. 

1.3.3 The Company shall not add any additional agendas or change any significant information without prior 
notice, particularly important agenda that need to be study carefully before making decision.
• Last year, the invitation to propose agenda for AGM was published on website there was not any 

agenda proposed.
1.3.4 Shareholders have right to ask and give opinion freely, especially on the corporate matter, the company 

shall provide adequate time for question and inquiry.
1.3.5 For transparency, the company uses the barcode and computer system for registration and voting, shareholder 

shall vote by each agenda, particularly the appointing director agenda, they shall vote individually. 
1.3.6 The company has its policy of Director’s remuneration to be approved by shareholders’s meeting.
 In 2013 the company organized shareholder’s meeting as follows 

Shareholders’ Meeting

In 2013 the shareholders’ meeting was held on April 29, 2013 at 10.00 – 11.45 a.m., the meeting was took place 
at 3rd floor, TVO Building, at 149 Ratchadapisek Road,(Tapra-Taksin) Bukkalow Thonburi, Bangkok The time of meeting 
was proper and the meeting place was convenience for attending.  There were 1,051 persons attend the meeting. The 
total share was 518,990,999 units or 64.18% of total share.

Invitation Letter

An invitation letter would be forwarded to shareholders prior to the meeting date by Thailand Securities Depository 
Co., Ltd., who is the Company’s registrar.  The invitation letter was enclosed with significant information of each agenda 
including directors’ comments on each item.  Moreover, there was explanation of reasonably and necessity as well as 
its impact. It was published on the website for shareholder’s consideration since March 27, 2013 that was more than 
30 days prior to a meeting and on newspaper 3 consecutive days for shareholders’ consideration.
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การด�าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2556 บริษัทได้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

ก่อนด�ำเนินกำรประชุม ประธำนในที่ประชุมได้ชี้แจงให้ผู้เข้ำร่วมประชุมทรำบถึง วิธีกำรออกเสียงลงคะแนนและวิธี
นับคะแนน โดยก�ำหนดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตำมล�ำดับวำระ ประธำนจะเป็นผู้ด�ำเนินรำยกำรประชุม มีกำรน�ำเสนอข้อมูล
ตำมระเบียบวำระ ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงและประมวลผล โดยระบบบำร์โค้ด

ในกำรประชุม บริษัทใช้บัตรลงคะแนนเสียงส�ำหรับทุกวำระ โดยเฉพำะวำระกำรแต่งตั้งกรรมกำร ได้มีกำรลงคะแนนเสียง
เป็นรำยบคุคล และนบัคะแนนทัง้กรณมีผีูเ้หน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย และงดออกเสยีง กำรนบัคะแนนจะนบัเมือ่สิน้สดุของวำระนัน้เพือ่
ให้เกิดควำมโปร่งใสตำมหลกัธรรมำภิบำล โดยประธำนทีป่ระชมุเชญิตวัแทนผูถ้อืหุน้ 2 คน มำนบัคะแนนโดยไม่ได้เป็นผูเ้กีย่วข้อง
กับบริษัทโดยตรง และบันทึกไว้เป็นหลักฐำน โดยเลขำนุกำรบริษัทเป็นผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุมแล้วเสร็จภำยในวันประชุม 
และมีระบบกำรจัดเก็บอย่ำงดีที่ผู้ถือหุ้นสำมำรถตรวจสอบได้ 

บริษัทอ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สำมำรถเข้ำประชุมด้วยตนเอง สำมำรถใช้สิทธิออกเสียง โดยมอบฉันทะ
ให้ผูอ่ื้นมำประชมุและออกเสยีงลงมตแิทน โดยเลอืกท่ีจะมอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึง่ หรอืกรรมกำรอสิระเข้ำประชุมแทน และ
ส่งหนังสอืมอบฉนัทะมำให้บรษิทัก่อนล่วงหน้ำ โดยบรษิทัได้เสนอชือ่กรรมกำรอสิระ 4 ท่ำนเป็นผูร้บัมอบฉนัทะในกำรออกเสยีงแทน

ฝ่ำยก�ำกบักำรปฏบิตังิำนได้บนัทกึรำยงำนกำรประชมุผูถ้อืหุน้ และเผยแพร่ผลกำรลงคะแนนเสยีงผ่ำนเวบ็ไซต์ของบรษิทัในวนัถดัไป

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบำยก�ำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับกำรปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐำน และผลประโยชน์อย่ำงเท่ำเทียมกัน
ทุกรำย ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้

2.1 บริษัทจะปฏิบัติและอ�ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน

2.2 ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ำกับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.3 ปัจจุบันบริษัทมีหุ้นสำมัญประเภทเดียว ดังนั้นสิทธิในกำรออกเสียงจึงเป็นไปตำมสิทธิของหุ้นสำมัญ

2.4 บรษิทัเผยแพร่ข้อมลูทีใ่ช้ในกำรประชมุในเวบ็ไซต์ของบรษิทัก่อนกำรประชมุล่วงหน้ำ 30 วนั และส่งจดหมำยเชิญประชมุ
ทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษให้ผูถ้อืหุ้นล่วงหน้ำก่อนวันประชมุไม่น้อยกว่ำ 21 วนั ตำมหลกักำรก�ำกบัดแูลกิจกำรทีดี่ 

• กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ปี 2556 บริษัทประกำศเชิญประชุมผ่ำนเว็บไซต์ในวันที่ 27 มีนำคม 2556

2.5 ประธำนที่ประชุมจะแจ้งให้ที่ประชุมทรำบชัดเจนถึงกฎเกณฑ์ที่ใช้ในกำรประชุม

2.6 คณะกรรมกำรบริษทั คณะอนกุรรมกำร และผูบ้รหิำรทีเ่กีย่วข้อง  จะเข้ำร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ทกุครัง้ เพือ่ตอบข้อซักถำม
และรบัฟังควำมคดิเหน็ของผูถื้อหุน้ หำกมคีวำมจ�ำเป็น หรอืตดิภำรกจิอืน่ทีส่�ำคญั จะส่งใบลำล่วงหน้ำก่อนวันประชมุ 

• ในกำรประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัในปีทีผ่่ำนมำ คณะกรรมกำรบรษิทัและผูบ้รหิำรเข้ำร่วมประชุมครบทุกคน ได้แก่ 
ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท ประธำนกรรมกำรบริหำร กรรมกำรผู้จัดกำร  และผู้บริหำรทุกคนที่มีควำมรับ
ผิดชอบในส่วนงำนต่ำงๆ รวมถึงคณะอนุกรรมกำร คือ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล 
สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง เพือ่แถลงข้อมลูกำรด�ำเนนิงำน และตอบข้อซกั
ถำมของผูถ้อืหุน้ โดยเปิดโอกำสให้ผูถ้อืหุน้ทีม่ข้ีอสงสยัในประเด็นต่ำงๆ สอบถำมข้อมลู รวมท้ังกำรเสนอแนะอย่ำง
เสรโีดยไม่มกีำรจ�ำกัดเวลำ

2.7 ประธำนท่ีประชุมจัดสรรเวลำที่เหมำะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกำสในกำรแสดงควำมเห็นและต้ังค�ำถำม
ต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้อย่ำงเสรี
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The 2013 AGM Meeting Process

Prior to the meeting, the Chairperson explained how to cast and count their votes, shareholder shall cast for each 

agenda, the Chairperson will proceed the meeting information it was propose each agenda, then shareholder will vote, 

after that it will be calculated by barcode system.

Shareholders shall use ballot to cast every agenda, particularly for appointing directors, they shall vote one by one. 

All votes would have been counted; agree, disagree and no vote.  Counting process would have been done after each 

agenda was ended by 2 shareholder representatives who was not a related person. Minutes of meeting will be done by 

Corporate Secretary by at the end of the day with proper safekeeping for future verification by shareholders if needed. 

Shareholders who cannot attend meeting may authorize someone or independent director to cast votes on their 

proxy by sending proxy form in advance,  the 4 independent directors were nominated for proxy.

2. EQUITABLE TREATMENT OF SHAREHOLDERS

The company shall treat shareholder equally as well as to protect their right and benefits by following principle;

2.1 The Company shall treat shareholders equally.

2.2 The shareholder has one share for one vote.

2.4 The invitation letter was published on website 30 days prior to the meeting date both thai and English and 

it was sent to shareholder 21 days prior to the meeting date in accordance with corporate govermance 

principle.

• In 2013, the invitation letter was published on website March 27,2013.

2.5 Chairperson shall inform the meeting regarding the meeting rules.

2.6 Board of Directors, sub-committee and management team shall attend shareholder meeting to clarify operational 

performance, in case of necessity they shall notice in advance for absent.

• Last year, all members, e.g., Chairman of the Board, Chairman of the Executive Board, Managing 

Director, and other Management team including subcommittees, e.g., Audit committee, Corporate Governance 

Nomination and Remuneration Committee, and Risk Management Committee attended the meeting to 

give explanation on operational performance. Shareholders were free to ask questions and gave comments 

without any time limitation. 

2.7 Chairperson shall provide adequate time for the meeting and let shareholders ask openly and freely.
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2.8 บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สำมำรถเข้ำประชุมด้วยตนเอง สำมำรถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้
อ่ืนมำประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้ ซึ่งบริษัทจะส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุหลักฐำนที่ใช้ใน
กำรมอบฉนัทะอย่ำงชดัเจน ไปพร้อมกบัหนงัสอืเชญิประชมุ พร้อมทัง้เสนอชือ่กรรมกำรอสิระอย่ำงน้อย 1 คน 
เป็นทำงเลอืกในกำรมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ ทัง้นีร้ะบหุลกัฐำนทีใ่ช้ในกำรมอบฉนัทะไว้อย่ำงชดัเจน เพือ่อ�ำนวย
ควำมสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้ำประชุมด้วยตนเอง

2.9 บรษิทัจะจดัท�ำรำยงำนกำรประชมุให้แล้วเสรจ็ภำยในเวลำทีก่ฎหมำยก�ำหนด โดยแสดงข้อมลูอย่ำงถูกต้องครบ
ถ้วน และมีระบบกำรจัดเก็บอย่ำงดีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถตรวจสอบได้ 

2.10 บรษิทัเปิดโอกำสให้ผูถ้อืหุน้เสนอชือ่บคุคลเพือ่เป็นกรรมกำรบรษิทั รวมทัง้ส่งค�ำถำมในกำรประชมุมำล่วงหน้ำ
• กำรประชมุผู้ถอืหุน้ในปี 2556 บรษิทัประกำศเชญิชวนผูถ้อืหุน้เสนอบคุคลทีม่คุีณสมบตัเิหมำะสมเพือ่รบั

กำรพจิำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรบรษิทั ส�ำหรบักำรประชุมสำมัญผูถ้อืหุน้ ปี 2556 โดยประกำศหลักเกณฑ์
และวิธกีำรเสนอ เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษิทั ตัง้แต่วนัที ่11 พฤศจกิำยน 2555 - วนัท่ี 31 มกรำคม 2556 
รวมถงึกำรเปิดโอกำสให้ผูถ้อืหุ้นส่งค�ำถำมทีต้่องกำรให้ตอบในทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นล่วงหน้ำผ่ำนทำงเวบ็ไซต์ของ
บรษิทั ซึง่ไม่มผีูใ้ดเสนอบคุคลเข้ำเป็นกรรมกำรบรษิทั และไม่มคี�ำถำมท่ีส่งมำล่วงหน้ำ

2.11 บริษัทก�ำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับกำรได้มำ หรือกำรจ�ำหน่ำยไปซึ่งหลักทรัพย์ของกรรมกำร ผู้บริหำร 
ให้รำยงำนกำรถอืครองหลกัทรพัย์ของบรษิทั และกำรเปลีย่นแปลงกำรถอืครองหลกัทรพัย์ดังกล่ำว ต่อส�ำนกังำน
คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมที่มำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ได้ก�ำหนดไว้และเลขำนุกำรบริษัทรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัททุกไตรมำส 
นโยบำยเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้บรรจุอยู่ในคู่มือจรรยำบรรณธุรกิจ

2.12 บริษัทก�ำหนดมำตรกำรป้องกันและบทลงโทษส�ำหรับกำรใช้ข้อมูลภำยในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของ
บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้ง
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะของบุคคลดังกล่ำว) และรวมทั้งห้ำมบุคคลดังกล่ำวท�ำกำรซ้ือขำยหลัก
ทรัพย์ของบริษัทภำยใน 1 เดือน ก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจ�ำปี โดยประกำศ
ใช้ในนโยบำยธุรกิจของบริษัท และก�ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงแจ้งฝ่ำยก�ำกับกำรปฏิบัติงำนล่วง
หน้ำ 1 วันก่อนท�ำกำรซื้อขำย  เพื่อด�ำเนินกำรแจ้งต่อคณะกรรมกำรบริษัท

 •  ในปีที่ผ่ำนมำ คณะกรรมกำรและผู้บริหำรไม่มีกำรซื้อขำยหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภำยใน

2.13 บริษัทก�ำหนดนโยบำยเก่ียวกับกำรท�ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันระหว่ำงบริษัท บริษัทย่อย และบุคคลที่มีควำม
เกีย่วข้องกนั และจดัรำยงำนสรปุกำรท�ำธรุกรรมรำยงำนให้คณะกรรมกำรทรำบ ทัง้นีบ้รษิทัได้เปิดเผยนโยบำย
ดังกล่ำวไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปีของบริษัท (56-1)
• ในปีทีผ่่ำนมำ บรษิทัไม่มกีำรฝ่ำฝืนหลกัเกณฑ์กำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกนั และไม่มรีำยกำรให้ควำมช่วยเหลอื

ทำงกำรเงนิให้แก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนกัดว่ีำควำมส�ำเร็จอย่ำงมัน่คงและย่ังยนืของบรษิทั ขึน้อยูก่บัผูม้ส่ีวนได้เสียทกุฝ่ำย ดงันัน้ บรษิทัจงึก�ำหนดนโยบำย
ให้มีกระบวนกำรส่งเสรมิกำรมส่ีวนร่วมกบักลุ่มผูม้ส่ีวนได้เสยี โดยยดึกำรคุม้ครองและรกัษำสิทธขิองผู้มส่ีวนได้เสยีกลุม่ต่ำงๆ อย่ำง
ยุตธิรรมตำมสทิธทิีม่ตีำมกฎหมำย ทีเ่กีย่วข้องหรอืตำมข้อตกลงทีมี่กับบรษิทั ทัง้นี ้บรษิทัจะไม่กระท�ำกำรใดๆ ทีเ่ป็นกำรละเมดิสทิธิ
ของผูมี้ส่วนได้เสยี และได้ก�ำหนดนโยบำยของบรษิทัต่อผู้มส่ีวนได้เสยีและได้เปิดเผยไว้บนเวบ็ไซต์

ในปีที่ผ่ำนมำบริษัทได้ปฏิบัติตำมนโยบำยที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่ำงเคร่งครัด และได้ด�ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับ
ผู้มีส่วนได้เสียสรุปได้ดังนี้
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2.8 Shareholders who could not attend the meeting may delegate an individual or an independent director by 

prior submission of a proxy form. The Company shall send the Proxy form B, and delegate at least one 

Independent director to be their proxy. The letter would describe all necessary document needed for the 

meeting.   

2.9 The minutes of meeting shall be done on time according to the relevant laws. There are safeguard filing 

system that shareholder is able to access if needs.  

2.10 The Company invited shareholders to propose agendas, and to nominate  a director. They also invite to send 

inquiry for shareholder meeting in advance.

• For 2013 Annual General Shareholder Meeting, we invited shareholders to propose agendas and nominate 

person to be a director, as well as send inquiry in advance during November 11, 2012 - January 31, 2013, 

there was neither  person nominated to be a director, nor agendas and questions were proposed. 

2.11 The Company set rule which requires Management reports their information regarding changing their securities 

to the Board of Directors, corporate secretary shall present the report as its regular agenda to The Board of 

Directors’ meeting every quarter, in the meantime, they are oblige to report Securities and Exchange Commission 

and The Stock Exchange Thailand according to section 59 of BE Acts 2535. It was published on website in 

Corporate Ethic and announce to all employees.

2.12 The Company set rule and penalty regarding insider trading which comply with Board of Directors, Management 

team and employee including their family member. They are forbidding having security trade during one 

month before disclose quarterly and yearly financial statement. It is a part of corporate ethic and was announced 

to all employees.

2.13 The Company established related transaction policy between company and its subsidiaries and related person, 

the related transaction report would be submitted to Board of Directors. It was disclosed in filing 56-1. 

• In the past year the company had complied all relevant law, rules and regulations.

3. ROLE OF STAKEHOLDERS

We realize that business successful and its sustainable growth depends on good relation between company and 

its stakeholders. Hence we commit to promote the cooperation among stakeholders, together with protect and preserve 

their right and benefit fairly according to their right, relevant laws and agreement. The company will not do anything to 

violate stakeholder’s right. The Company established the stakeholder policy which is a part of  Corporate Business Ethic 

policy and strictly follow its principle, it was published on website.

The following activities are implemented under policy which was executed during last year. 
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สิทธิมนุษยชน

บริษัทเคำรพหลักสิทธิมนุษยชนและมีนโยบำยปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม เพรำะตระหนักดีว่ำทรัพยำกรบุคคลเป็น
ปัจจยัส�ำคญัของธรุกจิในกำรสร้ำงมลูค่ำเพิม่และเพิม่ผลผลติ จงึได้ปรบัปรงุสภำพแวดล้อมและเงือ่นไขในกำรท�ำงำน ให้พนกังำนมี
คณุภำพชวีติทีด่ ีและได้มโีอกำสแสดงศกัยภำพ ตลอดจนได้รบัโอกำสในกำรฝึกฝนและเพิม่พนูทกัษะในกำรท�ำงำน และส่งเสรมิให้
พนกังำนมีควำมรูค้วำมเข้ำใจในหลกัสทิธมินษุยชนสำกลแก่พนกังำน เพ่ือน�ำไปปฏบิติัอย่ำงถกูต้อง ทีผ่่ำนมำบริษัทไม่มกีำรกระท�ำ
ใดๆ ที่เป็นกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน

บุคลากร

บุคลำกรของบริษัทเป็นทรัพยำกรที่ทรงคุณค่ำขององค์กร และเป็นปัจจัยส�ำคัญของควำมส�ำเร็จของบริษัท จึงได้ก�ำหนด
นโยบำยต่ำงๆ ขึ้นมำเพื่อดูแลและพัฒนำคุณภำพชีวิต ควำมเป็นอยู่และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน รวมถึงด้ำนสวัสดิกำรให้
กับพนักงำน โดยยึดตำมแนวทำงที่กฏหมำยก�ำหนด โดยมีนโยบำยที่ส�ำคัญๆ เกี่ยวกับด้ำนบุคลำกรดังต่อไปนี้

• นโยบำยด้ำนควำมปลอดภยั  :  บรษิทัได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยั และสภำพแวดล้อมในกำร
ท�ำงำน โดยเปิดเผยนโยบำยดงักล่ำวไว้บนเวบ็ไซต์ของบรษิทั และปฏบิตัติำมนโยบำยดังกล่ำวมำโดยตลอด ในปีทีผ่่ำนมำมี
กรณีหยุดงำนที่เกิดจำกำรเจ็บป่วยจำกกำรท�ำงำนคิดเป็นร้อยละ 0.00012 ของวันท�ำงำนของพนักงำนทั้งหมด และ
ตลอดเวลำที่ผ่ำนมำ บรษัิทไม่เคยมีกำรละเมดิกฎหมำยแรงงำน และไม่เคยมกีรณีพพิำทแรงงำนแต่อย่ำงใด

• นโยบำยด้ำนสวัสดิกำร  :  บริษัทมีคณะกรรมกำรสวัสดิกำรในสถำนประกอบกิจกำร เพื่อก�ำกับดูแลสวัสดิกำร และ
ผลตอบแทนโดยยดึปฏบิติัตำมกฏหมำยก�ำหนด และมำกกว่ำ บรษิทัมนีโยบำยจ่ำยค่ำตอบแทน โดยพจิำรณำจำกผล
ประเมนิในกำรปฏบิตังิำนประจ�ำปีและผลประกอบกำรของบรษิทั ทัง้นีบ้รษิทัได้จดัตัง้กองทุนส�ำรองเล้ียงชีพพนกังำน 
ตั้งแต่ปี 2536

• นโยบำยกำรพฒันำบคุลำกร : บรษิทัก�ำหนดแผนฝึกอบรมประจ�ำปีส�ำหรบัพนกังำนทกุระดบั โดยเฉพำะควำมสำมำรถ
ทีเ่ป็นทกัษะทีจ่�ำเป็นส�ำหรบัแต่ละต�ำแหน่งงำน เพือ่พฒันำขีดควำมสำมำรถของผู้บรหิำรและพนกังำนของบรษิทั ใน
ปีที่ผ่ำนมำ ได้มีกำรจัดหลักสูตรฝึกอบรมภำยในและส่งพนักงำนไปฝึกอบรมกับสถำบันฝึกอบรมภำยนอก คิดเป็น 
69.29% ของพนักงำนทั้งหมด 

ลูกค้า คู่ค้า และผู้บริโภค

บริษัทด�ำเนินกิจกำรภำยใต้ปรัชญำขององค์กร ที่ว่ำ เราจะผลิตสินค้าคุณภาพ เพื่อคุณภาพที่ดีขึ้นของประชาชน ดังนั้น 
นโยบำยต่ำงๆ จึงมุ่งเน้นไปในเรื่องคุณภำพ เช่น คุณภำพสินค้ำ ตั้งแต่กำรจัดซื้อวัตถุดิบ กระบวนกำรกำรผลิต จนกระทั่งสินค้ำ
ถึงมือลูกค้ำและผู้บริโภค ตลอดจนกำรค้นคว้ำวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนำคุณภำพตลอดเวลำ ปัจจุบันบริษัทได้รับกำร
รับรองคุณภำพในกำรผลิตจำกมำตรฐำนสำกล ได้แก่ GMP, HACCP, ISO 9001: 2008 

บริษัทมีนโยบำยปฏิบัติต่อคู่ค้ำอย่ำงเป็นธรรม ไม่เอำเปรียบ เน้นกำรด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมซื่อสัตย์ เอำใจใส่ดูแลรักษำ
ผลประโยชน์ของคู่ค้ำ ลูกค้ำ และผู้บริโภคอย่ำงเป็นธรรม เพื่อให้ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจำกบริษัท โดยบรรจุนโยบำยเกี่ยวกับเรื่องนี้ใน
คู่มือจรรยำบรรณธุรกิจ

ที่ผ่ำนมำบริษัทไม่เคยมีกรณีฝ่ำฝืนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติต่อผู้บริโภค และกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีนโยบำยด�ำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม ท้ังน้ีได้ด�ำเนินกำรตำมนโยบำยดังกล่ำวผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ โดยมี
รำยละเอียดที่เกี่ยวข้องกับนโยบำยดังกล่ำว ดังต่อไปนี้

• บริษัทได้ประกำศนโยบำยเรือ่งกำรใช้ทรพัยำกรและสิง่แวดล้อม และก�ำหนดแนวทำงรวมทัง้บทลงโทษในกรณฝ่ีำฝืน เพือ่ให้
พนักงำน โดยเฉพำะในส่วนกำรผลติด�ำเนนิกำรอย่ำงเคร่งครดั ทัง้นีไ้ด้ตดิประกำศใช้ภำยในบรษัิท และเปิดเผยไว้บนเวบ็ไซต์
ของบริษทั ฝ่ำยทรพัยำกรมนษุย์จัดให้มกีำรให้ควำมรู ้และฝึกอบรมพนกังำนเกีย่วกบัสิง่แวดล้อมอย่ำงต่อเนือ่งตลอดทัง้ปี
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Human Rights

The Company fully respects Human Rights, and fair treatment to labors. We realize that human resource is a 
significant factor to add value and increase productivity to company. Thus we frequently provide environment and working 
condition to improve their quality of life, develop their skills to improve potential, and educate them to understand about 
human rights and how behave properly. We never do anything to violate human rights.

Employees 

In order to provide quality environment workplace, welfare and incentive for employee, we established many policies 
to work on developing quality of our people life. The company restrict implement according to standard of policy as 
following ; 

• Safety Policy :  The Safety and Hygiene and Environment committee is responsible regarding safety 
and Hygiene aspect and disclosed its policy on website. Last year there was 0.00012% of manday 
was  sick leave from working. There is not any violated labor law or any labor cases dispute.

• Welfare Policy: The committee governs welfare and wages policy to comply according to labor standard. 
We also provide provident fund. The wages policy is based on performance evaluation and corporate 
performance. 

•  Human resource development policy:  we focus on human training, especially competencies and skills 
to gain expertise in their career path. Last year, we have record of 69.29% of employees were attended 
both in house training and other external courses. 

Customer, Suppliers and Consumers

The Company determines to produce high quality products all through process, under the philosophy WE WILL 
PRODUCE QUALITY PRODUCT FOR BETTER QUALITY OF LIFE. The Policy focuses on research and development 
process to improve its quality of products. Currently, it is certified by international production standards, e.g., GMP, 
HACCP, ISO 9001:2008.

The company had fair treat policy to our clients and suppliers by doing business with integrity in order to give 
them the best highest interest. The policy is a part of Ethic Policy.

In the past year, we have not any case violated the interest of consumer and trade competition.   

Social, Community and Environment

The Company conducts its business activities with responsibility to social and community as the statement of 
Mission, thus; to align with policy, we  had done activities as follows

•  Policy on the Usage of Resource and Environment, it is announced to employee to strictly follow, especially 
for production department. It is published on website. The company continues improving production process 
to reduce environmental impacts.
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• บรษิทัมกีระบวนกำรผลติทีล่ดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม ควบคุมขัน้ตอนในกำรผลติให้เกดิของเสยีให้น้อยทีส่ดุ มคีณะ
กรรมกำรวเิครำะห์ปัจจยัควำมเสีย่งทีอ่ำจเกดิขึน้กบัองค์กรและชมุชนทีโ่รงงำนตัง้อยู่ โดยคณะกรรมกำรบรหิำรควำม
เสี่ยงเป็นผู้ท�ำหน้ำที่ประเมินและรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรบริษัท รวมทั้งกำรจัดให้มีมำตรกำร ป้องกันและแก้ไข
ในเรื่องดังกล่ำว

• เพือ่เป็นกำรส่งเสรมิสงัคมให้มคีวำมเป็นอยูท่ีด่ ีบรษิทัมนีโยบำยรบัคนในพืน้ทีท่ีบ่รษัิทตัง้โรงงำนเข้ำเป็นพนกังำน และ
ได้ริเริ่มเข้ำร่วมโครงกำรต่ำงๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนโดยรวมด้วย 

• บริษัทได้รบักำรรบัรองมำตรฐำนสิง่แวดล้อม ISO 140001 เครือ่งหมำยคำร์บอน ฟตุพริน้ต์ (Carbon Footprint) จำกองค์กำร
บริหำรจัดกำรก๊ำซเรอืนกระจก (องค์กำรมหำชน) 

 ส�ำหรับโครงกำรและกจิกรรมต่ำงๆ ทีบ่รษิทัได้ท�ำร่วมกนักบัชมุชนนัน้ ได้รำยงำนไว้ในรำยงำนควำมรบัผดิชอบทำงสงัคม

เจ้าหนี้และคู่แข่งทางการค้า และหน่วยงานที่ก�ากับดูแล

บรษิทัด�ำเนนิธรุกจิด้วยควำมโปร่งใส และซือ่สตัย์ อยูใ่นขอบเขตของกฎหมำย และอืน่ๆทีเ่กีย่วข้อง ทีผ่่ำนมำจงึไม่เคยฝ่ำฝืน
กฎหมำยใดๆ ที่เกี่ยวข้อง กับหน่วยงำนที่ก�ำกับดูแล พนักงำน กำรจ้ำงงำน ผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม เจ้ำหนี้ และคู่แข่งทำงกำรค้ำ 

หมวดที่ 4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมกำรมนีโยบำยในกำรเปิดเผยข้อมลูส�ำคัญทีเ่กีย่วข้องกบับรษิทั ทัง้ข้อมูลทำงกำรเงนิและข้อมูลส�ำคัญอืน่ๆ อย่ำง
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำ โปร่งใส  และปฏิบัติตำมระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรเปิดเผยข้อมูลของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่ำงเคร่งครัด 

คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสำรสนเทศทำงกำรเงิน โดยเปิดเผย
ไว้ในรำยงำนประจ�ำปี เพื่อให้ข้อมูลที่แสดงในงบกำรเงินมีควำมถูกต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีรับรองโดยทั่วไปและผ่ำน
กำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระในปีที่ผ่ำนมำ บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้

4.1 บริษัทเผยแพร่งบกำรเงินประจ�ำปี รำยงำนประจ�ำปี แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) ผ่ำนทำงช่องทำง
ทีต่ลำดหลกัทรพัย์ก�ำหนด และผ่ำนทำงเวบ็ไซต์ของบรษิทัทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ มกีำรปรบัปรงุให้ข้อมลูเป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ 

4.2 บริษัทเผยแพร่นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร และรำยงำนกำรปฏิบัติงำน ไว้ในรำยงำนประจ�ำปี แบบแสดงรำยกำร
ข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และเว็บไซต์ของบริษัท

4.3 คณะกรรมกำรจัดให้มีรำยงำนทำงกำรเงิน และเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ�ำปีของบริษัท

4.4 บริษัทเปิดเผยโครงสร้ำงกำรถือหุ้นของบริษัท และกำรถือหุ้นของกรรมกำร และผู้บริหำรไว้ในรำยงำนประจ�ำปี และ   
แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)

4.5 บริษัทเปิดเผยบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย รวมทั้งจ�ำนวนครั้งของกำรเข้ำร่วม
ประชุมของคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ ไว้ในรำยงำนประจ�ำปีของบริษัท 

4.6 บริษัทก�ำหนดระเบียบให้กรรมกำรและผู้บริหำร จัดท�ำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของตนเอง ให้คณะกรรมกำรบริษัท
ทรำบภำยใน 30 วันหลังจำกวันที่ได้รับต�ำแหน่ง และภำยใน 14 วันนับจำกวันที่มีกำรเปลี่ยนแปลง และ ปรับปรุง
รำยงำนทุกปี เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน

4.7 นโยบำยในกำรจ่ำยค่ำตอบแทนแก่กรรมกำร บริษัทยึดเกณฑ์กำรพิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำร ให้อยู่ในระดับ
เดียวกันกับในอุตสำหกรรมเดียวกัน และสูงพอที่จะดึงดูดและรักษำกรรมกำรที่มีคุณสมบัติที่ต้องกำร ณ เวลำนั้นๆ 
ทั้งนี้มีกำรขออนมุติัผูถ้อืหุ้นเกีย่วกบัระดบัค่ำตอบแทนทีจ่่ำย และเปิดเผยให้ทรำบพร้อมด้วยนโยบำย โดยได้เปิดเผย
รำยงำนค่ำตอบแทนไว้ในรำยงำนประจ�ำปี และแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) ของบริษัท



71

An
nu

al
 R

ep
or

t 
20

13

Thai Vegetable Oil Public Company Limited

•  We also analyzed risk factors that would affect surrounding community by Risk Management Committee and 
directly reports to the Board of Directors and having preventive measurement to protect impact which may 
happen to community.

•  The Company opts to employ local members of the community and has initiated several project to develop 
and raise the quality of living within the community. 

•  The Company was certified standard Carbon Footprint, from Thailand Green House Gas Management 
Organization (Public Organization), and ISO 14001 standard.

 The activity during the past year is disclosed on Social and Community report. 

Debtors, Competitor and Governor Agency

As the company conduct its business with honesty and transparently under the relevant laws and other related 
regulation, thus there are not any legally violated cases depute happened with stakeholders regulator, employee, customer, 
debtor and competitor during the past years.  

4. DISCLOSURE AND TRANSPARENCY

 The Company has policy to disclose essential information such as financial information and other significant information 
accurately, adequate and transparency in ample time in accordance with rules and regulations of SET and SEC.

Board of Directors is responsible for preparation of financial statement of the Company and its subsidiary. The 
financial statement was disclosed in annual report, and it was prepare in accordance with Generally Accepted Accounting 
Principles (GAAP), reviewed by independent auditor.

During the past year, we disclosed the significant information as follows;

4.1. Disclosure of Financial Statements, annual report, and file 56-1, through The Stock Exchange of Thailand 
channel and on website in Thai and English, the information always keeps updated.

4.2. Disclosure of Corporate Good Governance policy, Environment policy was in annual report, file 56-1, and 
corporate website. 

4.3. Disclosure of financial report is in annual report.

4.4. Disclosure of share holding structure of corporate and management in annual report and File 56-1

4.5. Disclosure of role and responsibility of committee and subcommittee, including the attendance record of each 
person is in annual report and filing 56-1.

4.6 Board of Director and Management are required to submit their Stakeholder report to the Company within 30 days 
after appointment and within 14 days, from the date of any changes, and the report is updated every year. 

4.7 Remuneration for Directors has matched with the industry’ standard that high enough to retain Directors with 
qualifications we required at all time. The amount of remuneration including its policies have been approved 
by shareholders and disclosed in the annual report and file 56-1



72

รา
ยง

าน
ปร

ะจ
�าปี

 2
55

6
บ ริ ษั ท  น�้ า มั น พื ช ไ ท ย  จ� า กั ด  ( ม ห า ช น )

4.8 นโยบำยค่ำตอบแทนผูบ้รหิำรระดับสงู บรษิทัพจิำรณำจำกหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบของแต่ละคน ทัง้นีข้ึ้นอยูก่บัผลกำร
ด�ำเนินงำนของบริษัท อยู่ในระดับที่จูงใจและเทียบเคียงได้กับอุตสำหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้อยู่ในรูปแบบของเงินเดือน 
โบนัส และอื่นๆ

4.9 งบกำรเงนิ สำรสนเทศทำงกำรเงนิ และรำยงำนทำงกำรเงนิ ฝ่ำยจดักำรรบัผดิชอบเกีย่วกบังบกำรเงนิ สำรสนเทศทำงกำร
เงนิและรำยงำนทำงกำรเงนิ ซึง่ได้ท�ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัชี รวมถงึกำรจดัให้มีและรกัษำไว้ซึง่ระบบกำรควบคุมภำยใน
เกีย่วกบักำรรำยงำนทำงกำรเงนิและกำรป้องกนัสนิทรพัย์ของบรษิทั คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูรั้บผดิชอบเกีย่วกบั
คณุภำพของรำยงำนทำงกำรเงนิ และควำมเหมำะสมของสภำพแวดล้อมกำรควบคมุภำยในทีฝ่่ำยจดักำรของบรษิทัท�ำ
ขึน้ ซึง่เป็นระบบทีม่ปีระสทิธผิล ฝ่ำยจดักำรมัน่ใจว่ำสภำพแวดล้อมกำรควบคมุภำยใน และระบบงำนทีเ่ป็นอยู ่ ท�ำให้
รำยงำนทำงกำรเงนิและกำรรกัษำสนิทรพัย์ของบรษัิท ณ วันที ่31 ธนัวำคม 2556 มคีวำมน่ำเชือ่ถอื 

• ในปีที่ผ่ำนมำ บริษัทน�ำส่งงบกำรเงินทั้งรำยไตรมำสและรำยปีได้ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลำ ตำมเวลำท่ี
กฎหมำยก�ำหนด

4.10 งำนด้ำนนักลงทุนสัมพันธ์ ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงินเป็นผู้รับผิดชอบในกำรส่ือสำรกับนักลงทุน โดยจัด
กจิกรรมเพือ่ส่งเสรมิควำมสมัพนัธ์กบันกัลงทนุ นกัวเิครำะห์ เช่น กำรเข้ำเย่ียมชมกจิกำรบรษิทั และพบผูบ้รหิำร เพ่ือ
สอบถำมข้อมูล ข่ำวสำร และกิจกรรมต่ำง ๆ  รวมทั้งกำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัท นักลงทุนสำมำรถติดต่อเรื่องข้อมูล
ของบริษัทได้ที่รำยละเอียดโปรดดูหมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้นในข้อ 1.2

• ส�ำหรบัในปี 2556 บรษิทัได้เปิดโอกำสให้นกัวเิครำะห์ ส่ือมวลชน และผูถ้อืหุ้น เข้ำพบผูบ้รหิำรเพือ่ซกัถำมปัญหำ
ต่ำงๆ เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจในธุรกิจ และเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบริษัทกับนักลงทุน นักวิเครำะห์ และ
สื่อมวลชนตลอดทั้งปี (รำยละเอียดโปรดดูหมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้นในข้อ 1.2)

4.11 บริษัทเปิดเผยนโยบำยกำรแจ้งเบำะแสและวิธีกำรบนเว็บไซต์ของบริษัท

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 โครงสร้ำงคณะกรรมกำร

คณะกรรมกำรประกอบด้วยบุคคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีคุณสมบัติหลำกหลำยจำกสำขำวิชำชีพ มีประสบกำรณ์ใน
ด้ำนอุตสำหกรรมน�้ำมันพืชโดยตรง และประสบกำรณ์ด้ำนอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรด�ำเนินงำนของคณะกรรมกำรและธุรกิจ
ของบริษัท เป็นผู้ที่มีเวลำเพียงพอและให้ควำมทุ่มเทในกำรปฏิบัติงำนของบริษัท คณะกรรมกำรเป็นผู้มีบทบำทส�ำคัญในกำร
ก�ำหนดนโยบำยและภำพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบำทส�ำคัญในกำรก�ำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด�ำเนินงำน
ของบริษัทให้เป็นไปตำมแผนที่วำงไว้ 

• คณะกรรมกำรของบริษัทมีจ�ำนวน 11 คน ทั้งนี้ประกอบด้วยกรรมกำรที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระ ตำมหลักเกณฑ์
ที่ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ก�ำหนดในสัดส่วน 1 ใน 3 ของคณะกรรมกำร
ทั้งหมด เป็นกรรมกำรเพศชำย 8 คน กรรมกำรเพศหญิง 3 คน ทั้งหมดเป็นบุคคลที่ประกอบด้วยคุณสมบัติ
และทักษะ ควำมเชี่ยวชำญที่เป็นประโยชน์สอดคล้องกับธุรกิจขององค์กร 

• กรรมกำรมีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งครำวละ 3 ปี ตำมข้อบังคับของบริษัทก�ำหนดไว้ว่ำ ในกำรประชุมสำมัญ
ประจ�ำปี กรรมกำรต้องออกจำกต�ำแหน่งหนึ่งในสำม ถ้ำจ�ำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่
ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสำม กรรมกำรที่จะต้องออกจำกต�ำแหน่งในปีแรก และปีท่ี
สองภำยหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลำกกันว่ำผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมกำรคนที่อยู่
ในต�ำแหน่งนำนทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อกจำกต�ำแหน่ง อย่ำงไรกต็ำม กรรมกำรทีอ่อกตำมวำระนัน้อำจได้รบัเลอืกเข้ำ
มำด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ก็ได้ 
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4.8 Executive Remuneration depends on job description and accountability which is according to corporate 
performance and with the industry’ standard that high The amount of remuneration including salary bonus 
and others.

4.9 Financial Statement, Financial Information, and Financial Report, management is responsible to provide financial 
statements financial information and financial report which is prepared in accordance with Generally Accepted 
Accounting Principle including the internal control system and asset preservation system. The Audit Committee 
is responsible for quality of report and optimal environment for implementation and ensure that would be 
achieved the effective internal Control system. Hence, the Management is confident of its Internal Control 
environment and current internal processes making the financial report and corporate property management 
as of December 31, 2013 a reliable one.

• For last year, we submitted the Financial Statements on time in accordance with laws and regulation

4.10 Investor Relation : Accounting and Finance Director  is responsible for investor communications. The company 
always organized activities to promote relationship between investor, analysts and shareholders e.g. Corporate 
visit, Analyst meeting and Management panel. For contact further the information of contact person is disclosed 
in item 1.2

• During 2013, analyst meeting, reporter meeting and shareholder meeting occurred all year round, more 
information is disclosed in item 1.2

4.11 The whistle blow policy is disclosed on website.

5. BOARD OF DIRECTOR RESPONSIBILITY

5.1 Structure of the Board 

The Board of Directors consists of qualified members with their experience and industry expertise, they devote 
time and effort on their duties. They set up policy and corporate direction, and play major role monitor, supervise and 
evaluate in order to make the business operation corresponding to corporate goal.

• Board of Directors consists of 11 members, some of them are independent directors which qualified 
by the definition of Security and Exchange Commission and Stock Exchange of Thailand which is one 
of third. There are 8 men and 3 women, their qualification are consist of skill and expertise which is 
beneficially to the business.

• Term of position is 3 years, there is specified in the Corporate Article Associations that every annual 
general shareholder’s meeting one of third members will be terminated, if it is unable to divide by three, 
the nearest amount will be terminated. In first and second year the rotation is by drawing out, after 
that director who is in longest term will be take rotation turn. The person who retired on rotation can 
be re-elected.

• Director selection is considered base on the qualification that are missing , the nomination process is 
done by the Corporate Governance, Nomination and Remuneration Committee.
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• กำรคดัเลอืกกรรมกำร บรษิทัพจิำรณำจำกคณุสมบตัทิีค่ณะกรรมกำรยงัขำดอยู ่โดยกระบวนกำรสรรหำด�ำเนิน
กำรโดยคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และก�ำหนดค่ำตอบแทน

• บรษิทัก�ำหนดบทบำทหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบระหว่ำงคณะกรรมกำรบรษิทักบัผูบ้รหิำรระดบัสงูอย่ำงชดัเจน 
โดยคณะกรรมกำรบริษัทท�ำหน้ำที่ในกำรก�ำหนดนโยบำย และก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนของผู้บริหำรในระดับ
นโยบำย ขณะที่ผู้บริหำรท�ำหน้ำที่บริหำรงำนของบริษัทในด้ำนต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมนโยบำยที่ก�ำหนด

• ประธำนกรรมกำรบรษิทัมไิด้เป็นบคุคลเดยีวกบัประธำนกรรมกำรบรหิำร มีอ�ำนำจหน้ำทีแ่บ่งแยกกนั เพ่ือเป็นกำร
ถ่วงดลุกำรจดักำรและไม่มผีูใ้ดมีอ�ำนำจเบด็เสรจ็ ประธำนกรรมกำรบรษิทัเป็นกรรมกำรอิสระ และไม่มีควำมสมัพนัธ์
ใดๆ กบัฝ่ำยบรหิำร ไม่มกีำรถอืหุน้ในบรษิทั และมหีน้ำทีร่บัผดิชอบในกำรก�ำหนดนโยบำย ให้ค�ำปรกึษำ และ
ก�ำหนดกลยทุธ์ของบรษัิท

• ประธำนกรรมกำรบรหิำรมหีน้ำทีร่บัผดิชอบในกำรจดักำรงำนประจ�ำวนัของบรษิทัภำยใต้กรอบนโยบำยตำมทีไ่ด้
รบัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั โดยมกีำรก�ำหนดขอบเขตอ�ำนำจหน้ำทีข่องประธำนกรรมกำรบริหำรไว้
อย่ำงชดัเจน

ขอบเขตและอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ในกำรด�ำเนนิกจิกำรของบรษิทั กรรมกำรต้องปฏิบตัหิน้ำทีเ่ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถปุระสงค์ และข้อบังคบัของบรษิทั
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของบริษัท

2. คณะกรรมกำรมีอ�ำนำจในกำรพิจำรณำและอนุมัติเรื่องทั้งหลำยทั้งปวงเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนและกำรด�ำเนินงำน
ของบริษัท และมีหน้ำที่รับผิดชอบที่ส�ำคัญดังนี้:

• ให้ค�ำแนะน�ำและเมื่อเห็นว่ำเหมำะสมให้ควำมเห็นชอบในเรื่องเกี่ยวกับกลยุทธ์และนโยบำยที่ส�ำคัญ 
วัตถุประสงค์ทำงกำรเงิน ตลอดจนแผนงำนต่ำง ๆ และงบประมำณของบริษัท และดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำม
แผนงำนและประเมินผลงำนของฝ่ำยจัดกำรโดยสม�่ำเสมอ

• ก�ำหนดนโยบำยเพ่ือให้ควำมมัน่ใจว่ำ ระบบกำรบญัช ีกำรรำยงำนทำงกำรเงนิและกำรสอบบญัชมีคีวำมน่ำเช่ือถอืได้ 
รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนกำรในกำรประเมินควำมเพียงพอของกำรควบคุมภำยใน กำรจัดกำรควำมเส่ียง กำร
รำยงำนทำงกำรเงนิ และกำรติดตำมให้มีกำรปฏิบัติตำมที่มีประสิทธิผล

• สอดส่องดูแลและจัดกำรแก้ปัญหำควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ของฝ่ำยจัดกำร กรรมกำร และผู้ถือหุ้น รวม
ทั้งกำรใช้สินทรัพย์ของบริษัทในทำงมิชอบและกำรกระท�ำที่ไม่ถูกต้องในรำยกำรระหว่ำงบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

• ดแูลให้มกีำรปฏบิตัติำมกฎหมำยและให้ควำมมัน่ใจว่ำ โครงสร้ำงและวธิปีฏบิตัต่ิำง ๆ  ของคณะกรรมกำรทีเ่ป็นอยูไ่ด้
ปทูำงไว้ส�ำหรับกำรก�ำกับดูแลที่เหมำะสม และกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีจริยธรรมที่ดี

• มีอ�ำนำจแต่งตั้งคณะที่ปรึกษำ และผู้บริหำรตั้งแต่ระดับกรรมกำรผู้จัดกำรขึ้นไป

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมกำรบริหำรเป็นผู้บริหำรท�ำงำนเต็มเวลำให้กับบริษัท มีหน้ำที่ช่วยฝ่ำยจัดกำรในกำรปฏิบัติงำนประจ�ำวันภำยใต้
กรอบนโยบำยที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท  นอกจำกนั้นยังช่วยกลั่นกรองงำน ให้กับคณะกรรมกำรอีกระดับหนึ่ง 
ประกอบด้วยบุคคลจ�ำนวน 4  คน 

1. นำยวิสุทธิ  วิทยฐำนกรณ์ ประธำนกรรมกำรบริหำร

2. ดร.วิทูร  ซื่อวัฒนำกุล กรรมกำรผู้จัดกำร

3. นำยวิชิต  วิทยฐำนกรณ์ กรรมกำรบริหำร

4. นำงสำวอรัญญำ  วิทยฐำนกรณ์ กรรมกำรบริหำร
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• The company clearly separate role and responsibility between Board of Directors and management. 
Board of Directors will set the corporate policy, and monitor management to perform their work to 
correspond the goal, while management will operate daily work according to policy.

• The Chairman of the Board of Directors is not the same person of Chairman of the Executive Board; 
they have authority and function to counterbalance each other. The Chairman of the Board must be 
an independent director and will not be associated with management, does not hold any corporate 
shares, and is responsible for setting policy counseling and setting corporate strategies and is also free 
from day-to-day operations.

• Chairman of the Executive Board is responsible for day-to-day operation of the Company under the 
policies set forth by the Board of Director.

Role and Responsibilities

1. Members of the Board must perform their duties in compliance with the law, regulation objective and the 
Corporate Article Associations, including resolutions of shareholder meetings’ with honesty, carefully and for corporate 
best interest.

2. Member of the Board have authorization to consider and approve all matter about company operation and 
major responsibilities as follows: 

• Review, recommend and approve key strategies and policies, including financial objectives, financial plan 
and operation plan to ensure all are implement as planned. They also evaluate management performance.

• Set policy of ensure reliability of accounting system, financial report and accounting audit system, and 
the adequately of evaluation system, internal audit system, risk management system, and financial report 
including supervisory of its efficiency of all system.

• Guards and resolves potential conflict of interest among the management, directors, and shareholders, 
including the improperly use of assets and other transactions of connected person.

• Supervise to ensure the company comply with laws and regulation to ensure that management structure 
is align with corporate governance principle and ethic.

• Authorize to appoint management team from Managing Director level.

Sub-Committees

 The Board of Director appointed as following:

 Executives Board

Management Executive members are 6 persons, all are working full times, supporting management team in daily 
operation work under the policy set forth by Board of Directors as well as considering work task for Board of Directors, 
the members are as following :

1. Mr. Visuth  Vitayathanagorn Chairman of the Executive Board

2. Dr. Witoon  Suewatanakul Managing Director

3. Mr. Vichit  Vitayatanagorn Executive Director

4. Miss Aranya  Vitayatanagorn Executive Director
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ขอบเขตและอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมกำรบริหำรมีอ�ำนำจแต่งตั้งบุคคลตำมจ�ำนวนที่จ�ำเป็น และเห็นสมควรให้เป็นพนักงำนบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้ำที่
ทุกต�ำแหน่ง พร้อมทั้งก�ำหนดขอบเขต หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ ดูแลรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทให้ตรงต่อควำมเป็นจริง 
ครบถ้วนเพียงพอและเชื่อถือได้ ดูแลให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสม รวมทั้งกำรก�ำหนดระเบียบปฏิบัติงำนแก่
พนักงำนโดยไม่ขัดแย้งต่อข้อบังคับของบริษัท และมีขอบเขตหน้ำที่ควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. ก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทให้เป็นไปตำมนโยบำยของคณะกรรมกำรบริษัท ภำยใต้กฎหมำย เงื่อนไข 
กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท

2. ก�ำหนดแนวทำงกำรด�ำเนนิกจิกำร กำรพฒันำ และกำรขยำยงำน ให้เป็นไปตำมแนวนโยบำยของคณะกรรมกำร
บริษัท

3. แต่งตั้งบุคคลตำมจ�ำนวนที่จ�ำเป็นและเหมำะสมให้เป็นผู้บริหำรของบริษัท เพ่ือปฏิบัติหน้ำที่พร้อมทั้งก�ำหนด
ขอบเขต หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ รวมทั้งสำมำรถที่จะมอบอ�ำนำจให้บุคคลใด ๆ  ไปด�ำเนินกำรแทนในเรื่อง
ใด ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรเห็นสมควร

4. ก�ำหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติงำนของพนักงำน โดยไม่ขัดหรือแย้งต่อข้อบังคับ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
5. พจิำรณำกำรจดัท�ำโครงสร้ำงเงินเดอืน ค่ำจ้ำง สวสัดิกำร และผลประโยชน์ตอบแทน และกำรช่วยเหลอืพนกังำน

ด้ำนอื่นๆ ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับมติของคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน
6. พจิำรณำกลัน่กรอง ข้อมลู หรอืข้อเทจ็จรงิในเรือ่งทีเ่กีย่วกบักำรด�ำเนนิงำนของธรุกิจ ทีจ่ะน�ำเสนอคณะกรรมกำร

บริษัทเพื่อพิจำรณำ
7. ด�ำเนินกำรอื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย  

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมกำรตรวจสอบมท้ัีงหมด 4 คน และเป็นกรรมกำรทีเ่ป็นอิสระตำมควำมหมำยของตลำดหลกัทรพัย์ ก�ำกับดแูลกำร
บรหิำรงำนของบรษิทัโดยใช้วธิกีำรตรวจสอบ และสอบทำนให้กำรบรหิำรจดักำรของบริษทัเป็นไปเพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหุน้โดยรวม

มีรำยชื่อดังต่อไปนี้

1. ดร.ศิริ  กำรเจริญดี ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ*

2. นำยสมพล  เกียรติไพบูลย์ กรรมกำรตรวจสอบ

3. ดร.สุวิทย์  เมษินทรีย์ กรรมกำรตรวจสอบ

4. ดร.ชัยพัฒน์  สหัสกุล กรรมกำรตรวจสอบ

ขอบเขตและอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทำนให้บริษัทมีรำยงำนกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบทำนให้บรษิทัมรีะบบกำรควบคมุภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) ทีเ่หมำะสม
และมีประสทิธผิล และพจิำรณำควำมเป็นอสิระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเหน็ชอบในกำรพจิำรณำแต่งตัง้ โยก
ย้ำย เลกิจ้ำงหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรอืหน่วยงำนอืน่ใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบักำรตรวจสอบภำยใน

3. สอบทำนให้บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ และ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หมำยเหตุ

    * มีควำมรู้ในกำรสอบทำนงบกำรเงิน
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Roles and Responsibilities

 The Executive Board shall appoint an appropriate number of qualified employees in all positions with proper 
roles and responsibilities including the responsibility to ensure accuracy, adequacy, and reliability of corporate financial 
statements as well as implementing an internal control system and employee regulations without any conflict to these 
regulations with following details: 

1. Govern the corporate operational performance to be in accordance with Board of Directors policy under 
relevant laws, condition, regulation and corporate Association.

2. Establish direction, develop and expand the business to correspond with Board of Directors’ policy.
3. Appoint number of appropriated persons from Deputy Managing Director level to operate routine work 

and specify job description and authorization to authorize them to handle appropriate work.  
4. Specify employee regulation without any conflict of relevant laws and regulation.
5. Review salary structure, wages, welfare, employees’ benefit and other support to comply with resolution 

of Corporate Governance Nomination and Remuneration committee. 
6. Verify and examine information and facts regarding business operation and propose to Board of Directors 

for consideration. 
7. Perform other duties according to Board of Directors assignment.

Audit Committee

The Audit Committee consists of 4 members all of whom are independent Directors as defined by the Stock Exchange 
of Thailand. Responsible audit and review  management operation to ensure shareholders their mutual benefit.

 The Audit Committee is authorized to freely access and meet with internal and external auditors, they are :

1. Dr. Siri  Ganjarerndee Chairman of Audit Committee*

2. Mr. Sompol  Kiatphaibool Member of Audit Committee

3. Dr. Suvit  Maesincee Member of Audit Committee

4 Dr. Chaipat  Sahasakul Member of Audit Committee

Role and Responsibilities 

1. Verify the accuracy and adequate disclosure of the financial statement 

2. Verify the efficient of internal control system and internal audit, as well as the independent of the internal 
audit unit, consider and approve the appointing, hiring and terminating of the internal auditor and whom may concern 
with internal audit work.

3. Verify the company operations to comply accurately and appropriately with rules and regulations of Stock 
Exchange of Thailand and the Securities and Exchange Commission of Thailand and business relevant laws. 

Remarks :

    * Having Financial Statement Audit Background
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4. พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่ำ
ตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว 

5. พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
และข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดท�ำรำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ�ำปีของบริษัท ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวต้องลงนำม
โดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้

6.1 ควำมเห็นเกี่ยวกับกระบวนกำรจัดท�ำ และเปิดเผยข้อมูลในรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทถึงควำมถูกต้อง 
ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้

6.2 ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัท
6.3 ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข ้อก�ำหนดของ

ตลำดหลกัทรพัย์ และกฎหมำยทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิของบรษิทั
6.4 ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี
6.5 ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
6.6 จ�ำนวนครัง้ของกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน
6.7 ควำมเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมที่กรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมข้อก�ำหนดของกฎบัตร 

(charter) คณะกรรมกำรตรวจสอบ
6.8 รำยกำรอืน่ทีเ่หน็ว่ำผูถ้อืหุ้นและผูล้งทนุทัว่ไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบทีไ่ด้รบัมอบ

หมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท

7. ในกำรปฏบิติัหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรอืมีข้อสงสยัว่ำมรีำยกำรหรอืกำรกระท�ำทีอ่ำจมีผลกระทบ
อย่ำงมีนัยส�ำคัญต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท
เพื่อด�ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร

8. สนับสนุนและติดตำมให้บริษัทมีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงมีประสิทธิภำพ

9. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ และน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

 คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ 3 คน มีรำยชื่อดังต่อไปนี้

1. นำยสมพล  เกียรติไพบูลย์ ประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และก�ำหนดค่ำตอบแทน

2. ดร.ศิริ  กำรเจริญดี กรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และก�ำหนดค่ำตอบแทน

3. ดร.สุวิทย์  เมษินทรีย์ กรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และก�ำหนดค่ำตอบแทน



79

An
nu

al
 R

ep
or

t 
20

13

Thai Vegetable Oil Public Company Limited

4. Nominating and appointing the auditors and set their fees.

5. Verify the disclosure of related transactions and prevent a conflict of interest according to the rules and 
regulations of the Stock Exchange of Thailand and assure that transactions is reasonable and for highest benefit to 
corporate.

6. To prepare an Audit Committee report, signed by Chairman of Audit Committee and disclose in annual report 
with following necessary content : 

6.1 The accuracy, adequacy and reliability of corporate financial statements.
6.2 The adequacy of internal audit control system.
6.3 The compliance of rules and regulations of Stock Exchange of Thailand and relevant business laws.
6.4 The suitable of  auditor.
6.5 The conflict of interest transactions.
6.6 The meeting  of audit committee members and their attendant.
6.7 Opinion and observation of audit committee is working in accordance with charter.
6.8 Other transactions that shareholders and investors may acknowledge under responsibility assign by 

Board of Directors.

7. During performing duty, if there are any suspicious transactions which may significantly affected to financial 
status and operational performance, they shall report to Board of Directors to justify within proper time.

8. Support and monitor the efficient Risk Management system. 

9. Review Audit Committee Charter to propose Board of Directors for approval.

Corporate Governance, Nomination and Remuneration Committee

Member of Corporate Governance, Nomination and Remuneration committee are 3 independent directors as 
name belows;

1. Mr. Sompol  Kiatphaibool Chairman of the Committee

2. Dr. Siri  Ganjarerndee Member of the Committee

3. Dr. Suvit  Maesincee Member of the Committee
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ขอบเขตและอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน

1. ก�ำหนดขอบเขตและนโยบำยด้ำนบรรษัทภิบำล เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท รวมทั้งกำรพิจำรณำปรับปรุง
ให้ทันสมัยอย่ำงต่อเนื่อง

2. เสนอแนะแนวปฏิบัติด้ำนบรรษัทภิบำลของบริษัท

3. ก�ำหนดวิธีกำรและหลักเกณฑ์ในกำรสรรหำกรรมกำร

4. พิจำรณำก�ำหนดคุณสมบัติและคัดเลือกบุคคลที่จะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัท และผู้บริหำรระดับสูงตั้งแต่ระดับ
กรรมกำรผู้จัดกำรขึ้นไป 

5. ก�ำหนดหลกัเกณฑ์กำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน และพจิำรณำค่ำตอบแทนผูบ้รหิำรระดบัสงูตัง้แต่ระดบักรรมกำรผู้จดักำร
ขึ้นไปและพิจำรณำเงินรำงวัลกรรมกำรบริษัท โดยน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำอนุมัติหรือน�ำเสนอควำมเห็น
ต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อน�ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติ (แล้วแต่กรณี)

6. จัดท�ำและรับผิดชอบแผนสืบทอดต�ำแหน่งงำนของบริษัท

7. ภำรกิจอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประกอบด้วยผู้บริหำร 4 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกำสทำงธุรกิจให้มำกที่สุด และลด
โอกำสของควำมสญูเสยีให้เหลือน้อยท่ีสดุ คณะกรรมกำรท�ำหน้ำทีจ่ดัให้มีกระบวนกำรบรหิำรควำมเส่ียงทีส่อดคล้องกบัแผนธรุกจิ 
มีกำรควบคุม ติดตำมกำรปฏิบัติตำมกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง และทบทวนกระบวนกำร เพื่อปรับปรุงให้มีควำมเหมำะสม
ต่อกำรด�ำเนินธุรกิจอยู่เสมอ คณะกรรมกำรได้สื่อสำรให้พนักงำนทุกระดับเข้ำใจ ถึงจุดหมำยร่วมกันในกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
มอบหมำยควำมรับผิดชอบและกรอบของกำรจัดกำรควำมเสี่ยงตำมระดับของควำมส�ำคัญผู้ที่มีหน้ำที่เกี่ยวข้องทุกคน

 รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. ดร.วิทูร  ซื่อวัฒนำกุล ประธำนกรรมกำร

2. นำยวิชิต  วิทยฐำนกรณ์ กรรมกำร

3. นำงสำวอรัญญำ  วิทยฐำนกรณ์ กรรมกำร

4. นำยวินัย  ชัยบุรำนนท์ กรรมกำร

ขอบเขตและอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. จัดท�ำกรอบบริหำรควำมเสี่ยงท่ีสอดคล้องกันกับนโยบำยและแผนธุรกิจ ให้ครอบคลุมควำมเสี่ยงทั้งหมดที่อำจ
เกิดขึ้นกับองค์กร 

2. ประเมิน และวิเครำะห์ถึงปัจจัยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นกับองค์กร

3. ก�ำหนดกระบวนกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ประเมนิ ควบคุม ตดิตำม และพฒันำกระบวนกำร เพือ่ให้มปีระสทิธภิำพสงูสดุ   
และเหมำะสมในกำรจัดกำรกับควำมเสี่ยงทุกประเภทที่อำจเกิดขึ้น

4. สื่อสำรและรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบ
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Role and Responsibilities 

1. Establish Corporate Governance policy and regulate according to the Good Governance Principle of Stock 
Exchange of Thailand.

2. Advise Good Corporate Governance Principle Guideline.  

3. Formulate criteria and process of director nomination. 

4. Define and establish qualification and nominate directors and top management positions from Managing 
Director level and above, then propose to Board of directors and or shareholders meeting to approve. 

5. Formulate evaluation and remuneration process for executive’s management from Managing Director, and 
above and propose to Board of Director and / or shareholders meeting to approve.

6. Prepare Succession Plan

7. Other duty according to Board of Directors assignment.

Risk Management Committee 

The Committee consists of 4 persons, its objective is to optimize business opportunities and minimize its lost, they 
shall evaluate and analyze potential risk factors that may affect the Company, and provide risk management measures 
corresponding to business plans including control and monitoring of risk management process as well as its revision 
to suit business needs. The Committee has been communicating common risk management objectives to all levels of 
employees and delegated functions and responsibilities to all levels of related personnel accordingly.

1. Dr. Witoon  Suewatanakul Chairman of the Committee

2. Mr. Vichit  Vitayatanagorn Member of the Committee 

3. Ms. Aranya  Vitayatanagorn Member of the Committee 

4. Mr. Vinai  Chaiburanont Member of the Committee 

Roles and Responsibilities

1. Design a risk management framework corresponding to corporate policies and business plans in order to 
encompass potential corporate risks

2. Analyze and evaluate risk factors that may affect the company

3. Formulate risk management procedures, evaluate, control, monitoring, and develop work processes to ensure 
optimal efficiency and suitable for managing of all risk categories

4. Communicate and report outcomes to Board of Directors and related parties.
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การสรรหาและแต่งตั้ง กรรมการและ ผู้บริหารระดับสูงสุด

 คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน ท�ำหน้ำที่คัดเลือกบุคคลที่จะเข้ำมำเป็น กรรมกำรบริษัท และ
ผู้บริหำรระดับสูง โดยจะพิจำรณำคัดเลือกตำมเกณฑ์ที่บริษัทก�ำหนด พร้อมด้วยประสบกำรณ์ ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำนที่เป็น
ประโยชน์ต่อบริษัท กำรอุทิศเวลำ ควำมพยำยำมในกำรปฏิบัติงำน และอุปนิสัย เพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 
และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ (แล้วแต่กรณี) 

บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นรำยย่อยเสนอรำยชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
และตำมเกณฑ์ทีบ่รษิทัก�ำหนด เพือ่เข้ำรบักำรคัดเลอืกเป็นกรรมกำรบรษิทั โดยประกำศเชิญชวนผ่ำนเวบ็ไซต์ของบรษิทัให้ผูถ้อืหุน้
เสนอรำยชื่อและประวัติบุคคลเข้ำมำยังบริษัท เพื่อให้คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนพิจำรณำ และ
น�ำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ (แล้วแต่กรณี)

การแต่งตั้งกรรมการ

ในกำรประชมุสำมญัประจ�ำปีทกุครัง้ ให้กรรมกำรออกจำกต�ำแหน่งหนึง่ในสำมเป็นอตัรำ ถ้ำจ�ำนวนกรรมกำรท่ีจะแบ่งออก
ให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับจ�ำนวนหนึ่งในสำม ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมกำรตำมหลัก
เกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตำมข้อ 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลำยคนเป็นกรรมกำร
ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้

บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล�ำดับลงมำเป็นผู้ได้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจ�ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรือ
จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับกำรเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ�ำนวนกรรมกำรที่จะพึง
มีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธำนเป็นผู้ออกเสียงชี้ขำด

คณะกรรมกำรมอี�ำนำจเลอืกตัง้กรรมกำรหรอืผูบ้รหิำรระดบัสงูจ�ำนวนหนึง่เป็นกรรมกำรบรหิำร พร้อมทัง้มอบอ�ำนำจและ
ก�ำหนดขอบเขตอ�ำนำจในกำรอนมุตัแิละสัง่กำรให้แก่คณะกรรมกำรบรหิำร เพือ่ให้กำรบริหำรกจิกำรบริษทัด�ำเนนิไปตำมนโยบำย
และวัตถุประสงค์ของบริษัท  

คณะกรรมกำรบริหำรมีอ�ำนำจแต่งตั้งบุคคลตำมจ�ำนวนที่จ�ำเป็น และเห็นสมควรให้เป็นพนักงำนบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้ำที่
ทุกต�ำแหน่งพร้อมทั้งก�ำหนดขอบเขตอ�ำนำจตลอดทั้งอัตรำเงินเดือน

กรรมการอิสระ

 เกณฑ์การคัดเลือก 

คณะกรรมกำรอิสระมีทั้งหมด 4 คน มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมเกณฑ์ของส�ำนักงำนก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ท�ำหน้ำทีด่แูลรกัษำประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ กรรมกำรอสิระมกีำรประชมุกนัเองโดยไม่มฝ่ีำย
จัดกำร เพื่ออภิปรำยเรื่องต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งกำรพัฒนำคุณภำพในกำรก�ำกับดูแลกิจกำร 
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Nomination Of Directors, Independent Directors And Executives Management

The Corporate Governance Nomination and Remuneration Committee shall nominate proper candidates as members 
of the Board, Independent Director, and Executives Management from Managing Directors and above by qualifications 
based on experience, vision, and personality to be submitted to the Board of Directors for approval or for Shareholders’ 
meeting approval, it’s depend.

The company invites shareholders through website to nominate qualified person according to SEC and SET specification 

Appointing Director 

In every Annual General Shareholder Meeting, one third of members of the Board shall vacate their posts, if directors could 
not be devided by third, the directors shall leave their posts at nearest amount, then new members shall be selected 
by shareholders based on following criterion:

1. Each shareholder may cast a vote for each share held.

2. Each shareholder shall cast his/her vote based on (1) for one or more candidate(s) but may not split his/her 
vote for different candidates.

Candidates equaled to number of vacancies with highest subsequent votes shall be appointed as members of the 
Board of Directors. In the event of excessive elected candidates due to equal votes, Chairperson shall cast a deciding vote.

Board of Directors shall appoint Executive Directors or a number of Executives Management with authority to 
manage corporate affairs corresponding to corporate policies and objectives. 

Executive Board shall appoint an appropriate number of qualified employees in all positions with specific 
responsibilities and compensation.

Independent Director

There are 4 independent directors qualified in accordance with rules and regulation of Securities and Exchange Commission 
and Stock Exchange of Thailand. They protect the interests of shareholders. Independent directors can have meeting to 
discuss among themselves on company business issue and develop guidelines of corporate governance system.
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คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ รวมทั้งไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัย
กับกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน 

2. ไม่เป็นกรรมกำรทีมี่ส่วนร่วมบรหิำรงำน ลกูจ้ำง พนกังำน ทีป่รกึษำ ทีม่กีำรปฏบิตังิำนเตม็เวลำและได้เงินเดอืนประจ�ำ 
หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ทั้งใน
ปัจจุบัน และ 2 ปีก่อนหน้ำ โดยลักษณะควำมสัมพันธ์ดังกล่ำว มีตัวอย่ำงเช่น

• มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน เป็นลูกจำ้ง พนักงำน ที่ปรึกษำที่รับเงินเดือนประจ�ำหรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของ
บริษัทหรือบริษัทย่อย หรือเป็นบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

• มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม ทั้งในด้ำนกำรเงินและกำร
บริหำรงำนของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะที่จะท�ำให้ขำดควำมเป็นอิสระ

• เป็นผูใ้ห้บรกิำรทำงวชิำชีพ เช่น เป็นผูส้อบบญัชี ทีป่รกึษำกฎหมำย ทีป่รกึษำทำงกำรเงนิหรอืผูป้ระเมินรำคำทรพัย์สนิ
• เปน็ญำตสินทิกบัผู้บริหำร ผู้ถอืหุ้นรำยใหญข่องบริษทั บริษทัย่อย หรือบริษัททีเ่กีย่วข้อง หรอืเป็นผูท้ี่ไดร้บักำร

แต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษำผลประโยชน์ของกรรมกำรหรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมกำรมีหน้ำที่ก�ำหนดนโยบำย และทิศทำงกำรด�ำเนินงำนของบริษัท (Directing) และก�ำกับควบคุมดูแล 
(Monitoring and Supervision) ให้ฝ่ำยจัดกำรด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยที่ก�ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

เพื่อเพ่ิมมูลค่ำทำงเศรษฐกิจสูงข้ึนให้แก่กิจกำร และสร้ำงผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นมีควำมรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
โดยสม�่ำเสมอ (Accountability to Shareholders) ด�ำเนินงำนโดยรักษำผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีกำรเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน
อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน มีมำตรฐำนและโปร่งใส โดยมีรำยละเอียดครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้

• ก�าหนดนโยบายและวิสัยทัศน์ขององค์กร

 คณะกรรมกำรก�ำหนดนโยบำยและวิสัยทัศน์ขององค์กร และทบทวนให้สอดคล้องกับสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจ ทุกๆ 
5 ปี วิสัยทัศน์ของบริษัทคือ เป็นผู้น�าธุรกิจอุตสาหกรรมน�้ามันพืชที่มีเสถียรภาพ เข้าสู่ธุรกิจเกี่ยวเน่ืองท่ีมีศักยภาพ 
เกื้อกูลผลประกอบการทั้งในและต่างประเทศ และรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะส่วนพื้นที่ที่บริษัทตั้งอยู่

• การก�ากับดูแลกิจการ

 คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และก�ำหนดค่ำตอบแทน รับผิดชอบในนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของ
บริษัทเป็นลำยลักษณ์อักษร และทบทวนนโยบำยดังกล่ำวเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อปรับปรุงให้เป็นไปตำมหลักบรรษัทภิบำลของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

• จรรยาบรรณธุรกิจ

 คณะกรรมกำรด�ำเนนิกำรให้ผูบ้รหิำร และพนกังำนทกุคนเข้ำใจถงึมำตรฐำนด้ำนจรยิธรรมทีบ่รษิทัใช้ในกำรด�ำเนนิธรุกจิ 
โดยได้จัดท�ำจรรยำบรรณธุรกิจเป็นลำยลักษณ์อักษร  พร้อมทั้งประกำศและแจ้งให้พนักงำนทุกคนรับทรำบและยึดปฏิบัติในกำร
ท�ำงำน รวมทั้งบรรจุไว้ในเอกสำรกำรปฐมนิเทศของบริษัท รวมทั้งกำรจัดกิจกรรมประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่ำงสม�่ำเสมอ
เพื่อปลูกฝังให้พนักงำนมีจิตส�ำนึกในเรื่องนี้ ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่จรรยำบรรณธุรกิจของบริษัทผ่ำนทำงเว็บไซต์
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Qualifications

1. Shall hold  not more than 1% of Share of the total voting rights of the company and its subsidiary or affiliated 
companies.

2. Shall not have any relationship to a company and associated companies as a stakeholder or as recipient of 
financial or management benefits for at least two year, such as 

• Management member e.g. employee, staff, or advisor who receives a permanent salary, or a person with 
power of controlling of in company and its subsidiary companies, or a person with a conflict of interest.

• Having a business relationship, or interest or stakeholder both directly or indirectly
• Provider of professional service such as auditor, legal advisor, financial advisor or asset assessor.
• Relative of an executive management, a major shareholder of company and its subsidiary or affiliated 

or a nominee of director or major shareholder.

Role Duty and Responsibility of the Director:

It is a duty of Director to determine the policy and direction of the Company; and to monitor and supervise the 
management to be in compliance with the efficient and effective to achieve the policy that established to maximize value 
of business, and to generate good profit to shareholders with responsibility and accountability in the operation of business 
to preserve benefit for shareholders; disclose information to the investors accordingly, completely, standardized and 
transparent. There are concerning following aspects:

• Corporate Policy and Vision

 Board of Directors set up corporate policy and vision, and review every 5 years to ensure that is suitable for 
business environment. The statement of Corporate mission is disclosed in the first part of this report;

 “To be a leader of vegetable oil industry and invests in affiliated business which contributes operational 
performance”both domestic and overseas and be responsible to social and environment especially neighbor area.” 

• Corporate Governance

 Corporate Governance, Nomination and Remuneration Committee is responsible to provide corporate governance 
policy, it was written and review to comply with the Corporate Governance principle every year.

• Business Ethic 

 Business Ethics has been made in writing, it is clarified on conducting standards for Directors and Executives 
Management and employees, and communicate to everyone. It was published on website.
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• ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 บริษัทก�ำหนดนโยบำยเก่ียวกับควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และกำรท�ำธุรกรรมระหว่ำงบริษัทและบริษัทย่อย 
มีหลักกำรว่ำ กำรพิจำรณำท�ำรำยกำรใดๆ รวมถึงกำรอนุมัติกำรท�ำรำยกำร ต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของคณะกรรมกำรก�ำกับ
หลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ และตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยยดึถอืนโยบำยให้ทกุรำยกำรเป็นไปตำมเงือ่นไขธุรกจิ
ปกต ิค�ำนงึถงึผลประโยชน์สงูสดุของบรษิทัและผูถ้อืหุน้โดยรวมเป็นส�ำคญั และควรหลกีเลีย่งกำรกระท�ำทีก่่อให้เกดิควำมขดัแย้ง
ทำงผลประโยชน์ ทัง้นี ้บรษิทัก�ำหนดให้ผูท้ีม่ส่ีวนได้เสยีหรอืเกีย่วโยงกบัรำยกำรท่ีพจิำรณำแจ้งให้บรษิทัทรำบถงึควำมสัมพนัธ์หรอื
กำรเกี่ยวโยงของตน และต้องไม่เข้ำร่วมกำรพิจำรณำตัดสิน รวมถึงไม่มีอ�ำนำจในกำรอนุมัติรำยกำรดังกล่ำว โดยคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเป็นผูก้�ำกบัดแูลให้มกีำรปฏบิตัติำมข้อก�ำหนด เกีย่วกบัขัน้ตอนกำรด�ำเนนิกำรและกำรเปิดเผยข้อมลูของรำยกำรทีอ่ำจ
มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน

• การเปิดเผยการมีส่วนได้เสียของกรรมการ

บริษัทก�ำหนดแนวปฏิบัติเรื่องกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรและผู้บริหำรดังนี้ 
(1) ให้กรรมกำรและผูบ้รหิำรจัดท�ำรำยงำนกำรมส่ีวนได้เสยีของตนเอง ให้คณะกรรมกำรบรษิทัทรำบ ภำยใน 30 วนั

หลังจำกวันที่ได้รับต�ำแหน่ง และภำยใน 14 วัน นับจำกวันที่มีกำรเปลี่ยนแปลง และปรับปรุงรำยงำนทุกปีเพื่อ
ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน 

(2) ก�ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ให้ที่ประชุมคณะ
กรรมกำรบริษัททรำบทุกครั้ง  

(3) ในกำรพิจำรณำระเบียบวำระต่ำงๆ ของกำรประชุม กรรมกำรที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจำรณำไม่มีสิทธิออก
เสียง และต้องไม่อยู่ในที่ประชุมในวำระดังกล่ำว

• ระบบควบคุมภายใน

 คณะกรรมกำรบริษทัจดัให้มรีะบบกำรควบคมุภำยในทัง้ด้ำนกำรเงนิ กำรด�ำเนนิงำน และกำรก�ำกบัดแูลกำรปฏบิตังิำน 
รวมทัง้กำรก�ำหนดขอบเขตอ�ำนำจหน้ำทีข่องกรรมกำรชดุต่ำงๆ และผูบ้รหิำรไว้อย่ำงชดัเจน และบรษิทัได้แต่งตัง้หน่วยงำนภำยใน
เป็นผูต้รวจสอบระบบควบคมุภำยใน เพือ่ท�ำหน้ำทีต่รวจสอบกำรปฏบิตังิำนของหน่วยงำนต่ำงๆ ตำมแผนกำรตรวจสอบประจ�ำปี เพือ่
สร้ำงระบบกำรตรวจสอบที่มีประสิทธิภำพอิสระ  โดยแยกเป็นสำยงำนอิสระ เพื่อตรวจสอบและติดตำมผลกำรแก้ไข (ถ้ำมี) ทั้งนี้
เพือ่ให้มัน่ใจว่ำบรษิทัมกีำรด�ำเนนิงำนตำมแนวทำงทีก่�ำหนดไว้ภำยใต้ระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรบรหิำรควำมเส่ียงอย่ำงมี
ประสทิธภิำพ รำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบรษิทัจะพจิำรณำทบทวนควำม
เหมำะสมและควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในปีละ 1 ครั้ง 

 บรษิทัมรีะบบกำรบรหิำรควำมเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิำพและน่ำเชือ่ถอื คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งด�ำเนนิกำรเกีย่ว
กับกำรประเมินควำมเสี่ยงโดยรอบคอบและระมัดระวังในทุกๆด้ำน ทั้งในด้ำนกำรตลำด กำรเงิน กำรผลิต กฎหมำย และสภำพ
แวดล้อมธุรกิจโดยทั่วไป  มีคณะกรรมกำรควำมเสี่ยงที่ประกอบด้วยพนักงำนทุกฝ่ำย ท�ำหน้ำที่ประเมินควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้น
กบัองค์กร และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง และชีแ้จงให้ผูท้ีเ่กีย่วข้องให้ปฏบิตัติำมแนวทำงกำรจดักำรควำมเส่ียง 
ทั้งนี้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อป้องกันและลดควำม
สูญเสียที่อำจเกิดขึ้น

 ที่ผ่ำนมำบริษัทจัดอบรมเกี่ยวกับกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อทบทวนและจัดท�ำมำตรกำรในกำรจัดกำร
กับควำมเสี่ยงอย่ำงถูกต้องและเหมำะสมกับเป้ำหมำยทำงธุรกิจ
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 • Conflicts of Interests

 The Company had set policy regarding conflicts of interest between company and its subsidiaries and connected 
transactions. They would be approved against condition of ordinary basis business and comply with rules of Securities 
and Exchange Commission and The Stock Exchange Thailand. The decision is concerning shareholders’ highest profit; 
however the Company shall avoid such transaction. The Director and Management are required to disclose relation with 
connected persons, and will not participate any meeting of such approval. Audit Committee is responsible for considering 
any conflicts of interests corresponding with the policy. Board of Directors will supervise and conduct the company 
perform and disclose in accordance with its policy.

• Disclosure of Stakeholder Report 

 The Company has established guidelines concerning Stakeholder of Board Member and Management, as follows;

(1) The Board of Directors and Management are required to submit Stakeholder report to the Board of 
Director within 30 day after appointing and within 14 days, from the date of any changes, and the 
report is updated every year.

(2) The Management are required to report to the Board of Directors when they change their securities holding. 
(3) The Board of Director who may have conflicts of interest would not be eligible to vote and must not 

be present at the related agenda.

• Control system and internal audit 

 In order to keeps the corporate performance corresponding with policies that set forth by Board of Directors. 
The Company has established internal control system in finance, operation and management, including set authority of 
committees. Internal auditors will perform their function adequate to counterbalance the Management, verify and improve 
work processes according to audit plan to aim highest efficiency and directly report to Audit Committee. Overall, internal 
control system of the Company and its subsidiaries is sufficient. 

 The Company keeps an efficient and reliable risk management where Risk Management Committee has 
carefully performed its risk management tasks in all areas including marketing, financial, production, legal, and general 
business environment through Audit Committee and Board of Directors to prevent and minimize potential lost.

 During last year the company had several workshops on risk management in order to review risk factors and 
set measurement to ensure it is suitable with business environment.  
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• การแจ้งเบาะแสและรับข้อร้องเรียน

 บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้เสีย สำมำรถให้ข้อมูลและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรกระท�ำผิดกฎหมำย จรรยำบรรณ 
รำยงำนทำงกำรเงิน และระบบกำรควบคุมภำยใน โดยออกเป็นระเบียบกำรร้องเรียนให้เป็นแนวทำงในกำรด�ำเนินกำร และ
ประกำศผ่ำนทำงเวบ็ไซต์ของบรษัิท โดยก�ำหนดขัน้ตอนกำรรบัข้อร้องเรยีนผ่ำนทำงแผนกก�ำกบักำรปฏบิตังิำน และบรษิทัจะแต่งตัง้
คณะกรรมกำรสอบสวนเป็นกรณีไป  ทั้งนี้บริษัทจะไม่เปิดเผยรำยชื่อผู้แจ้งเบำะแสเพื่อปกป้องผู้ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้

การประชุมคณะกรรมการ

• คณะกรรมกำรมีกำรก�ำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้ำทุกปี ก่อนกำรประชุมคณะกรรมกำรจะได้รับหนังสือเชิญประชุม
พร้อมวำระกำรประชมุล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วนั เว้นแต่กรณมีีเหตจุ�ำเป็นเร่งด่วน และมีกำรบันทกึรำยงำนกำรประชมุ
และจดัเกบ็รวบรวมเอกสำรรำยงำนทีร่บัรองแล้วเพือ่ใช้ในกำรอ้ำงองิ และสำมำรถตรวจสอบได้ในกำรประชุม ประธำน
กรรมกำรและประธำนกรรมกำรบรหิำร จะร่วมกนัก�ำหนดวำระกำรประชมุและพจิำรณำเรือ่งเข้ำวำระกำรประชมุคณะ
กรรมกำรบริษัท โดยเปิดโอกำสให้กรรมกำรแต่ละคนสำมำรถเสนอเรื่องต่ำงๆ เพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเป็นวำระกำร
ประชมุได้ โดยในแต่ละครัง้บรษิทัจะจดัส่งเอกสำรประกอบวำระกำรประชุมล่วงหน้ำ เพือ่ให้กรรมกำรมีเวลำทีจ่ะศึกษำ
ข้อมูลในเรื่องต่ำงๆ อย่ำงเพียงพอ กำรประชุมด�ำเนินไปในลักษณะที่เอื้ออ�ำนวยให้มีกำรน�ำเสนอ พิจำรณำ และ
อภิปรำยในรูปแบบที่เหมำะสมในกำรพิจำรณำเรื่องต่ำงๆ ประธำนกรรมกำรซึง่ท�ำหนำ้ที่ประธำนในทีป่ระชุมจะ
เปิดโอกำสให้กรรมกำรแสดงควำมคิดเหน็อย่ำงเป็นอสิระ ในบำงวำระอำจมผีูบ้รหิำรระดบัสงูเข้ำร่วมประชมุด้วย เพือ่
ให้สำรสนเทศรำยละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐำนะผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้รับทรำบนโยบำยโดยตรง
เพื่อให้สำมำรถน�ำไปปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้งที่ในกำรลงมติในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทให้ถือมติเสียง
ข้ำงมำกเป็นหลัก โดยให้กรรมกำรคนหน่ึงมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมกำรท่ีมีส่วนได้เสียจะไม่เข้ำร่วมประชุมและไม่
ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกัน ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็น
เสียงชี้ขำดในกำรประชุมแต่ละครั้ง เลขำนุกำรบริษัทได้เข้ำร่วมประชุมด้วย โดยเป็นผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม และ
จดัส่งให้ประธำนกรรมกำรบรษิทัพิจำรณำลงลำยมอืชือ่รบัรองควำมถกูต้อง โดยเสนอให้ทีป่ระชมุรบัรองรำยงำนกำรประชมุ
ในกำรประชมุครัง้ถดัไป รวมทัง้เป็นผูจั้ดเกบ็ข้อมลูหรอืเอกสำรเกีย่วกบักำรประชมุต่ำงๆ เพือ่สะดวกในกำรสบืค้นอ้ำงอิง

• กำรประชมุคณะกรรมกำรบรหิำรจะจัดขึน้อย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครัง้ และสำมำรถเรยีกประชมุได้ทันท ีกรณมีวีำระส�ำคญั
(หรือเร่งด่วน) ท่ีต้องพจิำรณำ ในกำรประชมุทุกครัง้ คณะกรรมกำรบรหิำรจะเชิญกรรมกำรอิสระเข้ำร่วมฟังรำยงำนและ
แสดงควำมคดิเหน็ รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะแต่ไม่มสีทิธอิอกเสยีง มกีำรจดบนัทกึกำรประชมุไว้เป็นลำยลกัษณ์อกัษร  และ
มีระบบกำรจัดเกบ็ทีส่ำมำรถตรวจสอบได้

• กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบจะจัดขึ้นอย่ำงน้อยปีละ 4 ครั้ง และจะมีกำรจดบันทึกกำรประชุมไว้เป็น
ลำยลักษณ์อักษรและมีระบบกำรจัดเก็บที่สำมำรถตรวจสอบได้ 

• กำรประชมุคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง มกีำรประชมุปีละ 4 ครัง้ โดยรำยงำนผลกำรประชมุต่อคณะกรรมกำรบรษิทั

• กำรประชุมคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน จะมีกำรประชุมอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อ
ปรับปรุงนโยบำยกำรก�ำกับกิจกำรที่ดีให้ทันสมัย และสรรหำผู้บริหำรระดับสูงของบริษัท และประเมินผลกำรปฏิบัติ
งำนของคณะกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท

• กำรประชุมกันเองของกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร จะมีกำรประชุมโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรอย่ำงเป็นอิสระ เพื่ออภิปรำย
ปัญหำธุรกิจ รวมทั้งกำรปรับปรุงพัฒนำด้ำนต่ำงๆของบริษัท และรำยงำนผลกำรประชุมต่อกรรมกำรบริษัท
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• Arrangement for Grievances:

 The Company has organized channel for those who have want to submit information and grievances concerning 
the indication of any offences against the laws or ethics, financial report and internal control system on website. The 
procedure of grievances is through compliance department, the Company will set up committee to investigate and report 
to Board of Directors.

Board Meeting

•  The Board of Directors’ meetings: The meetings have been annually scheduled in advance; the Manage-
ment shall be submitted invitation circular and agenda at least 7 days prior to the meeting, except an urgent 
matter. The minutes of meeting shall be record for reference and safety kept for verification. Chairman and 
Chairman of the executive board establish meeting agenda, by the ways member of the Board is free to 
submit his own agenda. The invitation letter with its enclosure will be delivered to directors in advance in 
order to have enough times for studying. The meeting process is open for discussion, chairperson lets 
board member participate freely, sometime  management team will join the meeting to present important 
information, in the mean times, to directly acknowledge policy from the Board of Director themselves in order 
to have it implemented efficiently. The meeting vote takes majority, each person has one vote, if it is equal, 
and Chairperson will put his vote to decide. Corporate secretary shall attend the meeting to take minutes of 
meeting and keep it for reference. It will be verify by chairperson and will get approval on the next meeting 

• Board of Executive Directors Meetings: The meetings are scheduled to be convened once a month and able 
to call for meeting if there is urgent matter. The independent directors shall be entitled to attend meeting, 
they can give their opinion, suggest and comments, but has no right to vote. The written minutes of meeting 
shall be kept for further verification. 

• The Auditing Committee Meetings: The Audit Committee meeting is scheduled to be convened at least at four 
meetings per year, the minute of meeting will be recorded and kept for further verification.

• The Risk Management Committee Meetings: The meetings were set to examine and evaluate the risk of the 
organization by reporting result of the meetings to the Audit Committee and the Board of Directors; the meetings 
were scheduled at least four times a year. 

• The Corporate Governance Nomination and Remuneration Committee Meetings: The meeting is at least twice 
a year, the purpose of the meetings is to update CG policy and to new directors; and to select a high level 
management of the organization; including the evaluation of performances of the Board of Directors and high 
level management. 

• Non Executive Directors Meeting: The None Executive Directors have their own independent meetings; they 
are not attended by the management; to discuss a problematic business; including development in various 
aspects of the Company. 
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ค่าตอบแทน

บริษัทมีนโยบำยจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง ท่ีจูงใจในระดับที่เหมำะสม โดยให้สอดคล้องกับผลกำร
ด�ำเนินงำนของบริษัทและเทียบเคียงได้กับธุรกิจหรืออุตสำหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเหมำะสมตำมหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
ของกรรมกำรและผู้บริหำรแต่ละท่ำน โดยอยู่ในรูปของค่ำตอบแทนกรรมกำร เบี้ยประชุมและ/หรือเงินเดือนและโบนัส ทั้งน้ี 
คณะกรรมกำรจะน�ำเสนอค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรเพือ่อนมัุตต่ิอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และก�ำหนดให้เปิดเผยค่ำตอบแทนทีจ่ะจ่ำย
ให้แก่กรรมกำรและผู้บริหำรไว้ในรำยงำนประจ�ำปีและ แบบ 56-1

การจ�ากัดจ�านวนการไปด�ารงต�าแหน่งของกรรมการในบริษัทอื่น

บริษัทมีนโยบำยในเรื่องกำรจ�ำกัดจ�ำนวนบริษัทที่กรรมกำรไปด�ำรงต�ำแหน่ง ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนไม่เกิน 5 บริษัท 
แต่ทัง้นีห้ำกมกีรรมกำรคนใด ไปด�ำรงต�ำแหน่งทีบ่รษิทัอืน่เกนิกว่ำจ�ำนวนดงักล่ำว คณะกรรมกำรบรษิทัจะพจิำรณำถงึควำมจ�ำเป็น
และควำมเหมำะสม  และมติท่ีิเป็นประโยชน์กบับรษิทั ท้ังนีด้จูำกกำรเข้ำร่วมประชมุและกำรอทิุศเวลำเพือ่กจิกำรของบรษิทั รวม
ทั้งควำมสำมำรถให้ค�ำปรึกษำและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในกำรด�ำเนินกิจกำรต่ำงๆ ของบริษัท และลักษณะธุรกิจของบริษัท
ที่กรรมกำรจะไปด�ำรงต�ำแหน่งว่ำเป็นประโยชน์และสนับสนุนในกำรบริหำรกิจกำรของบริษัทหรือไม่ 

การด�ารงต�าแหน่งของกรรมการผู้จัดการในบริษัทอื่น

บริษัทมีนโยบำยกำรเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอ่ืนของกรรมกำรผู้จัดกำร โดยพิจำรณำจำกกิจกำรที่ต้องมีควำมสนับสนุน
กิจกำรของบริษัท เช่น กำรเข้ำด�ำรงแหน่งในบริษัทย่อย ซึ่งเป็นไปเพื่อกำรควบคุม เป็นต้น และลักษณะธุรกิจที่เข้ำด�ำรงต�ำแหน่ง
ว่ำมคีวำมเหมำะสม ต้องเป็นประโยชน์ต่อบรษัิท  และต้องไม่ขดัแย้งกบักิจกำรของบรษิทัทัง้นีเ้พือ่เพิม่ควำมเชีย่วชำญในหลำยๆ
มิติของกรรมกำรผู้จัดกำร 

วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ

บริษัทได้ก�ำหนดวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมกำรไว้ไม่เกิน 3 วำระติดต่อกัน โดยก�ำหนดไว้ในนโยบำยกำรก�ำกับดูแล
กิจกำรของบริษัท หำกมีกรรมกำรท่ำนใดมีควำมเหมำะสมในกำรด�ำรงต�ำแหน่งนำนกว่ำที่ก�ำหนดไว้ คณะกรรมกำรบริษัทจะเป็น
ผูพ้จิำรณำวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งดงักล่ำว จำกประสทิธิภำพในกำรปฏบิตังิำน และควำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำนท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
บริษัทโดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท 

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ บริษัทมีนโยบำยส่งเสริมให้กรรมกำรและฝำ่ยจัดกำร 
ผู้บริหำรระดับสูงได้เข้ำรับกำรฝึกอบรมอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งกำรจัดฝึกอบรมภำยในองค์กรและกำรเข้ำร่วมฝึกอบรมกับสถำบัน
ฝึกอบรมภำยนอก เช่น สถำบัน IOD และกำรเข้ำร่วมฝึกอบรมในต่ำงประเทศ ฝ่ำยทรพัยำกรมนษุย์ มนีโยบำยและแผนกำรพฒันำ
ผูบ้ริหำรเป็นรำยบุคคล เพือ่พฒันำศักยภำพของคนในองค์กร ให้พร้อมในกำรท�ำงำนและสอดคล้องกบัแผนกำรขยำยงำนของบรษิทั

• ในปีนี้มีกรรมกำร 2 คน เข้ำร่วมอบรมกับหลักสูตร IOD ซึ่งได้เปิดเผยในประวัติของกรรมกำรเรียบร้อยแล้ว

การให้ความรู้แก่กรรมการใหม่

บริษัทมีหลักสูตรปฐมนิเทศส�ำหรับกรรมกำรใหม่โดย จัดโปรแกรมให้เข้ำเยี่ยมโรงงำนและกระบวนกำรผลิต จัดท�ำคู่มือ
กรรมกำร เพื่อให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ เป้ำหมำยบริษัท ภำพรวมของอุตสำหกรรม ตลอดจนข้อบังคับบริษัท 
กฎหมำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกรอบกำรท�ำงำน ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรต่ำงๆ รวมทั้งเรื่องที่อยู่ในระหว่ำง
กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร
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Remuneration

Remuneration for Board of Directors is of industry standard according to their experience and responsibility. In 
addition, Directors who are also members of subcommittees shall also receive additional compensation corresponding 
to additional responsibility. It will be allotted to remuneration, salary and bonus. The remuneration for Directors and 
Management Executives will be approved by Shareholders will be disclosed in the Annual Report and Form 56-1. 

Limitation of Number of positions for Director:

The Company has established a definite policy on a limitation of numbers of company and that a director should not 
be appointed in other listed companies exceeding than 5. However, should there be any members whose appointment 
have exceeded this limitation; the Company shall consider the justification and appropriateness based on the grounds of 
expertise that is beneficial to the Company, the time dedicate for Company and records of attendance at the meetings, 
performance on consultancy and suggestions that are beneficial to the operation of the Company’s business, including 
the type of business of the company intended for appointment whether or not it is supportive of the business of the 
Company; the numbers of attendance in the meeting shall also be taken into consideration.

The position of Managing Director in other Company

The Company has established a definition policy in other company of Managing Director by considering that 
should be a business which are beneficial to our business, or it will be a part of controlling other business that company 
invested, for example; position in subsidiary company. It will not be a conflict business. Moreover, it must have been 
accumulated his knowledge and expertise.  

Director’s Term

The Company established the terms of director not exceed 3 consecutive terms, as indicated in the Good Governance 
policy. Should any director are suitable to be appointed longer than the specified period; the Board of Director shall 
consider the period of such appointment based on the efficiency of the performance and expertise that is considered 
beneficial to the maximum benefit of the Company.

Directors and Management Development:

In order to obtain efficiency in the operation; the Company has a policy to promote the Directors and Management, 
and high level management to have a continuous training, both in-house training and external training in other organizations 
such as IOD Institute and those overseas. The Human Resource Department has policy and development plan for the 
executives as an individual to develop the competency of personnel of the organization to be competent for the operation 
and in compliance with a plan of expansion of the Company.

• In 2013. There were two directors joined the IOD program.

Directors Orientation:

The Company organized the orientation procedure for a new director in a program that includes the visit to the 
factory and its production process; director handbook as an introduction to information of the Company, such as its 
vision, goal of the Company, scope of the industry; the Company’s regulations and related laws including framework of 
the operation; scope of duties and responsibility of the directors as for instance.
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การสืบทอดต�าแหน่งงาน

เพือ่เป็นกำรเตรยีมควำมพร้อม และต่อเนือ่งในกำรบรหิำรกจิกำรของบรษัิท บรษิทัจงึมแีผนสบืทอดงำนของผูบ้รหิำรระดบัสงู 
โดยคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน เป็นผู้จัดท�ำแผนสืบทอดต�ำแหน่งงำนที่ส�ำคัญของบริษัท และ
ก�ำหนดควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ ของต�ำแหน่งงำนท่ีมีควำมส�ำคัญและมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทและจัดท�ำ
แผนกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ จุดอ่อน จุดแข็ง และควำมพร้อม ของพนักงำน ระดับต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยกำรขึ้นไป เพื่อหำ
ผูท้ีม่คีณุสมบตัทิีเ่หมำะสมเข้ำร่วมโปรแกรมพฒันำเฉพำะรำยบคุคล เป็นกำรพฒันำควำมรูค้วำมสำมำรถผูบ้รหิำรทีมี่ศักยภำพให้
มีควำมพร้อมในกำรบริหำรกิจกำรต่อไป

การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมกำรจะมีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของตนเองทั้งคณะทุกปี โดยคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำและ
ก�ำหนดค่ำตอบแทนเป็นผู้รับผิดชอบในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ รวมทั้งกำรหำแนวทำงปรับปรุงกำรท�ำงำนของคณะ
กรรมกำร โดยแผนกก�ำกับกำรปฏบิตังิำนเป็นผูด้�ำเนนิกำรส่งแบบประเมินให้กรรมกำรทุกคน จำกนัน้รวบรวมกลับมำประมวลผล 
เพือ่ส่งให้คณะกรรมกำรสรรหำ ให้รำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรบริษัท ปีที่ผ่ำนมำ ผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรได้
คะแนน 93.4 % โดย ประเมินจำกหัวข้อดังต่อไปนี้ 

 1. โครงสร้ำงของคณะกรรมกำร
 2. ควำมพร้อมของคณะกรรมกำร
 3. บทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำร
 4. กำรจัดกำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน
 5. กำรดูแลไม่ให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
 6. กำรมอบหมำยอ�ำนำจด�ำเนินกำร
 7. กำรประชุม
 8. กำรท�ำหน้ำที่ของประธำนกรรมกำร
 9. กำรประเมินผลและกำรเตรียมบุคลำกรระดับบริหำร

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมกำรบรรษทัภบิำล สรรหำ และก�ำหนดค่ำตอบแทน เป็นผูด้�ำเนินกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของกรรมกำรผูจ้ดักำร 
รวมทั้งแผนในกำรพัฒนำและแนวทำงปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน 

องค์ประชุมคณะกรรมการบริษัท

กำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทัทีม่วีำระส�ำคญัท่ีต้องอนมัุต ิ บรษิทัก�ำหนดให้องค์ประชุมต้องมีกรรมกำรเข้ำร่วมไม่น้อยกว่ำ 
สองในสำมของกรรมกำรทัง้หมดเพือ่ร่วมกนัพจิำรณำวำระทีส่�ำคญัๆ ซึง่รำยงำนกำรเข้ำประชุมของคณะกรรมกำรได้เปิดเผยไว้ในหน้ำ 48

การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บรษิทัส่งบคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมำะสมไปเป็นกรรมกำรของบรษิทัย่อย เพือ่เป็นตวัแทนของบรษิทัตำมสัดส่วนกำรถอืหุน้ของ
บริษัททั้งนี้ เป็นข้อตกลงระหว่ำงบริษัทฯ และบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในกำรร่วมลงทุน เพื่อมีส่วนร่วมในกำรก�ำหนดนโยบำยที่
ส�ำคญัในกำรด�ำเนนิกจิกำร รวมทัง้กำรดแูลให้บรษิทัย่อยมรีะบบกำรควบคมุภำยในทีเ่หมำะสมและมกีลไกในกำรก�ำกบักจิกำรใน
ด้ำนต่ำงๆ ภำยใต้เกณฑ์เดียวกันกับบริษัท ทั้งนี้บริษัทย่อยมีหน้ำที่น�ำส่งงบกำรเงินให้กับบริษัทเพื่อท�ำงบกำรเงินรวม

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

 1. ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee)
  บริษัทและบริษัทย่อยจ่ำยค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีในรอบปีที่ผ่ำนมำมีจ�ำนวนเงินรวม 1,780,000 บำท
 2. ค่ำตอบแทนอื่น
  -ไม่มี-
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Succession Plan

In order to be prepared for a continuation of the business, a succession plan of a high level management is 
undertaken by the Corporate Governance Remuneration and Nomination Committee, who determine the qualifications and 
experience required of the successors, which are important and could affect business of the Company; and to establish 
a plan to evaluate the knowledge, competency, deficiency, prominence and enthusiasm of the employees, who are in 
the positions of the level of manager, to get those who are qualified to participate in an individual development program, 
to develop the knowledge and skill of the executives who could be qualified to manage the business in the future.

Board of Director Self Assessment

The Nomination and Remuneration Committee is responsible for assessment process and performance improvement 
of Board of Director and report to Board of Director. Last year the performance evaluation result is 90.3 %. The evaluation 
is covered following aspect ;

1. Structure and Characteristics of the Board Committee

2. Board’s Readiness

3. Role and Responsibility of the Board

4. Risk Management and Internal Control

5. Conflict of Interest Management

6. Delegation 

7. Board Meeting

8. Role of Chairman 

9. Assessment and Succession Plan 

Evaluation of Managing Director Performance

The Corporate Governance Nomination and Remuneration Committee is responsible for evaluation and development plan 
of Managing Director, and propose to Board of Directors for approval.

Board Quorums

The board quorums shall be two of third for dissolving the significant agenda.

Directing Policy of its Subsidiaries and Affiliated Company

The company assign individual to be a director in subsidiary companies to participate in establishing significant 
business policy and to govern them to provide necessaries system under the same standard of the company. The 
subsidiary obliges to submit financial statement to the company to consolidate.

Audit Fee

 1.  Audit fee
  In 2013 Company and its subsidiary paid for audit fee amount to 1,780,000 Baht.
 2.  Other fee
  -None-
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คณะกรรมการตรวจสอบ

Audit Committee

ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน
Internal Auditor

คณะกรรมการบรรษัทภบิาล สรรหา  
และก�าหนดค่าตอบแทน

Corporate Governance      
Nomination and Remuneration 

Committee

รองกรรมการผุู้จัดการ
(สายงานการผลิต)

Deputy Managing Director
Production Division

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
Assistant to Managing Director

รองกรรมการผู้จัดการ
(สายงานการบริหาร)

Deputy Managing Director
Administrative Division

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
Assistant Managing Director

ผังองค์กร
 ORGANIZATION CHART
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คณะกรรมการบริษัท

Board of Directors

คณะกรรมการบริหาร
Executive Board 

ประธานกรรมการบริหาร
Chairman of the Executive Board

กรรมการผู้จัดการ
Managing Director

ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
Finance and Accounting Director

รองกรรมการผู้จัดการ
(สายงานธุรกิจการตลาด)
Deputy Managing Director

Marketing Division

คณะกรรมการ                       
บริหารความเสี่ยง

Risk Management Committee
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ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
 MANAGEMENT DIsCussION AND ANAlysIs: (MD&A)

ภาพรวมผลการด�าเนินงาน

ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

 2556 2555 เพิ่ม(ลด)

หน่วย : ล้านบาท (ปรับปรุงใหม่) จ�านวน  ร้อยละ 

รายได้จากการขาย 25,289 26,781 (1,492) (5.57)

รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ 473 569 (96) (16.87)

  รวมรายได้จากการขาย 25,762 27,350 (1,588) (5.81)

รายได้อื่น 93 121 (28) (23.14)

ต้นทุนขาย 23,905 24,412 (507) (2.08)

ค่าใช้จ่ายในการขาย 429 499 (70) (14.03)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 170 220 (50) (22.73)

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 92 0 92 n/a 

ค่าใช้จ่ายอื่น 311 0 311 n/a 

ขาดทุนจากการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็น     

  มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ) (188) 188 (376) (200.00)

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 15 22 (7) (31.82)

ก�าไรสุทธิ 959 1,809 (850) (46.99)

ในปี 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีก�าไรสุทธิ 959 ล้านบาทลดลงจ�านวน 850 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 46.99 
เมื่อเทียบกับปี 2555 เนื่องจากรายได้จากการขายของบริษัทฯ ลดลงมาอยู่ที่ 25,289 ล้านบาทลดลงจ�านวน 1,492 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 5.57 จากปีก่อน ส่วนบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายวัสดุหีบห่อลดลง 96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.87 
บริษัทมีต้นทุนขายต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบคงเหลือเมื่อสิ้นปี 2555 ซึ่งยกมาต้นปี 2556 อยู่ในระดับสูง บริษัทฯ 
สามารถบริหารค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง 120 ล้านบาท อย่างไรก็ตามมีการขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนจ�านวน 
92 ล้านบาท และมค่ีาใช้จ่ายอ่ืนจ�านวน 311 ล้านบาท ซึง่เป็นผลขาดทนุจากการท�าสญัญาซือ้ขายถัว่เหลอืงและผลติภณัฑ์ล่วงหน้า
เพื่อป้องกันความเสี่ยง และในปี 2556 มีการกลับรายการขาดทุนจากการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับซึ่งตั้งไว้
ในปี 2555 จ�านวน 187.19 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงจ�านวน 7 ล้านบาท
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Overall Operational Performance

The operational Performance of the company and its subsidiaries for the year ended December 31, 2013 and 2012 are as follows: 

2013 2012 Increase (Decrease)

Unit : million Baht (restated) Total % 

Sales 25,289 26,781 (1,492) (5.57)

Sales of packing Material 473 569 (96) (16.87)

   Total Sales 25,762 27,350 (1,588) (5.81)

Others 93 121 (28) (23.14)

Cost of Sales 23,905 24,412 (507) (2.08)

Selling Expenses 429 499 (70) (14.03)

Administrative Expenses 170 220 (50) (22.73)

Loss on Exchanges 92 0 92 n/a 

Other Expenses 311 0 311 n/a 

Loss on reduction Inventory to Net Realizable Value     

(Reversal) (188) 188 (376) (200.00)

Financial cost 15 22 (7) (31.82)

Net Profit 959 1,809 (850) (46.99)

In 2013 the company and its subsidiaries generated the net profit of 959 million Baht, a decrease of 850 million Baht 
or 46.99% drop from 2012. This is because the company’s sales fell to 25,289 million Baht, a decrease of 1,492 million 
Baht or 5.57% from the previous year. The subsidiary’s revenue from selling packaging materials dropped by 96 million 
Baht or 16.87% while the cost of sales per unit increased as a result of the high cost of remaining raw materials carried 
forward from 2012 to 2013.The selling and administrative expenses decreased 120 million Baht while there was a loss 
on foreign exchange in the amount of 92 million Baht. The other expenses amounted to 311 million Baht, which is the 
result of loss on commodity hedging to avoid risk impact. In 2013 there was reversal loss from reduction of inventory to 
net realizable value in 2012 in the amount of 187.19 million Baht. The financial cost decreased by 7 million Baht. 
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1. การวิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน

1.1 รายได้จากการขาย

 เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยได้จัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ
ผลิตภัณฑ์และบริการ โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนงานทั้งสิ้น 3 ส่วนงาน ดังนี้ 

• ส่วนงานผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง เป็นส่วนงานที่ท�าการผลิตและจ�าหน่ายกากถั่วเหลืองและ
น�้ามันถั่วเหลือง 

• ส่วนงานผลิตและจ�าหน่ายบรรจุภัณฑ์ 
• ส่วนงานอื่น ๆ เป็นส่วนงานที่ท�าการจ�าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค

 2556 2555 เพิ่ม(ลด)

หน่วย : ล้านบาท  (ปรับปรุงใหม่) จ�านวน  ร้อยละ 

รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง 25,050 26,399 (1,349) (5.11)

 - อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ 15,926 16,526 (600) (3.63)

 - น�้ามันถั่วเหลือง 6,874 7,122 (248) (3.48)

 - อื่นๆ 2,250 2,751 (501) (18.21)

รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ 473 569 (96) (16.87)

รายได้จากการขายอื่นๆ 239 382 (143) (37.43)

รวมรายได้จากการขาย 25,762 27,350 (1,588) (5.81)

ในปี 2556 บรษิทัฯ มรีายได้จากส่วนงานผลิตและจ�าหน่ายผลติภณัฑ์จากถัว่เหลอืง 25,050 ล้านบาทลดลง 1,349  ล้านบาทคดิ
เป็นร้อยละ 5.11 โดยรายได้จากส่วนอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ลดลงจ�านวน 600 ล้านบาทหรือร้อยละ 3.63 เนื่องจากในปี 2556 
ภาวะการเลีย้งสตัว์ประสบปัญหาทัง้ภาคการส่งออกเนือ้ไก่และผลติภณัฑ์ ประกอบกับผูป้ระกอบการธรุกจิส่งออกเนือ้ไก่รายใหญ่
ประสบปัญหาต้องหยุดธุรกิจชั่วคราว นอกจากนั้นการเลี้ยงสุกรและกุ้งต่างก็ประสบปัญหาโรคระบาด โดยเฉพาะการตายของกุ้ง
จากภาวะอาการตายด่วน ท�าให้ผลผลิตกุ้งลดลงอย่างมากเหลือเพียง 270,000 ตัน โดยลดลงจาก 472,881 ตัน ในปี 2555 คิด
เป็นร้อยละ 43 ประกอบกบัวตัถดิุบอาหารสตัว์มรีาคาแพงในช่วงครึง่ปีแรกของปี 2556 สภาพตลาดกากถัว่เหลอืงในประเทศมกีาร
แข่งขันสูงจากการน�าเข้ากากถั่วเหลือง ท�าให้เกิดการแข่งขันด้านราคา ส่งผลให้ปริมาณขายลดลงในส่วนอุตสาหกรรมอาหารสัตว์

ส่วนรายได้จากส่วนน�้ามันถั่วเหลืองลดลงจ�านวน 248 ล้านบาทหรือร้อยละ 3.48 เนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรงโดยเฉพาะ 
น�้ามันปาล์มในปี 2556 น�้ามันปาล์มมีผลผลิตสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 58 ล้านตัน เนื่องจากมีการขยายการเพาะปลูกพืชปาล์มใน
ประเทศอินโดนเีซยี มาเลเซยีรวมทัง้ประเทศไทยเป็นอย่างมาก ท�าให้ผลผลติปาล์มล้นตลาดราคาน�า้มนัปาล์มลดลง ส่งผลให้เกดิ
ส่วนต่างราคาเปรียบเทียบกับน�้ามันถั่วเหลืองถึง 20 บาทต่อลิตรท�าให้มีการแข่งขันด้านราคามากขึ้น
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1. Operational Performance Analysis

1.1 Sales

 To facilitate administration, the company and its subsidiary structured the organization into different business unit 
according to product and service categories; there are 3 business units in the company and its subsidiary as follows: 

• Soybean production and soybean product distribution is the unit that produces soybean meal and 
soybean oil

 • Packaging production and distribution unit

 • Consumer product distribution unit

 2013 2012 Increase (Decrease)

Unit : million Baht (restated) Total % 

Sales from soybean products 25,050 26,399 (1,349) (5.11)

 - Animal feed industry 15,926 16,526 (600) (3.63)

 - Soybean oil 6,874 7,122 (248) (3.48)

 - Others 2,250 2,751 (501) (18.21)

Sales of packing materials 473 569 (96) (16.87)

Other sales 239 382 (143) (37.43)

Total sales 25,762 27,350 (1,588) (5.81)

In 2013 the company’s revenue from the production and distribution of soybean products is in the amount of 
25,050 million baht, a decrease of 1,349 million Baht or 5.11%. The revenue from the animal feed industry dropped 
by 600 million Baht, or 3.63%. This is because in 2013 the export of chicken meat and products dropped face trouble 
moreover major exporters temporarily shut down his business. At the same time, pig and shrimp farms faced epidemic 
problems, especially the Early Mortality Syndrome among shrimps causing the shrimp production to drop to only 270,000 
metric tons, a decrease from 472,881 metric tons from 2012 or 43% decrease. In addition, prices of raw materials 
for animal feeds were high during the first half of 2013 while the domestic market for soybean meals became highly 
competitive due to the import of soybean meals that caused a price war that led to the decrease in sales volume for 
the animal feed industry.

Sales from soybean oil dropped by 248 million Baht or 3.48%. This is because the global palm oil production in 2013 
reached the highest volume of approximately 58 million metric tons as there was a significant expansion of palm plantations 
in Indonesia, Malaysia and Thailand. Consequently, there was oversupply of palm product in the market and the price 
difference with the soybean palm over 20 Baht per liter,causing price competition.
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ในส่วนของบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายวัสดุหีบห่อจ�านวน 473 ล้านบาทลดลง 96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.87  
เป็นผลจากปริมาณขายที่ลดลงร้อยละ 13 จากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ก�าลังซื้อจึงลดลง

1.2 รายได้อื่น

ปี 2556 รายได้อื่นลดลง 28 ล้านบาท สาเหตุหลักคือ ก�าไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ในปี 2555 เกิดก�าไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนจ�านวน 42 ล้านบาท ขณะที่ในปี 2556 เกิดผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

1.3 ต้นทุนขาย

ต้นทนุขายของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยในปี 2556 มจี�านวน  23,905 ล้านบาทลดลง 507 ล้านบาทจากปี 2555 หรอืคดิเป็น
ร้อยละ 2.08 ซึ่งลดลงในอัตราที่ต�่ากว่าการลดลงของรายได้จากการขาย ซึ่งลดลงร้อยละ 5.81 โดยในปี 2556 บริษัทฯ และบริษัท
ย่อย มอัีตราก�าไรขัน้ต้นเท่ากบัร้อยละ 7.21 ของยอดขายโดยรวม  ลดลงจากร้อยละ 10.74 สาเหตหุลักมาจากราคาเมลด็ถัว่เหลอืง
ในตลาดโลกปีทีผ่่านมามคีวามผนัผวน ปรมิาณผลผลติและความต้องการใช้ในตลาดโลกไม่สมดลุ นอกจากนีก้ารทีร่ะบบการขนส่ง
เมลด็ถัว่เหลอืงและผลติภณัฑ์กากถัว่เหลอืงของประเทศต้นทางมปัีญหาเรือ่งความล่าช้า ซึง่เป็นปัจจยัทีไ่ม่สามารถควบคมุได้ ท�าให้
เกิดการน�าเข้าผลิตภัณฑ์กากถั่วเหลืองประดังเข้ามาในช่วงระยะเวลาเดียวกัน  ส่งผลให้สินค้าล้นตลาด ท�าให้ราคาผลิตภัณฑ์กาก
ถัว่เหลอืงต�า่กว่าราคาวตัถดุบิเมลด็ถัว่เหลอืงมากกว่าปกตแิละเกดิส่วนต่างระหว่างราคาขายน�า้มันถัว่เหลืองและน�า้มันปาล์มห่าง
กันมาก ท�าให้เกิดการแข่งขันด้านราคาขายอย่างรุนแรง ประกอบกับต้นทุนวัตถุดิบคงเหลือเมื่อสิ้นปี 2555 ซึ่งยกมาต้นปี 2556 
มีต้นทุนสูง ด้วยปัจจัยต่างๆดังกล่าว จึงท�าให้บริษัทไม่สามารถขายสินค้าตามต้นทุนที่แท้จริงได้ ส่งผลให้อัตราก�าไรขั้นต้นลดลง

1.4 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ในปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายจ�านวน 429 ล้านบาทลดลง 70 ล้านบาทเป็นผลจากค่าขนส่งและ
ค่าใช้จ่ายส่งออกที่ลดลงจ�านวน 35 ล้านบาทตามปริมาณขายที่ลดลง และค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายที่ลดลงจ�านวน 35 ล้านบาท

ส่วนค่าใช้จ่ายบริหารจ�านวน 170 ล้านบาทลดลง 50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.73 เนื่องจากมีการกลับรายการหนี้สงสัย
จะสูญซึ่งตั้งไว้ในปี 2555 จ�านวน  28 ล้านบาท

1.5 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในปี 2556 จ�านวน 92 ล้านบาท เกิดจากการท�าประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนจาก
การส่งออกน�้ามันถั่วเหลืองล่วงหน้าตามแผนการขาย  เนื่องจากค่าเงินบาทในช่วงเดือน ม.ค – เม.ย 2556 มีแนวโน้มแข็งค่าต่อ
เนื่องจาก 30.60 บาท/ดอลลาร์สหรัฐในเดือน ม.ค. 2556 ลงมาที่ 28.50 บาท/ดอลลาร์สหรัฐในเดือน เม.ย. 2556 หรือแข็งค่า
รอ้ยละ 6.8  (ภาพประกอบ) แต่ภายหลัง คา่เงินบาทกลับมีทิศทางอ่อนค่าขึ้นหลังจากที่ประธานธนาคารกลางสหรฐัฯ (Fed) ได้ส่ง
สัญญาณการลดวงเงินการเข้าซื้อสินทรัพย์ (QE Tapering) เมื่อช่วงไตรมาสที่ 2/2556 ท�าให้เกิดกระแสเงินทุนไหลออกจากตลาด
ทุนไทย ประกอบกับยอดขายน�้ามันส่งออกที่เกิดขึ้นจริงลดลงจากที่ประมาณการขายไว้ ซึ่งต�่ากว่าจ�านวนที่ท�าประกันความเสี่ยง 



101

An
nu

al
 R

ep
or

t 
20

13

Thai Vegetable Oil Public Company Limited

The subsidiary generated the sales from packing materials in the amount of 473 millon Baht, a decrease of 96 
million Baht or 16.87%. The revenue was affected by the decrease in sales volume by 13% because of the economic 
recession and drop in purchasing power. 

1.2 Other Income

In 2013 the other income dropped by 28 million Baht because in 2012 the company had gains from exchange in 
the amount of 42 million Baht while in 2013 there was a loss on exchange rate. 

1.3 Cost of Sales

The cost of sales of the company and its subsidiary in 2013 amounted to 23,905 million Baht, a decrease 
of 507 million Baht or 2.08% from 2012.  The decrease is at the lower rate than the decrease of sales revenue by 
5.81%. In 2013 the company and its subsidiary’s gross profit is accounted for 7.21% of the total sales, or a decrease 
by 10.74% from 2012. This is because of the price fluctuation of soybean in the past year as a result of the unbalacne 
between supply and demand in the world market. In addition, there was a logistic delay of soybean and soybean meals 
from the origin countries, which is an uncontrollable factor. This causes the imported soybean meals to come in at the 
same time which leads to oversupply in the market and an unusually low soybean meal price compared to the price of 
soybean. The incident led to a wide gap between the selling prices of soybean oil and palm oil causing an aggressive 
price war. Additionally, the cost of raw materials carried forward from the end of 2012 to the beginning of 2013 was 
high. Because of the above reasons, the company cannot sell the products according to the actual cost, leading to 
the decrease in gross profit. 

1.4 Selling and Administrative Expenses

In 2013 the company and its subsidiary’s selling and administrative expenses amounted to 429 million Baht, a 
decrease of 70 million Baht. This is the result of the transportation and export cost dropped by 35 million Baht along 
with the decrease in sales volume and the sales promotion cost that dropped by 35 million Baht. 

The administrative expenses amounted to 170 million Baht, a decrease of 50 million Baht or 22.73%. This is due 
to the reversal on doubtful accounts entries realizable in 2012 in the amount of 28 million Baht. 

1.5 Loss on Exchange

The loss on foreign exchange in 2013 amounted to 92 million Baht. This is the result of exchange risk insurance for 
soybean oil export in advance according to the sales plan.  As Baht value between January – April 2013 continued to 
appreciate, from 30.60 Baht/ U.S. Dollars in January 2013 to 28.50 Baht/ U.S. Dollars in April 2013 or the appreciate 
at 6.8% (see the graph). However, Baht value tended to weaken after the Chair of the U.S. Federal Reserve signaled 
the decrease in QE Tapering in Q2/2013, causing the capital flow out of Thai capital market. At the same time, the 
actual export sales of the oil did not reach the estimated sales under which is lower the amount of the risk insurance. 
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ภาพประกอบ กราฟแสดงการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2556

1.6 ค่าใช้จ่ายอื่น

ค่าใช้จ่ายอื่นจ�านวน 311 ล้านบาทในปี 2556 เกิดจากผลขาดทุนจากการท�าสัญญาซ้ือขายถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์ล่วง
หน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง เน่ืองมาจากในช่วงไตรมาสที่ 1/2556 บริษัทฯ เล็งเห็นว่าราคาถั่วเหลืองมีความเสี่ยงที่จะปรับตัว
ลดลง เนือ่งจากสภาพอากาศทีเ่อือ้อ�านวยท�าให้ปรมิาณผลผลติถัว่เหลอืงจากประเทศบราซลิ และอาร์เจนตนิา ซึง่เป็นผูผ้ลติและ
ส่งออกรายใหญ่ของโลกนั้น มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปริมาณผลผลิตของปีก่อนหน้า โดยผลผลิตถั่วเหลือง
จากทัง้สองประเทศดังกล่าวจะเริม่ทยอยส่งออกมายงัประเทศปลายทางตัง้แต่เดอืนกมุภาพนัธ์เป็นต้นไป และปรมิาณการส่งออก
จะสงูสดุในช่วงไตรมาสที ่2 บรษิทัฯ จงึตดัสนิใจท�าการป้องกนัความเสีย่ง (hedging) ราคาถัว่เหลอืง โดยการขายล่วงหน้าถัว่เหลอืง
ส�าหรับไตรมาสที่ 2/2556 เพื่อป้องกันความเสี่ยงการขาดทุนจากสต็อกถั่วเหลืองที่จะเกิดขึ้นในกรณีที่ราคาถั่วเหลืองปรับลดลง 
อย่างไรก็ตามราคาถั่วเหลืองไม่ได้ปรับตัวลดลงตามที่ประมาณการณ์ไว้แต่กลับปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนเมษายน
ไปสู่ระดับสูงสุดของปีในเดือนกรกฎาคม แม้ว่าผลผลิตถั่วเหลืองจะมีมากตามที่คาดการณ์ไว้ แต่ปริมาณถั่วเหลืองที่ส่งออกไปยัง
ผู้ใช้ในประเทศปลายทางเกิดความล่าช้าอย่างมาก เพราะระบบสาธารณูปโภคในการขนส่งของบราซิลที่ไม่มีการขยายเพิ่มเติม 
ไม่สามารถรองรับปริมาณผลผลิตทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้นมาก จากปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นจึงท�าให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการ
ท�า hedging คิดเป็นเงิน 311 ล้านบาท

1.7 ขาดทุนจากการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

ในปี 2556 มีรายการกลับรายการขาดทุนจากการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับซ่ึงต้ังไว้ในปี 2555 
จ�านวน 188 ล้านบาท และรับรู้ผลจากการกลับรายการดังกล่าวในงบก�าไรขาดทุนปี 2556

1.8 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้แก่ค่าธรรมเนียมธนาคารและดอกเบี้ยจ่ายซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายตามปกติ
จากการประกอบกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวลดลงเนื่องจากการลดลงของดอกเบี้ยจ่ายที่บริษัทฯ
จ่ายช�าระหนี้เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทที่เร็วขึ้นจากการบริหารกระแสเงินสดจากการด�าเนินงานที่มีอย่างเพียงพอให้เกิดประสิทธิภาพ
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Baht movement compared to US Dollars in 2013

1.6 Other Expenses

The other expenses amounted to 311 million Baht in 2013 because of the loss from commodity hedging to avoid 
risk impact. During Q1/2013 the company foresaw that the soybean price might drop as the weather condition in Brazil 
and Argentina supported the increasing of production of soybean in those two countries, which are the major exporter 
of soybean products. The production was estimated to increase more than 20% from the production of the previous 
year. The soybean products from the two countries were exported to the destination countries since February and rose 
to the highest during the second quarter. As a result, the company decided to hedge against the soybean price by 
forward selling the soybean for Q2/2013 to prevent the loss from risk of soybean stock in case of the drop in soybean 
price. However, the price did not decrease as expected. On the contrary, it continued to rise from April up to highest 
level in July. Even though the soybean production increased as expected, there was a delay from logistic system since 
Brazil’s facilities did not support the phenomenon increase in agricultural products. Because of the above reasons, the 
company faced a loss from the commodity hedging to avoid risk impact in the amount of 311 million Baht. 

1.7 Loss on reduction of to inventory net realizable value 

In 2013 there was a loss on reversal from reduction of inventory to net realizable value in 2012 in the amount of 
188 million Baht, the reversal was realized in the income statement of 2013. 

1.8 Financial Cost

The financial cost of the company and its subsidiary include bank fee and interest payable, which are the normal 
expenses from the operation of the company and its subsidiary. The financial cost decreased as a result of the decrease 
in the interest payable that the company paid to trust receipts payable sooner from an effective cash flow management.
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2. การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

 31 ธ.ค.2556 31 ธ.ค.2555 เพิ่ม(ลด)

หน่วย : ล้านบาท  (ปรับปรุงใหม่) จ�านวน  ร้อยละ 

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน 8,116 9,033 (917) (10.15)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,795 3,054 (259) (8.48)

  รวมสินทรัพย์ 10,911 12,087 (1,176) (9.73)

หนี้สิน     

หนี้สินหมุนเวียน 3,894 4,991 (1,097) (21.98)

หนี้สินไม่หมุนเวียน 143 115 28 24.35 

  รวมหนี้สิน 4,037 5,106 (1,069) (20.94)

ส่วนของผู้ถือหุ้น     

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 6,724 6,819 (95) (1.39)

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 150 162 (12) (7.41)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 6,874 6,981 (107) (1.53)

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 10,911 12,087 (1,176) (9.73)

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์มูลค่ารวมทั้งสิ้นจ�านวน 10,911 ล้านบาทลดลงจ�านวน 
1,176 ล้านบาทหรือร้อยละ 9.73 จากปีก่อน มีสาเหตุหลักมาจาก

• สินทรัพย์หมุนเวียนลดลงจ�านวน 917 ล้านบาทหรือร้อยละ 10.15 สาเหตุจากสินค้าคงเหลือที่ลดลงจ�านวน 
1,166 ล้านบาท ประกอบด้วยวัตถุดิบที่ลดลง 604 ล้านบาท และวัตถุดิบระหว่างทางที่ลดลง 757 ล้านบาท

• สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลงจ�านวน 259 ล้านบาทหรือร้อยละ 8.48 เนื่องจาก ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ลดลง 
จ�านวน 192 ล้านบาทหรือร้อยละ 6.98 เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าเสื่อมราคาในปี 2556 จ�านวน 317 
ล้านบาท และมกีารซือ้สนิทรพัย์เครือ่งจกัรและอปุกรณ์เข้ามาเพือ่ใช้งานแทนทีส่นิทรพัย์เดมิจ�านวน 125 ล้านบาท ใน
ปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีลดลง 54 ล้านบาท ขณะที่สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
อื่นลดลง 34 ล้านบาท  ซึ่งสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบด้วยค่าเงินประกัน เงิน
มัดจ�าต่าง ๆ  และค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าอื่น ๆ  ที่กิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์ในอนาคตเกินกว่า 1 ปี ซึ่งสินทรัพย์
ไม่หมนุเวยีนดงักล่าวลดลงจากปีก่อนเนือ่งมาจากได้มกีารจดัประเภทค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัย่อย 
จะใช้ประโยชน์ใน 1 ปีโดยจัดประเภทจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
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2. Financial status Analysis 

 Dec 31, 2013 Dec 31, 2012 Increase (Decrease)

Unit : million Baht (restated) Total % 

Assets

Current Assets 8,116 9,033 (917) (10.15)

Non-Current Assets 2,795 3,054 (259) (8.48)

   Total Assets 10,911 12,087 (1,176) (9.73)

Liabilities     

Current Liabilities 3,894 4,991 (1,097) (21.98)

Non-Current Liabilities 143 115 28 24.35 

   Total Liabilities 4,037 5,106 (1,069) (20.94)

Shareholders’ Equity     

Equity holders of the Company 6,724 6,819 (95) (1.39)

Non-Controlling Interest 150 162 (12) (7.41)

Total Shareholders’ Equity 6,874 6,981 (107) (1.53)

Total Liabilities and Shareholders’ Equity 10,911 12,087 (1,176) (9.73)

Assets
 As of December 31, 2013 the company and its subsidiary has a total asset in the amount of 10,911 million Baht, 
a decrease of 1,176 million Baht or 9.73% from the previous year. This is due to: 

• Current assets dropped by 917 million Baht or 10.15% from the decrease of the inventories by 1,166 
million Baht, which consist of the decrease in raw materials by 604 million Baht and in-transit raw materials 
by 757 million Baht.

• Non-current assets decreased by 259 million Baht or 8.48% from the drop in property, plant and equipment 
by 192 million Baht or 6.98%. This is because the company and its subsidiary have the depreciation expenses in 
2013 in the amount of 317 million Baht. There were also purchases of machinery and equipment to replace the 
old assets in the amount of 125 million Baht.  At the same time, in 2013, the company and its subsidiary’s 
deferred tax asset decreased by 54 million Baht while the non-current assets decreased by 34 million Baht. 
The company and its subsidiary’s non-current assets included the deposit and insurance fee as well as other 
advance expenses that are expected to yield profits in over a year. The said non-current assets decreased 
because of the company and its subsidiaies advance expenses that will be used in one year is moved from 
the non-current asset category to the current asset category. 
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หนี้สิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหน้ีสินรวมทั้งส้ินจ�านวน 4,037 ล้านบาทลดลงจ�านวน 
1,069 ล้านบาทหรือร้อยละ 20.94 จากปีก่อน มีสาเหตุหลักมาจาก

• หนี้สินหมุนเวียนลดลงจ�านวน 1,097 ล้านบาทหรือร้อยละ 21.98 เนื่องจากเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทท่ีลดลง
จ�านวน 1,080 ล้านบาท และภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลง 127 ล้านบาท

• หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจ�านวน 28 ล้านบาทหรือร้อยละ 24.35 ผลจากเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้น
จ�านวน 23 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากสิ้นปี 2555 จ�านวน 107 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 1.53 ถึงแม้ว่า
ก�าไรสะสมจะเพ่ิมขึ้น 959 ล้านบาทจากผลประกอบการปี 2556 แต่เนื่องจากในปี 2556 มีการจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการ
ด�าเนินงานครึ่งปีหลังของปี 2555 และผลการด�าเนินงานของครึ่งปีแรกของปี 2556 จ�านวนรวม 1,051 ล้านบาท ประกอบกับ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 4 ล้านบาท ขณะที่ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อยลดลง 
12 ล้านบาท จึงท�าให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากสิ้นปี 2555 จ�านวน 107 ล้านบาท

สภาพคล่อง

สภาพคล่องของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555  มีดังนี้ 

 2556 2555 เพิ่ม(ลด)

หน่วย : ล้านบาท  (ปรับปรุงใหม่) จ�านวน  ร้อยละ 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน 2,260 (500) 2,760 552.00 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (120) (322) 202 62.73 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (2,143) 768 (2,911) (379.04)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ (3) (54)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 115 169 (54) (31.95)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 112 115 (3) (2.61)

 ในปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปีเท่ากับ 112 ล้านบาทลดลง 3 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 2.61จากปี 2555 

•  กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงานเป็นจ�านวนเงิน 2,260 ล้านบาทจากสินค้าคงเหลือที่ลดลงจ�านวน 
1,354 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจ�านวน 136 ล้านบาท

•  กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนในปี 2556 เท่ากับ 120 ล้านบาท จากรายจ่ายลงทุนในส่วนของการซื้อ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมถึงสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจ�านวน 155 ล้านบาท

•  กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจ�านวน  2,143 ล้านบาท เป็นการจ่ายเงินปันผลจ�านวน 1,096 ล้านบาท 
และจ่ายช�าระหนี้เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท จ�านวน 1,081 ล้านบาท 
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Liabilities
 As of December 31, 2013 the company and its subsidiary has a total liability in the amount of 4,037 million Baht, 
a decrease of 1,069 million Baht or 20.94% from the previous year. The main causes are: 

• The decrease in current liabilities in the amount of 1,097 million Baht or 21.98% because the trustee receipts 
payable decreased in the amount of 1,080 million Baht and the deferred tax income decreased by 127 million 
Baht. 

• Non-current liabilities increased by 28 million Baht or 24.35% as a result of the long-term loan of the subsidiary 
that increased in the amount of 23 million Baht. 

Shareholders’ Equity

As of December 31, 2013 the shareholders’ equity decrease from the year end 2012 amounted to 107 million 
Baht or a decrease by 1.53%. Even though the accrued profit will increase by 959 million Baht from the operation result 
in 2013, But in 2013 the company paid dividend for the operation result of the second half year of 2012 and the first 
half year of 2013 in the amount of 1,051 million Baht. In addition, the shareholders’ equity decreased by 4 million Baht 
while the non-controlling interest of the subsidiary decreased by 12 million Baht, causing the shareholders’ equity from 
the year end 2012 to be in the amount of 107 million Baht. 

Liquidity

The liquidity of the company and its subsidiary for the years ended December 31, 2013 and 2012 is as follows: 

 2013 2012 Increase (Decrease)

Unit : million Baht  (restated) Total % 

Cash flow from operating activities 2,260 (500) 2,760 552.00 

Cash flow from investing activities (120) (322) 202 62.73 

Cash flow from financing activities (2,143) 768 (2,911) (379.04)

Net increase (decrease) in cash and cash equivalent (3) (54)

Cash and cash equivalents at the beginning of year 115 169 (54) (31.95)

Cash or cash equivalents at the end of year 112 115 (3) (2.61)

 In 2013 the company and its subsidiary’s cash and cash equivalents at the end of year amount to 112 million 
baht, a decrease of  3 million Baht or 2.61% from the previous year. 

•  Net cash flow from operating activities amounts to 2,260 million Baht from the decrease of inventories by 
1,354 million Baht and the increase of trade payables and other account payables in the amount of 136 
million Baht.

•  Net cash flow from investing activities in 2013 amounts to 120 million Baht; most of which is used to purchase 
of property land and equipment and intangible assets in the amount of 155 million Baht. 

•  Net cash flow from financing activities in the amount of 2,143 million Baht, which consist of the dividend 
payment in the amount of 1,096 million Baht and the payment to trust receipts payables in the amount of 
1,081 million Baht. 
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บ ริ ษั ท  น�้ า มั น พื ช ไ ท ย  จ� า กั ด  ( ม ห า ช น )

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ

2556
2555        

(ปรับปรุงใหม่)
2554     

(ปรับปรุงใหม่)

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.08 1.81 1.70 

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.48 0.35 0.38 

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.51 (0.11) 0.10 

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 15.32 17.74 16.57 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 23.50 20.29 21.73 

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 15.25 17.60 23.23 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 23.61 20.45 15.50 

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า) 15.06 17.80 18.09 

ระยะเวลาช�าระหนี้ (วัน) 23.91 20.23 19.90 

Cash Cycle (วัน) 23.21 20.52 17.33 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร

อัตราก�าไรขั้นต้น (%) 7.21% 10.74% 6.51%

อัตราก�าไรสุทธิ (%) 3.71% 6.58% 3.07%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 13.84% 28.27% 12.05%

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 8.34% 16.14% 7.00%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 48.02% 77.87% 36.64%

อัตราส่วนหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 2.25 2.45 2.28 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.59 0.73 0.78 

อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย (เท่า) 126.87 137.20 33.97 

อัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพัน (เท่า) 1.46 0.81 1.47 

อัตราจ่ายเงินปันผล (%) 84.31% 80.48% 96.59%
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Important Financial Ratio

2013 2012 
(restated)

2011 
(restated)

Liquidity Ratio

Current Ratio (time) 2.08 1.81 1.70 

Quick Ratio (time) 0.48 0.35 0.38 

Cash Flow Liquidity Ratio (time) 0.51 ( 0.11 ) 0.10 

Account Receivables Turnover (time) 15.32 17.74 16.57 

Collection Period (day) 23.50 20.29 21.73 

Inventory Turnover (time) 15.25 17.60 23.23 

Average Days Sales Ratio 23.61 20.45 15.50 

Account Payables Turnover (time) 15.06 17.80 18.09 

Payment Period (day) 23.91 20.23 19.90 

Cash Cycle (day) 23.21 20.52 17.33 

Profitability Ratio

Gross Profit Margin (%) 7.21% 10.74% 6.51%

Net Profit Margin (%) 3.71% 6.58% 3.07%

Return on Equity (%) 13.84% 28.27% 12.05%

Efficiency Ratio

Return on Assets (%) 8.34% 16.14% 7.00%

Return on Fixed Assets (%) 48.02% 77.87% 36.64%

Assets Turnover (time) 2.25 2.45 2.28 

Financial Policy Ratio

Debt to Equity Ratio (time) 0.59 0.73 0.78 

Interest Coverage Ratio (time) 126.87 137.20 33.97 

Commitment Coverage Ratio (time) 1.46 0.81 1.47 

Dividend Payout (%) 84.31% 80.48% 96.59%
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บ ริ ษั ท  น�้ า มั น พื ช ไ ท ย  จ� า กั ด  ( ม ห า ช น )

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ สิ้นปี 2556 เท่ากับ 2.08 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ที่ 1.81 เท่า โดยมีอัตราส่วนสภาพคล่อง
หมุนเร็วและสภาพคล่องกระแสเงินสดอยู่ที่ 0.48 เท่าและ 0.51 เท่าตามล�าดับ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยปี 2556 มี Cash Cycle 
อยู่ที่ 23.21 วันเพิ่มขึ้นจากปี 2555 ที่มี  Cash Cycle อยู่ที่ 20.52 วัน เนื่องจากระยะเวลาในการเก็บหนี้ลูกค้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเล็ก
น้อยจาก 20.29 วันในปี 2555 มาอยู่ที่ 23.50 วันในปี 2556

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร

ในปี 2556 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร คือ อัตราก�าไรขั้นต้น อัตราก�าไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทน
ผู้ถือหุ้น อยู่ที่ 7.21%, 3.71% และ 13.84% ตามล�าดับ ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปี 2555 สาเหตุเนื่องจากก�าไรขั้นต้นที่ลดลงจาก
การที่บริษัทฯ ไม่สามารถขายสินค้าตามต้นทุนที่แท้จริงได้ ประกอบกับเกิดผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และผลขาดทุนจาก
การท�าสัญญาซื้อขายถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง ท�าให้ก�าไรสุทธิลดลง 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน

ในปี 2556 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร และอัตราส่วนหมุนของสินทรัพย์ 
อยู่ที่ 8.34%, 48.02% และ 2.25 เท่าตามล�าดับ ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปี 2555 สาเหตุหลักเนื่องจากก�าไรสุทธิที่ลดลง

นโยบายทางการเงิน

ณ สิ้นปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของหนี้สิน 4,037 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 6,874 ล้านบาท คิดเป็น
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.59 เท่า ลดลงจากสิ้นปี 2555 ที่ 0.73 เท่า โดยมีอัตราจ่ายเงินปันผลอยู่ที่ 84.31% 
เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ที่อัตราจ่ายเงินปันผลอยู่ที่ 80.48%
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Liquidity Ratio

The liquidity ratio at the yearend 2013 equals 2.08 times, an increase from 2012 by 1.81 times. The quick liquidity 
ratio and cash flow liquidity ratio are at 0.48 times and 0.51 times respectively, which are an increase from the previous 
year. In 2013 the cash cycle is at 23.21 days, an increase from the cash cycle of 2012 at 20.52 days. The average 
collection period in 2013 slightly increased from 20.92 days in 2012 to 23.50 days in 2013. 

Profitability Ratio

The profitability ratio includes the gross profit margin, the net profit margin and return on equity. In 2013 the ratio for 
each is at 7.21%, 3.71% and 13.84% respectively. This is a decrease from 2012 because the gross profit decrease as a 
result of the company being unable to sell the products according to the actual cost, the loss on exchange and the loss on 
commodity hedging to avoid risk impact – these factors caused the net profit to drop. 

 Efficiency Ratio

The return on assets, return on fixed assets and assets turnover in 2013 are at 8.34%, 48.02% and 2.25 times 
respectively. This is a decrease from 2012 because of the drop in the net profit in 2013. 

Financial Policy Ratio

For the yearend 2013 the company and its subsidiary has the total liabilities in the amount of 4,037 million Baht 
and the total shareholders’ equity in the amount of 6,874 million Baht – this results in the debts to equity ratio of 0.59 times, a 
decrease from 0.73 times from the yearend 2012. The dividend payout ratio is at 84.31% or an increase from 80.48% 
of 2012.  



112

รา
ยง

าน
ปร

ะจ
�าปี

 2
55

6
บ ริ ษั ท  น�้ า มั น พื ช ไ ท ย  จ� า กั ด  ( ม ห า ช น )

รายการธุรกิจกับกิจการที่ เกี่ยวข้องกัน
 RELATED PARTY TRANSACTIONS

นโยบายการท�ารายการระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน

ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการท�าธุรกรรมระหว่างบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย กับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยธุรกรรม
ดงักล่าว มข้ีอตกลงทางการค้าในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิญชูนจะพงึกระท�ากบัคูส่ญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ด้วยอ�านาจต่อ
รองทางการค้าทีป่ราศจากอทิธพิลในการทีต่นมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบคุคลทีม่คีวามเกีย่วข้อง ทัง้นี ้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผูใ้ห้ความเหน็เก่ียวกับความจ�าเป็นและความสมเหตผุลในการเข้าท�ารายการนัน้ๆ เพือ่เสนอให้คณะกรรมการบรษิทั
และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) พิจารณาอนุมัติการเข้าท�ารายการต่อไป โดยให้จัดท�ารายงานสรุปการท�า
ธุรกรรมระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการทุกสิ้นปี 

ในกรณทีีค่ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช�านาญในการพจิารณารายการระหว่างกนั บรษิทัจะให้ผูเ้ชีย่วชาญอสิระ หรอืผู้
สอบบญัชขีองบรษิทัเป็นผูใ้ห้ความเหน็เกีย่วกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว เพือ่น�าไปใช้ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการ
หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติการเข้าท�ารายการดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิด
เผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานประจ�าปี และ แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปีของบริษัท 
(แบบ 56-1) การท�ารายการในปีนี้ไม่มีความเห็นของกรรมการอิสระที่แตกต่างจากมติกรรมการ 

ในระหว่างปี บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่ส�าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็น
ไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นราคาตลาดและ
เป็นไปตามปกตธิรุกจิ โดยกรรมการอสิระไม่มคีวามเหน็เป็นอย่างอืน่ทีแ่ตกต่างออกไป และเปิดเผยไว้ในงบการเงนิเรยีบร้อยแล้ว

ความสัมพันธ์กับบริษัทที่ท�าธุรกรรมร่วม

บริษัท พรอดดิจิ จ�ากัด (มหาชน)

• บริษัท พรอดดิจิ จ�ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้น 43% และมีกรรมการ
ร่วมกับบริษัทจ�านวน 4 คน คือ นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ นายจารุพจน์ ณีศะนันท์ นายสมศักด์ิ ศิวะนาวินทร์ 
และนายวัชร วิทยฐานกรณ์

บริษัท ไทยฮา จ�ากัด (มหาชน)

• ผูบ้ริหารของบรษิทัและผูท้ีเ่กีย่วข้องของบคุคลดงักล่าวมสีดัส่วนการถอืหุน้ใน บรษิทั ไทยฮา จ�ากดั (มหาชน) ทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อมรวม 4.85% มกีรรมการร่วมกบับรษิทัจ�านวน 2 คนคือ นางสาวปรนิดา ตัง้พริฬุห์ธรรม และนายวสุิทธิ วทิยฐานกรณ์

บริษัท โกลเด้น เธร็ด จ�ากัด

• ผูบ้รหิารของบรษิทัและผู้ทีเ่กีย่วข้องของบคุคลดงักล่าวมีสัดส่วนการถือหุน้ใน บรษิทั โกลเด้น เธรด็ จ�ากดั รวม 16.47% 
และมีกรรมการร่วมกับบริษัทจ�านวน 1 ท่าน คือ นางสาวสุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์ 

บริษัท น�้ามันบริโภคไทย จ�ากัด

• บริษัทถือหุ้นใน บริษัท น�้ามันบริโภคไทย จ�ากัด ด้วยสัดส่วนการถือหุ้น 14% และมีกรรมการร่วมกับบริษัท
จ�านวน 1 ท่าน คือ นางสาวสุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์

บริษัท นิวเวฟ เอเชีย จ�ากัด

• ผู้บริหารของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวมีสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท นิวเวฟ เอเชีย จ�ากัด รวม 15% 
และมีกรรมการร่วมกับบริษัทจ�านวน 1 ท่าน คือ นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์ 
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Connected Transaction Policy between the Company, its subsidiaries and Related Parties

The management can approve related transactions between companies, its subsidiaries, and related parties as 
long as such transactions contain trade terms in the nature that a reasonable man should do with any contract partner 
in the same situation, without asserting influence from one’s position as a director, executive, or related person. The 
Audit Committee will advise on the necessity and validity of such transactions to the Board of Directors and/or the 
Company’s shareholders meeting (as the case may be) so they can consider approving the transactions. The report on 
related transactions between the Company and related parties will be made and submitted to the Board of Directors’ 
meeting at the end of every year.

In the case that the Audit Committee is not qualified to advise on the related transactions, the independent experts 
or the Company’s auditors will advise on those transactions for the decision-making of the Board of Directors or the 
shareholders, as the case may be. Anyhow, the conflict of interest person will not partake in the approval process. 
The Company will disclose its related transactions in the footnotes to the financial statement, annual report, and the 
Company’s annual information disclosure form (form 56-1). For this year, the opinions of Independent Directors on the 
Company’s related transactions were not different from the Directors’ resolution. 

During the past year, the Company and subsidiaries have significant transactions with related parties. Such transactions 
were made according to trade terms agreed between the Company and those related parties, as would be in usual 
business. The Independent Directors do not have different opinions and the transactions are already disclosed in the 
2013 financial statement.

Relationship between the company and related parties

Prodigy Public Co.,Ltd.

• Prodigy Public Co.,Ltd. is a subsidiary; the Company holds 43% of its shares and has four common directors: 
Mr. Visuth Vitayathanagorn, Mr. Jaruphot Neesanan, Mr. Somsak Sivanawin, and Mr. Vachara Vitayatanagorn.

Thai Ha Public Co.,Ltd.

• The executive management and related parties hold shares in Thai Ha Public Company Limited, both directly and 
indirectly, in the ratio of 4.85%; the Company also has 2 common directors: Miss Prinda Tangpiroonthum 
and Mr. Visuth Vitayathanagorn.

Golden Thread Co.,Ltd.

• The executive management and related parties hold shares in Golden Thread Co.,Ltd., both directly and 
indirectly, in the ratio of 16.47%; the Company also has 1 common director: Miss Sudarath Vitayatanagorn.

Thai Edible Oil Co.,Ltd.

• The Company’s shareholding ratio in Thai Edible Oil Co.,Ltd. is 14% and has 1 common director: Miss Sudarath 
Vitayatanagorn.

New Wave Asia Co.,Ltd.

• The Company’s management and parties related to them hold shares in New Wave Asia Co.,Ltd. in the ratio 
of 15%; the Company also has 1 common director: Miss Aranya Vitayatanagorn.
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
 THE AUDIT COMMITTEE’S REPORT

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั น�า้มันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วย ผูท้รงคุณวุฒิ 
ซึง่เป็นกรรมการอสิระและมคีณุสมบตัคิรบถ้วนตามข้อก�าหนดเรือ่งความเป็นอสิระตามหลกัเกณฑ์
ของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย จ�านวน 4 ท่าน 
โดยมี ดร.ศริ ิการเจรญิดี เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายสมพล เกยีรตไิพบลูย์ ดร.สวุทิย์ เมษนิทรย์ี 
และ ดร.ชยัพฒัน์ สหสักลุ เป็นกรรมการตรวจสอบ และมผู้ีจดัการแผนกตรวจสอบภายในท�าหน้าที่
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระ ตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทและตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงสอดคล้องกับ
ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยใน
รอบปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น จ�านวน 4 ครั้ง ซึ่งประธาน
กรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง นอกจากนี้ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการหารือร่วมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี 
ตามความเหมาะสม

ผลการปฏบัิตงิานและการด�าเนนิงานของคณะกรรมการตรวจสอบมสีาระส�าคญั สรปุได้ดงันี้

1. พจิารณาสอบทานงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจ�าปี 2556 ทีผ่่านการสอบทาน
และตรวจสอบจากผูส้อบบญัชภีายนอก รวมทัง้การเปิดเผยข้อมูลทีเ่ป็นสาระส�าคัญเพือ่น�าเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนมุตั ิโดยมกีารสอบถามและรับฟังค�าชีแ้จงจากผูบ้รหิารและผูส้อบบญัชี
ภายนอกในเรือ่งต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องอย่างชดัเจนและเพยีงพอ ซึง่พบว่ารายงานทางการเงนิดงักล่าวมี
ความถกูต้องตามทีค่วรในสาระส�าคญั และได้จดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการบัญช ีรวมทัง้มกีระบวนการ
จัดท�าและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้ เพียงพอและทันเวลา โดย
ไม่มีการปรับปรุงรายการที่เป็นสาระส�าคัญจากผู้สอบบัญชีเมื่อมีการสอบทานหรือตรวจสอบแล้ว 

2. พิจารณาสอบทานร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน และผู้บริหารอย่างสม�่าเสมอ เพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน พร้อมให้ข้อเสนอแนะกับ
แผนกตรวจสอบภายใน เพือ่ให้การปฏบิตังิานได้ผลลพัธ์ทีม่ปีระสทิธภิาพ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบ
มคีวามเหน็ว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีการปรับปรุงแก้ไขให้
สอดคล้องกบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และไม่พบประเดน็ปัญหา หรอืข้อบกพร่อง
ที่เป็นสาระส�าคัญซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการด�าเนินงานของบริษัทแต่ประการใด

3. พิจารณาสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อ
ก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ และกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิของบรษิทั รวมถงึนโยบายการก�ากบั
ดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ

4. พิจารณาสอบทานการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็นไปตามข้อก�าหนดหรือ
ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการเปิดเผยอย่างถูกต้องครบถ้วน
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The Audit Committee of Thai Vegetable Oil Public Company Limited (TVO) consists of four 
independent directors who are expert, and qualified under the regulations on independence, 
issued by Securities and Exchange Commission of Thailand (SEC) and The Stock Exchange 
of Thailand. It is chaired by Dr. Siri Ganjarerndee, with Mr. Sompol Kiatphaibool, Dr. Suvit 
Maesincee, and Dr. Chaipat Sahasakul as members, and with the Manager of Internal Audit 
as its secretary.

In 2013 the committee performed its duties independently under the Board-assigned 
scope and its own charter, which aligns with the regulations of the Stock Exchange of 
Thailand (SET) and principles of corporate governance.  The committee met four times this 
year, with perfect attendance, and they had timely consultative meetings with Internal Audit, 
the auditor, and management. 

Its performance is summarized below:

1. Reviewed for the Board’s approval 2013 quarterly and annual the review and 
audited  financial statements and disclosure of essential information to propose to Board of 
Directors for approval, and having queries session with management and auditor regarding 
all issues clearly and adequately  to ensure that such statements were reasonably accurated 
and prepared under generally accepted accounting standard. It was disclosed  accurately,  
completely, creditably,  adequately  and on time without essential adjustment by auditor 
after it was reviewed and audited 

2. The auditor and the management reviewed and assessed the efficiency and adequacy 
of the company’s internal control system to give advice to improve its efficiency.  It was found 
that TVO commanded an internal control system suitable and it was improved efficiently for its 
business, and no essential flaw  that impacted to its performance was detected.

3. Reviewed conformance to Securities and securities Exchange Acts, SET’s 
regulations, and laws relevant to TVO’s businesses as well as Corporate Governance policy 
and Business ethic.

4. Reviewed related transactions or conflicts of interest  transaction to ensure it 
was suitable and reasonable conformance to SET’s regulations or notifications, as well as 
complete and accurate disclosure of information.
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5. พิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายใน และความคืบหน้าของการด�าเนินงาน
เป็นรายไตรมาสตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ รวมถึงการก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน เพื่อ
ให้มั่นใจว่าการด�าเนินกิจกรรมตรวจสอบภายใน และบทบาทในการเป็นที่ปรึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ได้
อนุมัติการปรับแผนการตรวจสอบประจ�าปี 2556 เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความ
เสีย่งและสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาและอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน
ระยะยาวส�าหรบัปี 2557-2561 ทีจั่ดท�าขึน้ตามความเสีย่งทีม่สีาระส�าคญัของบรษิทั และมุง่เน้นให้
ตรวจประสทิธผิลของการปฏบิตังิานทีเ่ป็นจดุควบคุมทีส่�าคัญเป็นหลัก และสอดคล้องกบัเป้าหมาย
ของบรษิทั ทัง้นี ้ระบบการตรวจสอบภายในของบรษิทัเป็นไปอย่างอสิระ เพยีงพอ และมปีระสทิธผิล 
โดยบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้

6. พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ ช่ือเสียง และความเหมาะสมของ
ค่าสอบบัญชีแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล และ/หรือ 
นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน และ/หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล แห่งบริษัทส�านักงาน เอินส์ท 
แอนด์ ยัง จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�าปี 2557 และน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณา และขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งและอนุมัติค่าสอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบิตังิานตามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามทีร่ะบไุว้ในกฎบตัร
คณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ ความสามารถ 
ประกอบกับความระมัดระวังรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน  

โดยสรปุคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า รายงานข้อมลูทางการเงนิของบรษิทัมีความ
ถูกต้อง เชื่อถือได้ และสอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชี คณะกรรมการบริษัทตลอดจนผู้บริหาร
ของบรษิทัมคีวามมุง่มัน่ในการปฏบิตัหิน้าทีเ่พือ่ให้บรรลเุป้าหมายของบรษิทัอย่างมคีณุภาพ โดยให้
ความส�าคญัต่อการด�าเนนิงานภายใต้ระบบการก�ากบัดูแลกจิการทีด่ ีมกีารบริหารจดัการความเสีย่ง
อย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 
รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท
อย่างถูกต้อง 

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

ดร.ศิริ  การเจริญดี
ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557
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5. Quarterly reviewed the internal audit report and its progress according to the 
approved audit plan, including govern the internal audit work, to ensure that internal audit 
works and consulting role is efficient and effective for highest beneficial of corporate and 
its stakeholders. The audit committee also review and approve the audit plan of 2013 to 
comply and suitable with risk factors and business environment, in addition to the long term 
audit planning for 2014-2018. The plan was made in accordance with major risk factors and 
emphasize to audit effectiveness of the operation significant core controlling and according 
to corporate goals.  The internal audit system is working independently, adequately and 
effectively, and it  achieved the target that had planned.

6. After reviewed the independency, reputation and suitable of their remuneration 
and performance, the audit committee acknowledged  to the Board of Directors to propose 
2014 AGM for approval  an appointment of  Ms. Siraporn Ouaanunkul, or Mr. Supachai 
Phanyawattano or Ms. Waraporn Prapasirikul of EY Office Limited to be auditor  of Company 
for 2014 and theirs remuneration.

The Audit Committee carefully performs its duty and responsibility according to its 
charter, approved by Board of Directors with their expertise independently for beneficial of 
stakeholders equitably.

Briefly, the audit committee confident that the financial statements is accurately, 
creditably and completely prepared   and conform to accounting standard. The Board of 
Directors and the management have committed to achieve corporate goal with consistent 
to  corporate governance, and to have adequate risk management system, internal control 
system  and  suitable and efficient internal audit as well as consecutively comply to all rules 
and regulations and the relevant laws.   

On Behalf of Audit Committee

 (Dr. Siri Ganjarerndee)
Chairman of the Audit Committee

February 27,2014
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บ ริ ษั ท  น�้ า มั น พื ช ไ ท ย  จ� า กั ด  ( ม ห า ช น )

รายงานจากฝ่ายจัดการ
 The Management’s Report

ฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงบการเงินและสารสนเทศทางการเงินในรายงานประจ�า
ปี งบการเงินดังกล่าวได้ท�าขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไป ซึ่งรวมถึงการใช้ดุลยพินิจอย่าง
ระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดและจัดให้มีและรักษาไว้ซ่ึงระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับ
การรายงานทางการเงินและการป้องกันสินทรัพย์ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบเก่ียวกับ
คุณภาพของรายงานทางการเงินและความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในที่ฝ่าย
จัดการของบริษัทท�าขึ้น รายชื่อการท�างานของคณะกรรมการชุดนี้ปรากฏในรายงานซึ่งแสดงไว้ใน
รายงานประจ�าปีแล้ว

จากระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและด้วยความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ทุกระบบ 
ฝ่ายจัดการมีความเห็นว่า สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในและระบบงานที่เป็นอยู่ให้ความเชื่อ
มั่นอย่างมีเหตุผลถึงความน่าเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการรักษาสินทรัพย์ของบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์)
ประธานกรรมการบริหาร
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The management is responsible for the financial statements and financial reporting 
contained in this annual report. The financial statements were prepared in accordance with 
generally accepted accounting principles and include careful judgments and best estimates 
of management. Management is also responsible for establishing and maintaining effective 
internal control for financial reporting and safeguarding of assets.

The Board pursues its responsibility for quality of the company’s financial and the 
adequacy of the internal control environments primarily through its Audit Committee, which 
is composed, of non-executive directors.  The working of the committee is outlined in its 
report herewith included in this annual report.

With the effective system of internal control and with cooperation from all concerned 
management believes its internal control environments and work systems provide reasonable 
assurance as to the integrity and reliability of financial reporting and safeguarding of assets 
as of December 31, 2013.

Mr.Visuth Vitayathanagorn
Chairman of the Executive Board
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บ ริ ษั ท  น�้ า มั น พื ช ไ ท ย  จ� า กั ด  ( ม ห า ช น )

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหำชน)
	 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท	น�้ามันพืชไทย	จ�ากัด	 (มหาชน)	และบริษัทย่อย	ซึ่งประกอบด้วย	งบแสดงฐานะการเงินรวม	
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	งบก�าไรขาดทุนรวม	งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสด
รวม	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น	ๆ 	และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัท	น�้ามันพืชไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	ด้วยเช่นกัน

 ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรต่องบกำรเงิน
	 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน	การรายงานทางการเงินและ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอัน
เป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

 ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
	 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า	 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี	 ซึง่ก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏบิตัติามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ	 รวมถงึวางแผนและปฏบิตังิานตรวจสอบเพือ่ให้ได้ความเชือ่มัน่
อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

	 การตรวจสอบรวมถงึการใช้วธิกีารตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซึง่หลกัฐานการสอบบญัชเีกีย่วกบัจ�านวนเงนิและการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงนิ	วธิี
การตรวจสอบทีเ่ลอืกใช้ขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของผูส้อบบญัช	ีซึง่รวมถงึการประเมนิความเสีย่งจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส�าคญั
ของงบการเงนิไม่ว่าจะเกดิจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาด	ในการประเมนิความเสีย่งดงักล่าว	ผูส้อบบญัชพีจิารณาการควบคมุภายในท่ีเกีย่วข้องกบัการ
จดัท�าและการน�าเสนองบการเงนิโดยถูกต้องตามทีค่วรของกจิการ	เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์	แต่ไม่ใช่เพือ่วตัถุประสงค์
ในการแสดงความเหน็ต่อประสทิธิผลของการควบคมุภายในของกจิการ	การตรวจสอบรวมถงึการประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชท่ีีผูบ้รหิาร
ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร	รวมทั้งการประเมินการน�าเสนองบการเงินโดยรวม	

	 ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

 ควำมเห็น
	 ข้าพเจ้าเห็นว่า	งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด	ส�าหรับปีสิ้นสุดวัน
เดียวกันของบริษัท	น�้ามันพืชไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	และเฉพาะของบริษัท	น�้ามันพืชไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	โดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 ข้อมูลและเหตุกำรณ์ที่ เน้น
	 ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	 4.1	 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี	 เน่ืองจากการน�ามาตรฐานการบัญช	ี
ฉบับที่	12	เรื่องภาษีเงินได้	มาถือปฏิบัติ	บริษัทฯได้ปรับย้อนหลังงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2555	
ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ	เพื่อสะท้อนรายการปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าว	และน�าเสนองบแสดงฐานะการเงินรวม
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ	ณ	วันที่	1	มกราคม	2555	เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ	โดยใช้นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้ที่ได้น�า
มาถือปฏิบัติใหม่ด้วยเช่นกัน	ทั้งนี้	ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด

ศิราภรณ์	เอื้ออนันต์กุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	3844

บริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด

(เดิมชื่อบริษัท	ส�านักงาน	เอินส์ท	แอนด์	ยัง	จ�ากัด)

กรุงเทพฯ:	27	กุมภาพันธ์	2557

รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
 INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT
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To the Shareholders of Thai Vegetable Oil Public Company Limited
 I have audited the accompanying consolidated financial statements of Thai Vegetable Oil Public Company Limited and its 
subsidiary,	which	comprise	the	consolidated	statements	of	financial	position	as	at	31	December	2013,	and	the	related	consolidated	
statements of income, comprehensive income, changes in shareholders’ equity and cash flows for the year then ended, and a summary 
of significant accounting policies and other explanatory information, and have also audited the separate financial statements of 
Thai	Vegetable	Oil	Public	Company	Limited	for	the	same	period.

 Management’s Responsibility for the Financial Statements
 Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Thai 
Financial Reporting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation 
of	financial	statements	that	are	free	from	material	misstatement,	whether	due	to	fraud	or	error.

 Auditor’s Responsibility
	 My	responsibility	 is	to	express	an	opinion	on	these	financial	statements	based	on	my	audit.	 I	conducted	my	audit	 in	
accordance	with	Thai	Standards	on	Auditing.	Those	standards	require	that	I	comply	with	ethical	requirements	and	plan	and	
perform	the	audit	to	obtain	reasonable	assurance	about	whether	the	financial	statements	are	free	from	material	misstatement.

	 An	audit	involves	performing	procedures	to	obtain	audit	evidence	about	the	amounts	and	disclosures	in	the	financial	statements.	
The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of 
the	financial	statements,	whether	due	to	fraud	or	error.	In	making	those	risk	assessments,	the	auditor	considers	internal	control	
relevant to the entity’s preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are 
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity’s internal 
control.	An	audit	also	includes	evaluating	the	appropriateness	of	accounting	policies	used	and	the	reasonableness	of	accounting	
estimates	made	by	management,	as	well	as	evaluating	the	overall	presentation	of	the	financial	statements.

	 I	believe	that	the	audit	evidence	I	have	obtained	is	sufficient	and	appropriate	to	provide	a	basis	for	my	audit	opinion.

 Opinion
 In my opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of Thai 
Vegetable	Oil	Public	Company	Limited	and	its	subsidiary	and	of	Thai	Vegetable	Oil	Public	Company	Limited	as	at	31	December	2013,	
their	financial	performance	and	cash	flows	for	the	year	then	ended	in	accordance	with	Thai	Financial	Reporting	Standards.

 Emphasis of matter
	 I	draw	attention	to	Note	4.1	to	the	financial	statements	regarding	the	change	in	accounting	policy	due	to	the	adoption	of	Thai	
Accounting	Standard	12	Income	Taxes.	The	Company	has	restated	the	consolidated	and	separate	financial	statements	for	the	year	
ended	31	December	2012,	presented	herein	as	comparative	information,	to	reflect	the	adjustments	resulting	from	such	change.	The	
Company	has	also	presented	the	consolidated	and	separate	statements	of	financial	position	as	at	1	January	2012	as	comparative	
information,	using	the	newly	adopted	accounting	policy	for	income	taxes.	My	opinion	is	not	qualified	in	respect	of	this	matter.

Siraporn Ouaanunkun
Certified	Public	Accountant	(Thailand)	No.	3844

EY Office Limited
(Formerly	known	as	Ernst	&	Young	Office	Limited)
Bangkok:	27	February	2014
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บ ริ ษั ท  น�้ า มั น พื ช ไ ท ย  จ� า กั ด  ( ม ห า ช น )

(หน่วย:	บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 	112,451,162	 	115,178,205	 	169,082,610	 	85,643,416	 	101,664,393	 	124,293,551	

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 7, 9 	1,773,871,107	 	1,622,221,795	 	1,510,311,415	 	1,700,833,653	 	1,522,980,972	 	1,436,388,773	

สินค้าคงเหลือ 10 	6,109,181,121	 	7,275,572,558	 	5,718,971,654	 	6,076,530,066	 	7,237,103,113	 	5,693,665,511	

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 	71,146,098	  -  - 	71,146,098	  -  - 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 	49,802,844	 	20,501,859	 	10,353,396	 	49,030,663	 	18,677,448	 	9,565,642	

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 	8,116,452,332	 	9,033,474,417	 	7,408,719,075	 	7,983,183,896	 	8,880,425,926	 	7,263,913,477	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 11  -  -  - 	21,500,000	 	21,500,000	 	21,500,000	

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 12 	70,824,804	 	75,681,458	 	67,094,813	 	70,824,804	 	75,681,458	 	67,094,813	

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ 13 	2,562,768,600	 	2,755,004,722	 	2,730,401,546	 	2,199,186,766	 	2,357,733,267	 	2,427,777,643	

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 14 	31,201,539	 	5,039,465	 	5,823,107	 	30,893,793	 	5,031,260	 	5,804,253	

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 4.1, 22 	3,814,220	 	57,549,240	 	25,985,138	 	2,274,073	 	56,082,414	 	24,558,449	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 	126,403,390	 	160,659,821	 	84,663,587	 	126,258,185	 	160,638,016	 	84,648,781	

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 	2,795,012,553	 	3,053,934,706	 	2,913,968,191	 	2,450,937,621	 	2,676,666,415	 	2,631,383,939	

รวมสินทรัพย์ 	10,911,464,885	 	12,087,409,123	 	10,322,687,266	 	10,434,121,517	 	11,557,092,341	 	9,895,297,416	

บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2556

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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Thai Vegetable Oil Public Company Limited

(Unit:	Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements

As at As at As at As at As at As at

Note 31 December     
2013

31 December      
2012

1 January      
2012

31 December     
2013

31 December      
2012

1 January        
2012

(Restated) (Restated)

Assets

Current assets

Cash and cash equivalents 8 	112,451,162	 	115,178,205	 	169,082,610	 	85,643,416	 	101,664,393	 	124,293,551	

Trade and other receivables 7, 9 	1,773,871,107	 	1,622,221,795	 	1,510,311,415	 	1,700,833,653	 	1,522,980,972	 	1,436,388,773	

Inventories 10 	6,109,181,121	 	7,275,572,558	 	5,718,971,654	 	6,076,530,066	 	7,237,103,113	 	5,693,665,511	

Derivative	assets 	71,146,098	  -  - 	71,146,098	  -  - 

Other current assets 	49,802,844	 	20,501,859	 	10,353,396	 	49,030,663	 	18,677,448	 	9,565,642	

Total current assets 	8,116,452,332	 	9,033,474,417	 	7,408,719,075	 	7,983,183,896	 	8,880,425,926	 	7,263,913,477	

Non-current assets

Investments in subsidiary 11  -  -  - 	21,500,000	 	21,500,000	 	21,500,000	

Other long-term investments 12 	70,824,804	 	75,681,458	 	67,094,813	 	70,824,804	 	75,681,458	 	67,094,813	

Property, plant and equipment 13 	2,562,768,600	 	2,755,004,722	 	2,730,401,546	 	2,199,186,766	 	2,357,733,267	 	2,427,777,643	

Intangible assets 14 	31,201,539	 	5,039,465	 	5,823,107	 	30,893,793	 	5,031,260	 	5,804,253	

Deferred	tax	assets	 4.1, 22 	3,814,220	 	57,549,240	 	25,985,138	 	2,274,073	 	56,082,414	 	24,558,449	

Other non-current assets 	126,403,390	 	160,659,821	 	84,663,587	 	126,258,185	 	160,638,016	 	84,648,781	

Total non-current assets 	2,795,012,553	 	3,053,934,706	 	2,913,968,191	 	2,450,937,621	 	2,676,666,415	 	2,631,383,939	

Total assets 	10,911,464,885	 	12,087,409,123	 	10,322,687,266	 	10,434,121,517	 	11,557,092,341	 	9,895,297,416	

Thai Vegetable Oil Public Company Limited and its subsidiary
As at 31 December 2013

Statement of financial position

The	accompanying	notes	are	an	integral	part	of	the	financial	statements.
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6
บ ริ ษั ท  น�้ า มั น พื ช ไ ท ย  จ� า กั ด  ( ม ห า ช น )

(หน่วย:	บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 15 	25,000,000	  - 	1,664,808,370	  -  - 	1,664,808,370	

เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท 15 	3,135,091,489	 	4,215,589,121	 	1,065,764,075	 	3,135,091,489	 	4,168,239,168	 	1,065,764,075	

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 7, 16 	528,850,484	 	394,835,679	 	1,407,336,619	 	458,962,888	 	314,712,455	 	1,349,581,764	

เงินกู้ยืมระยะยาว-	สุทธิจากส่วนที่ถึง

	 ก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 17 	57,278,216	 	72,393,625	 	53,040,000	  -  -  - 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 	58,218,520	 	185,117,763	 	14,980,916	 	51,327,317	 	169,584,442	 	2,950,595	

หนี้สินตราสารอนุพันธ์  - 	26,657,829	 	59,563,973	  - 	26,657,829	 	59,563,973	

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 	89,553,744	 	96,040,420	 	96,920,680	 	86,791,666	 	94,239,059	 	93,936,005	

รวมหนี้สินหมุนเวียน 	3,893,992,453	 	4,990,634,437	 	4,362,414,633	 	3,732,173,360	 	4,773,432,953	 	4,236,604,782	

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาว-	สุทธิจากส่วนที่ถึง

	 ก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 17 	65,920,408	 	42,800,000	 	80,843,625	  -  -  - 

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 18 	77,807,258	 	72,059,348	 	65,349,819	 	70,106,527	 	65,072,688	 	59,156,064	

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 	143,727,666	 	114,859,348	 	146,193,444	 	70,106,527	 	65,072,688	 	59,156,064	

รวมหนี้สิน 	4,037,720,119	 	5,105,493,785	 	4,508,608,077	 	3,802,279,887	 	4,838,505,641	 	4,295,760,846	

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

	 หุน้สามญั	808,610,985	หุน้	มูลค่าหุน้ละ	1	บาท

	 (2555:	หุ้นสามัญ	809,411,243	หุ้น	
	 	 มูลค่าหุ้นละ	1	บาท) 19 	808,610,985	 	809,411,243	 	809,411,243	 	808,610,985	 	809,411,243	 	809,411,243	

ทุนที่ออกจ�าหน่ายและช�าระเต็มมูลค่าแล้ว

	 หุ้นสามัญ	808,610,985	หุ้น	
	 	 มูลค่าหุ้นละ	1	บาท 	808,610,985	 	808,610,985	 	776,786,671	 	808,610,985	 	808,610,985	 	776,786,671	

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 	2,475,091,096	 	2,475,091,096	 	2,223,722,880	 	2,475,091,096	 	2,475,091,096	 	2,223,722,880	

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น  -  - 	76,115,648	  -  - 	76,115,648	

ก�าไรสะสม

	 จัดสรรแล้ว	-	ส�ารองตามกฎหมาย 20 	90,941,124	 	85,941,124	 	85,941,124	 	80,941,124	 	80,941,124	 	80,941,124	

	 ยังไม่ได้จัดสรร 	3,338,444,896	 	3,435,516,247	 	2,509,434,196	 	3,256,680,055	 	3,339,539,802	 	2,434,435,870	

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 	10,518,370	 	14,403,693	 	7,534,377	 	10,518,370	 	14,403,693	 	7,534,377	

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 	6,723,606,471	 	6,819,563,145	 	5,679,534,896	 	6,631,841,630	 	6,718,586,700	 	5,599,536,570	

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม
ของบริษัทย่อย 	150,138,295	 	162,352,193	 	134,544,293	  -  -  - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 	6,873,744,766	 	6,981,915,338	 	5,814,079,189	 	6,631,841,630	 	6,718,586,700	 	5,599,536,570	

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 10,911,464,885	 12,087,409,123	 10,322,687,266	 10,434,121,517	 11,557,092,341	 	9,895,297,416	

บริษัท	 น�้ามันพืชไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 และ
บริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน	(ต่อ)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556

บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2556

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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Thai Vegetable Oil Public Company Limited

(Unit:	Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements

As at As at As at As at As at As at

Note 31 December     
2013

31 December      
2012

1 January      
2012

31 December     
2013

31 December      
2012

1 January        
2012

(Restated) (Restated)

Liabilities and shareholders’ equity

Current liabilities

Short-term loans from financial institutions 15 	25,000,000	  - 	1,664,808,370	  -  - 	1,664,808,370	

Trust receipts 15 	3,135,091,489	 	4,215,589,121	 	1,065,764,075	 	3,135,091,489	 	4,168,239,168	 	1,065,764,075	

Trade and other payables 7, 16 	528,850,484	 	394,835,679	 	1,407,336,619	 	458,962,888	 	314,712,455	 	1,349,581,764	

Current portion of long-term loans 17 	57,278,216	 	72,393,625	 	53,040,000	  -  -  - 

Income tax payable 	58,218,520	 	185,117,763	 	14,980,916	 	51,327,317	 	169,584,442	 	2,950,595	

Derivative	liabilities  - 	26,657,829	 	59,563,973	  - 	26,657,829	 	59,563,973	

Other current liabilities 	89,553,744	 	96,040,420	 	96,920,680	 	86,791,666	 	94,239,059	 	93,936,005	

Total current liabilities 	3,893,992,453	 	4,990,634,437	 	4,362,414,633	 	3,732,173,360	 	4,773,432,953	 	4,236,604,782	

Non-current liabilities

Long-term loans, net of current portion 17 	65,920,408	 	42,800,000	 	80,843,625	  -  -  - 

Provision for long-term employee benefits 18 	77,807,258	 	72,059,348	 	65,349,819	 	70,106,527	 	65,072,688	 	59,156,064	

Total non-current liabilities 	143,727,666	 	114,859,348	 	146,193,444	 	70,106,527	 	65,072,688	 	59,156,064	

Total liabilities 	4,037,720,119	 	5,105,493,785	 	4,508,608,077	 	3,802,279,887	 	4,838,505,641	 	4,295,760,846	

Shareholders’ equity

Share capital

Registered

	 808,610,985	ordinary	shares	of	Baht	1	each

	 	 (2012:	809,411,243	ordinary	shares	

	 	 	 of	Baht	1	each) 19 	808,610,985	 	809,411,243	 	809,411,243	 	808,610,985	 	809,411,243	 	809,411,243	

Issued and fully paid up

			808,610,985	ordinary	shares	of	Baht	1	each 	808,610,985	 	808,610,985	 	776,786,671	 	808,610,985	 	808,610,985	 	776,786,671	

Share premium 	2,475,091,096	 	2,475,091,096	 	2,223,722,880	 	2,475,091,096	 	2,475,091,096	 	2,223,722,880	

Cash receipts from shares subscription  -  - 	76,115,648	  -  - 	76,115,648	

Retained earnings

 Appropriated-statutory reserve 20 	90,941,124	 	85,941,124	 	85,941,124	 	80,941,124	 	80,941,124	 	80,941,124	

	 Unappropriated 	3,338,444,896	 	3,435,516,247	 	2,509,434,196	 	3,256,680,055	 	3,339,539,802	 	2,434,435,870	

Other components of shareholders’ equity 	10,518,370	 	14,403,693	 	7,534,377	 	10,518,370	 	14,403,693	 	7,534,377	

Equity attributable to owners of the Company 	6,723,606,471	 	6,819,563,145	 	5,679,534,896	 	6,631,841,630	 	6,718,586,700	 	5,599,536,570	

Non-controlling interests of the subsidiary 	150,138,295	 	162,352,193	 	134,544,293	  -  -  - 

Total shareholders’ equity 	6,873,744,766	 	6,981,915,338	 	5,814,079,189	 	6,631,841,630	 	6,718,586,700	 	5,599,536,570	

Total liabilities and shareholders’ equity
 

10,911,464,885	
 

12,087,409,123	
 

10,322,687,266	
 

10,434,121,517	
 

11,557,092,341	
 

9,895,297,416	

Thai Vegetable Oil Public Company Limited and its subsidiary
As at 31 December 2013

Statement of financial position (continued)

The	accompanying	notes	are	an	integral	part	of	the	financial	statements.
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6
บ ริ ษั ท  น�้ า มั น พื ช ไ ท ย  จ� า กั ด  ( ม ห า ช น )

(หน่วย:	บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายได้

รายได้จากการขาย 23 	25,288,894,511	 	26,780,660,996	 	25,288,894,511	 	26,780,660,996	

รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ 	473,242,329	 	569,399,520	  -  - 

รวมรายได้จากการขาย 	25,762,136,840	 	27,350,060,516	 	25,288,894,511	 	26,780,660,996	

รายได้อื่น

	 ดอกเบี้ยรับ 	1,996,767	 	4,599,603	 	1,930,222	 	4,391,712	

	 เงินปันผลรับ 	22,641,665	 	18,471,665	 	57,278,165	 	35,671,665	

	 ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน  - 	42,389,811	  - 	43,414,450	

	 อื่น	ๆ 	67,978,071	 	56,015,489	 	65,114,882	 	53,598,249	

รวมรายได้อื่น 	92,616,503	 	121,476,568	 	124,323,269	 	137,076,076	

รวมรายได้ 	25,854,753,343	 	27,471,537,084	 	25,413,217,780	 	26,917,737,072	

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย 	23,905,278,158	 	24,412,037,911	 	23,553,689,120	 	24,008,320,338	

ค่าใช้จ่ายในการขาย 	428,957,296	 	498,516,884	 	407,954,470	 	474,748,494	

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 	169,945,856	 	220,412,394	 	146,145,609	 	200,050,500	

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 	91,980,057	  - 	93,945,439	  - 

ค่าใช้จ่ายอื่น 	310,688,365	  - 	310,688,365	  - 

ขาดทุนจากการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็น

	 มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	(กลับรายการ) 10 	(187,507,494) 	187,186,172	 	(187,186,172) 	187,186,172	

รวมค่าใช้จ่าย 	24,719,342,238	 	25,318,153,361	 	24,325,236,831	 	24,870,305,504	

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 	1,135,411,105	 	2,153,383,723	 	1,087,980,949	 	2,047,431,568	

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 	(15,445,689) 	(22,057,443) 	(7,174,445) 	(14,618,410)

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 	1,119,965,416	 	2,131,326,280	 	1,080,806,504	 	2,032,813,158	

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 4.1, 22 	(127,139,717) 	(272,145,844) 	(112,471,970) 	(245,218,741)

ก�าไรส�าหรับปี 	992,825,699	 	1,859,180,436	 	968,334,534	 	1,787,594,417	

งบก�ำไรขำดทุน
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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Thai Vegetable Oil Public Company Limited

The	accompanying	notes	are	an	integral	part	of	the	financial	statements.

(Unit:	Baht)

Consolidated                     
financial statements

Separate                          
financial statements

Note 2013 2012 2013 2012

(restated) (restated)

Revenues

Sales 23 	25,288,894,511	 	26,780,660,996	 	25,288,894,511	 	26,780,660,996	

Sales of packing material 	473,242,329	 	569,399,520	  -  - 

Total sales 	25,762,136,840	 	27,350,060,516	 	25,288,894,511	 	26,780,660,996	

Other income

 Interest income 	1,996,767	 	4,599,603	 	1,930,222	 	4,391,712	

	 Dividend	income 	22,641,665	 	18,471,665	 	57,278,165	 	35,671,665	

 Gains on exchange  - 	42,389,811	  - 	43,414,450	

 Others 	67,978,071	 	56,015,489	 	65,114,882	 	53,598,249	

Total other income 	92,616,503	 	121,476,568	 	124,323,269	 	137,076,076	

Total revenues 	25,854,753,343	 	27,471,537,084	 	25,413,217,780	 	26,917,737,072	

Expenses

Cost of sales 	23,905,278,158	 	24,412,037,911	 	23,553,689,120	 	24,008,320,338	

Selling expenses 	428,957,296	 	498,516,884	 	407,954,470	 	474,748,494	

Administrative expenses 	169,945,856	 	220,412,394	 	146,145,609	 	200,050,500	

Loss on exchange 	91,980,057	  - 	93,945,439	  - 

Other expenses 	310,688,365	  - 	310,688,365	  - 

Loss on reduction of inventory to 

	 net	realisable	value	(reversal) 10 	(187,507,494) 	187,186,172	 	(187,186,172) 	187,186,172	

Total expenses 	24,719,342,238	 	25,318,153,361	 	24,325,236,831	 	24,870,305,504	

Profit before finance cost and income tax expenses 	1,135,411,105	 	2,153,383,723	 	1,087,980,949	 	2,047,431,568	

Finance cost 	(15,445,689) 	(22,057,443) 	(7,174,445) 	(14,618,410)

Profit before income tax expenses 	1,119,965,416	 	2,131,326,280	 	1,080,806,504	 	2,032,813,158	

Income tax expenses 4.1, 22 	(127,139,717) 	(272,145,844) 	(112,471,970) 	(245,218,741)

Profit for the year 	992,825,699	 	1,859,180,436	 	968,334,534	 	1,787,594,417	

Thai Vegetable Oil Public Company Limited and its subsidiary
For the year ended 31 December 2013

Income statement
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บ ริ ษั ท  น�้ า มั น พื ช ไ ท ย  จ� า กั ด  ( ม ห า ช น )

(หน่วย:	บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

การแบ่งปันก�าไร

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 	959,122,930	 	1,808,572,536	 	968,334,534	 	1,787,594,417	

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย 	33,702,769	 	50,607,900	

	992,825,699	 	1,859,180,436	

ก�าไรต่อหุ้น 24 

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

			ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 	1.19	 	2.26	 	1.20	 	2.23	

งบก�ำไรขำดทุน (ต่อ)
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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Thai Vegetable Oil Public Company Limited

The	accompanying	notes	are	an	integral	part	of	the	financial	statements.

(Unit:	Baht)

Consolidated                     
financial statements

Separate                          
financial statements

Note 2013 2012 2013 2012

(restated) (restated)

Profit attributable to:

Equity holders of the Company 	959,122,930	 	1,808,572,536	 	968,334,534	 	1,787,594,417	

Non-controlling interests of the subsidiary 	33,702,769	 	50,607,900	

	992,825,699	 	1,859,180,436	

Earnings per share 24 

Basic earnings per share

 Profit attributable to equity holders of the Company 	1.19	 	2.26	 	1.20	 	2.23	

Thai Vegetable Oil Public Company Limited and its subsidiary
For the year ended 31 December 2013

Income statement (continued)
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6
บ ริ ษั ท  น�้ า มั น พื ช ไ ท ย  จ� า กั ด  ( ม ห า ช น )

(หน่วย:	บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ก�าไรส�าหรับปี 	992,825,699	 	1,859,180,436	 	968,334,534	 	1,787,594,417	

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

ผลก�าไร	(ขาดทุน)	จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 	(4,856,654) 	8,586,645	 	(4,856,654) 	8,586,645	

ผลกระทบของภาษีเงินได้ 4.1, 22 	971,331	 	(1,717,329) 	971,331	 	(1,717,329)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี 	(3,885,323) 	6,869,316	 	(3,885,323) 	6,869,316	

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 	988,940,376	 	1,866,049,752	 	964,449,211	 	1,794,463,733	

 -  -  -  - 

การแบ่งปันก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 	955,237,607	 	1,815,441,852	 	964,449,211	 	1,794,463,733	

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย 	33,702,769	 	50,607,900	

	988,940,376	 	1,866,049,752	

งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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Thai Vegetable Oil Public Company Limited

The	accompanying	notes	are	an	integral	part	of	the	financial	statements.

(Unit:	Baht)

Consolidated                     
financial statements

Separate                          
financial statements

Note 2013 2012 2013 2012

(restated) (restated)

Profit for the year 992,825,699	 1,859,180,436	 968,334,534	 1,787,594,417	

Other comprehensive income:

Gain	(loss)	on	change	in	value	of	

 available-for-sale investments (4,856,654) 8,586,645	 (4,856,654) 8,586,645	

Income tax effect 4.1, 22 	971,331	 	(1,717,329) 	971,331	 	(1,717,329)

Other comprehensive income for the year 	(3,885,323) 	6,869,316	 	(3,885,323) 	6,869,316	

Total comprehensive income for the year 	988,940,376	 	1,866,049,752	 	964,449,211	 	1,794,463,733	

 -  -  -  - 

Total comprehensive income attributable to:

Equity holders of the Company 	955,237,607	 	1,815,441,852	 	964,449,211	 	1,794,463,733	

Non-controlling interests of the subsidiary 	33,702,769	 	50,607,900	

	988,940,376	 	1,866,049,752	

Thai Vegetable Oil Public Company Limited and its subsidiary
For the year ended 31 December 2013

Statement of comprehensive Income
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(หน่วย:	บาท)

งบการเงินรวม

 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ส่วนของผู้มี

ส่วนเกินทุน ส่วนได้เสียที่

จากการวัดมูลค่า รวมองค์ประกอบ รวม ไม่มีอ�านาจ รวม

ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกิน เงินรับล่วงหน้า ก�าไรสะสม เงินลงทุนใน อื่นของ ส่วนของผู้ถือหุ้น ควบคุม ส่วนของ

และช�าระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ค่าหุ้น จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร หลักทรัพย์เผื่อขาย ส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ ของบริษัทย่อย ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - ตามที่รายงานไว้เดิม 	776,786,671	 	2,223,722,880	 	76,115,648	 	85,941,124	 	2,482,378,677	 	9,417,971	 	9,417,971	 	5,654,362,971	 	133,731,080	 	5,788,094,051	

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

			การบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้	(หมายเหตุ	4.1)  -  -  -  - 	27,055,519	 	(1,883,594) 	(1,883,594) 	25,171,925	 	813,213	 	25,985,138	

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - หลังการปรับปรุง 	776,786,671	 	2,223,722,880	 	76,115,648	 	85,941,124	 	2,509,434,196	 	7,534,377	 	7,534,377	 	5,679,534,896	 	134,544,293	 	5,814,079,189	

หุ้นสามัญเพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิ 	31,824,314	 	251,368,216	 	(76,115,648)  -  -  -  - 	207,076,882	  - 	207,076,882	

เงินปันผลจ่าย	(หมายเหตุ	27)  -  -  -  - 	(882,490,485)  -  - 	(882,490,485)  - 	(882,490,485)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี	(ปรับปรุงใหม่)  -  -  -  - 	1,808,572,536	 	6,869,316	 	6,869,316	 	1,815,441,852	 	50,607,900	 	1,866,049,752	

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

			ของบริษัทย่อยลดลงจากการจ่ายเงินปันผล  -  -  -  -  -  -  -  - 	(22,800,000) 	(22,800,000)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - หลังการปรับปรุง 	808,610,985	 	2,475,091,096	  - 	85,941,124	 	3,435,516,247	 	14,403,693	 	14,403,693	 	6,819,563,145	 	162,352,193	 	6,981,915,338	

 - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - ตามที่รายงานไว้เดิม 	808,610,985	 	2,475,091,096	  - 	85,941,124	 	3,375,202,175	 	18,004,616	 	18,004,616	 	6,762,849,996	 	161,516,102	 	6,924,366,098	

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

			การบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้	(หมายเหตุ	4.1)  -  -  -  - 	60,314,072	 	(3,600,923) 	(3,600,923) 	56,713,149	 	836,091	 	57,549,240	

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - หลังการปรับปรุง 	808,610,985	 	2,475,091,096	  - 	85,941,124	 	3,435,516,247	 	14,403,693	 	14,403,693	 	6,819,563,145	 	162,352,193	 	6,981,915,338	

เงินปันผลจ่าย	(หมายเหตุ	27)  -  -  -  - 	(1,051,194,281)  -  - 	(1,051,194,281)  - 	(1,051,194,281)

โอนก�าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นส�ารองตามกฎหมาย  -  -  - 	5,000,000	 	(5,000,000)  -  -  -  -  - 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  -  -  -  - 	959,122,930	 	(3,885,323) 	(3,885,323) 	955,237,607	 	33,702,769	 	988,940,376	

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

			ของบริษัทย่อยลดลงจากการจ่ายเงินปันผล  -  -  -  -  -  -  -  - 	(45,916,667) 	(45,916,667)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 	808,610,985	 	2,475,091,096	  - 	90,941,124	 	3,338,444,896	 	10,518,370	 	10,518,370	 	6,723,606,471	 	150,138,295	 	6,873,744,766	

บริษัท	น�้ามันพืชไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น	

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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Annua l  Repor t  2013

Thai Vegetable O
il Public Com

pany Lim
ited

The	accompanying	notes	are	an	integral	part	of	the	financial	statements.

(Unit:	Baht)

Consolidated financial statements
 Equity attributable to owners of the Company 

Other components of equity 

Other comprehensive income

Surplus

on changes Total other  Total equity Equity attributable

Issued and Cash receipts  in value of  components of  attributable to  to non-controlling Total

fully paid-up Share from shares Retained earnings  available-for-sale  shareholders’  owners of  interests of shareholders’

share capital premium subscription Appropriated Unappropriated  investments equity  the Company the subsidiary equity

Balance as at 31 December 2011 - as previously reported 	776,786,671	 	2,223,722,880	 	76,115,648	 	85,941,124	 	2,482,378,677	 	9,417,971	 	9,417,971	 	5,654,362,971	 	133,731,080	 	5,788,094,051	

Cumulative	effect	of	change	in	accounting	policy	for	income	tax	(Note	4.1)  -  -  -  - 	27,055,519	 	(1,883,594) 	(1,883,594) 	25,171,925	 	813,213	 	25,985,138	

Balance as at 31 December 2011 - as restated 	776,786,671	 	2,223,722,880	 	76,115,648	 	85,941,124	 	2,509,434,196	 	7,534,377	 	7,534,377	 	5,679,534,896	 	134,544,293	 	5,814,079,189	

Additional ordinary shares issued for exercised warrant 	31,824,314	 	251,368,216	 	(76,115,648)  -  -  -  - 	207,076,882	  - 	207,076,882	

Dividend	paid	(Note	27)  -  -  -  - 	(882,490,485)  -  - 	(882,490,485)  - 	(882,490,485)

Total comprehensive income for the year - as restated  -  -  -  - 	1,808,572,536	 	6,869,316	 	6,869,316	 	1,815,441,852	 	50,607,900	 	1,866,049,752	

Non-controlling interests - equity attributable 

 to non-controlling interests of the subsidiary  -  -  -  -  -  -  -  - 	(22,800,000) 	(22,800,000)

Balance as at 31 December 2012 - as restated 	808,610,985	 	2,475,091,096	  - 	85,941,124	 	3,435,516,247	 	14,403,693	 	14,403,693	 	6,819,563,145	 	162,352,193	 	6,981,915,338	

 - 

Balance as at 31 December 2012 - as previously reported 	808,610,985	 	2,475,091,096	  - 	85,941,124	 	3,375,202,175	 	18,004,616	 	18,004,616	 	6,762,849,996	 	161,516,102	 	6,924,366,098	

Cumulative effect of change in accounting policy

	 for	income	tax	(Note	4.1)  -  -  -  - 	60,314,072	 	(3,600,923) 	(3,600,923) 	56,713,149	 	836,091	 	57,549,240	

Balance as at 31 December 2012 - as restated 	808,610,985	 	2,475,091,096	  - 	85,941,124	 	3,435,516,247	 	14,403,693	 	14,403,693	 	6,819,563,145	 	162,352,193	 	6,981,915,338	

Dividend	paid	(Note	27)  -  -  -  - (1,051,194,281)  -  - (1,051,194,281)  - 	(1,051,194,281)

Unappropiated	retained	earinings	transferred	to	statutory	reserve  -  -  - 	5,000,000	 	(5,000,000)  -  -  -  -  - 

Total comprehensive income for the year  -  -  -  - 	959,122,930	 	(3,885,323) 	(3,885,323) 	955,237,607	 	33,702,769	 	988,940,376	

Non-controlling interests - equity attributable 

 to non-controlling interests of the subsidiary  -  -  -  -  -  -  -  - 	(45,916,667) 	(45,916,667)

Balance as at 31 December 2013 	808,610,985	 	2,475,091,096	  - 	90,941,124	 	3,338,444,896	 	10,518,370	 	10,518,370	 	6,723,606,471	 	150,138,295	 	6,873,744,766	

Thai Vegetable Oil Public Company Limited and its subsidiary
For the year ended 31 December 2013

Statement of changes in shareholders’ equity
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย:	บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ส่วนเกินทุนจาก

การวัด รวมองค์ประกอบ รวม

ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกิน ก�าไรสะสม มูลค่าเงินลงทุนใน อื่นของ ส่วนของ

และช�าระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร หลักทรัพย์เผื่อขาย ส่วนของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - ตามที่รายงานไว้เดิม 	776,786,671	 	2,223,722,880	 	76,115,648	 	80,941,124	 	2,407,993,827	 	9,417,971	 	9,417,971	 	5,574,978,121	

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

			การบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้	(หมายเหตุ	4.1)  -  -  -  - 	26,442,043	 	(1,883,594) 	(1,883,594) 	24,558,449	

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - หลังการปรับปรุง 	776,786,671	 	2,223,722,880	 	76,115,648	 	80,941,124	 	2,434,435,870	 	7,534,377	 	7,534,377	 	5,599,536,570	

หุ้นสามัญเพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิ 	31,824,314	 	251,368,216	 	(76,115,648)  -  -  -  - 	207,076,882	

เงินปันผลจ่าย	(หมายเหตุ	27)  -  -  -  - 	(882,490,485)  -  - 	(882,490,485)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี	(ปรับปรุงใหม่)  -  -  -  - 	1,787,594,417	 	6,869,316	 	6,869,316	 	1,794,463,733	

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - หลังการปรับปรุง 	808,610,985	 	2,475,091,096	  - 	80,941,124	 	3,339,539,802	 	14,403,693	 	14,403,693	 	6,718,586,700	

 - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - ตามที่รายงานไว้เดิม 	808,610,985	 	2,475,091,096	  - 	80,941,124	 	3,279,856,465	 	18,004,616	 	18,004,616	 	6,662,504,286	

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

			การบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้	(หมายเหตุ	4.1)  -  -  -  - 	59,683,337	 	(3,600,923) 	(3,600,923) 	56,082,414	

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - หลังการปรับปรุง 	808,610,985	 	2,475,091,096	  - 	80,941,124	 	3,339,539,802	 	14,403,693	 	14,403,693	 	6,718,586,700	

เงินปันผลจ่าย	(หมายเหตุ	27)  -  -  -  - 	(1,051,194,281)  -  - 	(1,051,194,281)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  -  -  -  - 	968,334,534	 	(3,885,323) 	(3,885,323) 	964,449,211	

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 	808,610,985	 	2,475,091,096	  - 	80,941,124	 	3,256,680,055	 	10,518,370	 	10,518,370	 	6,631,841,630	

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556
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Thai Vegetable O
il Public Com

pany Lim
ited

(Unit:	Baht)
Separate financial statements

Other components of equity
Other comprehensive income
 Surplus 

 on changes  Total other 
Issued and  in value of  components of Total
fully paid-up Share Cash receipts from Retained earnings  available-for-sale  shareholders’ shareholders’
share capital premium shares subscription Appropriated Unappropriated  investments equity equity

Balance as at 31 December 2011 - as previously reported 	776,786,671	 	2,223,722,880	 	76,115,648	 	80,941,124	 	2,407,993,827	 	9,417,971	 	9,417,971	 	5,574,978,121	

Cumulative effect of change in accounting policy

			for	income	tax	(Note	4.1)  -  -  -  - 	26,442,043	 	(1,883,594) 	(1,883,594) 	24,558,449	

Balance as at 31 December 2011 - as restated 	776,786,671	 	2,223,722,880	 	76,115,648	 	80,941,124	 	2,434,435,870	 	7,534,377	 	7,534,377	 	5,599,536,570	

Additional ordinary shares issued for 

   exercised warrant 	31,824,314	 	251,368,216	 	(76,115,648)  -  -  -  - 	207,076,882	

Dividend	paid	(Note	27)  -  -  -  - 	(882,490,485)  -  - 	(882,490,485)

Total comprehensive income for the year - as restated  -  -  -  - 	1,787,594,417	 	6,869,316	 	6,869,316	 	1,794,463,733	

Balance as at 31 December 2012 - as restated 	808,610,985	 	2,475,091,096	  - 	80,941,124	 	3,339,539,802	 	14,403,693	 	14,403,693	 	6,718,586,700	

 - 

Balance as at 31 December 2012 - as previously reported 	808,610,985	 	2,475,091,096	  - 	80,941,124	 	3,279,856,465	 	18,004,616	 	18,004,616	 	6,662,504,286	

Cumulative effect of change in accounting policy

			for	income	tax	(Note	4.1)  -  -  -  - 	59,683,337	 	(3,600,923) 	(3,600,923) 	56,082,414	

Balance as at 31 December 2012 - as restated 	808,610,985	 	2,475,091,096	  - 	80,941,124	 	3,339,539,802	 	14,403,693	 	14,403,693	 	6,718,586,700	

Dividend	paid	(Note	27)  -  -  -  - 	(1,051,194,281)  -  - 	(1,051,194,281)

Total comprehensive income for the year  -  -  -  - 	968,334,534	 	(3,885,323) 	(3,885,323) 	964,449,211	

Balance as at 31 December 2013 	808,610,985	 	2,475,091,096	  - 	80,941,124	 	3,256,680,055	 	10,518,370	 	10,518,370	 	6,631,841,630	

Thai Vegetable Oil Public Company Limited and its subsidiary
For the year ended 31 December 2013

Statement of changes in shareholders’ equity (continued)

The	accompanying	notes	are	an	integral	part	of	the	financial	statements.



136

รา
ยง

าน
ปร

ะจ
�าปี

 2
55

6
บ ริ ษั ท  น�้ า มั น พื ช ไ ท ย  จ� า กั ด  ( ม ห า ช น )

(หน่วย:	บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน	

ก�าไรก่อนภาษี 	1,119,965,416	 	2,131,326,280	 	1,080,806,504	 	2,032,813,158	

รายการปรับกระทบก�าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ	(จ่าย)	

	 จากกิจกรรมด�าเนินงาน	

	 เงินปันผลรับ 	(22,641,665) 	(18,471,665) 	(57,278,165) 	(35,671,665)

	 ก�าไรจากการจ�าหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ 	(1,909,552) 	(7,643,628) 	(1,414,227) 	(7,366,336)

	 ก�าไรจากการลงทุนในกองทุนรวม 	(10,132,306) 	(6,110,914) 	(10,132,306) 	(6,110,914)

	 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 	326,469,152	 	331,271,811	 	271,351,203	 	282,245,405	

	 การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	(กลับรายการ) 	(187,507,494) 	187,186,172	 	(187,186,172) 	187,186,172	

	 กลับรายการค่าเผื่อด้อยค่าของสินทรัพย์ 	(347,467) 	(579,584)  -  - 

	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(กลับรายการ) 	(27,926,222) 	30,063,412	 	(27,910,938) 	28,899,626	

	 ขาดทุน	(ก�าไร)	ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง

	 	 มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ 	(97,803,927) 	15,622,574	 	(97,803,927) 	15,622,574	

	 ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 	8,050,135	 	7,953,529	 	7,206,064	 	7,160,624	

	 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 	11,223,488	 	17,708,832	 	3,193,315	 	10,518,729	

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์

	 และหนี้สินด�าเนินงาน 	1,117,439,558	 	2,688,326,819	 	980,831,351	 	2,515,297,373	

สินทรัพย์ด�าเนินงาน	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง

	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 	(123,723,090) 	(141,973,792) 	(149,941,743) 	(115,491,825)

	 สินค้าคงเหลือ 	1,353,898,931	 	(1,743,787,076) 	1,347,759,219	 	(1,730,623,774)

	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 	4,438,053	 	(10,037,549) 	3,385,823	 	(9,000,892)

	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 	(4,850,057) 	(75,996,234) 	(4,726,656) 	(75,989,235)

หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น	(ลดลง)

	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 	135,748,036	 	(1,012,500,863) 	146,007,086	 	(1,034,688,657)

	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 	(6,486,676) 	(49,408,978) 	(7,447,393) 	(48,225,663)

	 ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 	(2,302,225) 	(1,244,000) 	(2,172,225) 	(1,244,000)

เงินสดจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมด�าเนินงาน 	2,474,162,530	 	(346,621,673) 	2,313,695,462	 	(499,966,673)

	 จ่ายดอกเบี้ย 	(11,281,766) 	(18,121,352) 	(3,275,014) 	(11,111,825)

	 จ่ายภาษีเงินได้ 	(202,234,626) 	(135,290,428) 	(178,851,441) 	(111,826,188)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน 	2,260,646,138	 	(500,033,453) 	2,131,569,007	 	(622,904,686)

งบกระแสเงินสด
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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Thai Vegetable Oil Public Company Limited

(Unit:	Baht)

Consolidated                     
financial statements

Separate                          
financial statements

2013 2012 2013 2012

(restated) (restated)

Cash flows from operating activities 

Profit before tax 	1,119,965,416	 	2,131,326,280	 	1,080,806,504	 	2,032,813,158	

Adjustments to reconcile profit before tax to net cash 

	 provided	by	(paid	from)	operating	activities:

	 Dividend	received	 	(22,641,665) 	(18,471,665) 	(57,278,165) 	(35,671,665)

 Gain on sales of machinery and equipment 	(1,909,552) 	(7,643,628) 	(1,414,227) 	(7,366,336)

 Gain on investment in a mutual fund 	(10,132,306) 	(6,110,914) 	(10,132,306) 	(6,110,914)

	 Depreciation	and	amortisation 	326,469,152	 	331,271,811	 	271,351,203	 	282,245,405	

	 Reduction	of	inventory	to	net	realisable	value	(reversal) 	(187,507,494) 	187,186,172	 	(187,186,172) 	187,186,172	

 Reversal of allowance for impairment loss on assets 	(347,467) 	(579,584)  -  - 

	 Allowance	for	doubtful	accounts	(reversal) 	(27,926,222) 	30,063,412	 	(27,910,938) 	28,899,626	

	 Unrealised	loss	(gain)	from	change	in	fair	value	

  of derivatives 	(97,803,927) 	15,622,574	 	(97,803,927) 	15,622,574	

 Provision for long-term employee benefits 	8,050,135	 	7,953,529	 	7,206,064	 	7,160,624	

 Interest expenses 	11,223,488	 	17,708,832	 	3,193,315	 	10,518,729	

Profit from operating activities before changes

 in operating assets and liabilities 	1,117,439,558	 	2,688,326,819	 	980,831,351	 	2,515,297,373	

Operating	assets	(increase)	decrease

 Trade and other receivables 	(123,723,090) 	(141,973,792) 	(149,941,743) 	(115,491,825)

 Inventories 	1,353,898,931	 	(1,743,787,076) 	1,347,759,219	 	(1,730,623,774)

 Other current assets 	4,438,053	 	(10,037,549) 	3,385,823	 	(9,000,892)

 Other non-current assets 	(4,850,057) 	(75,996,234) 	(4,726,656) 	(75,989,235)

Operating	liabilities	increase	(decrease)

 Trade and other payables 	135,748,036	 	(1,012,500,863) 	146,007,086	 	(1,034,688,657)

 Other current liabilities 	(6,486,676) 	(49,408,978) 	(7,447,393) 	(48,225,663)

 Provision for long-term employee benefits 	(2,302,225) 	(1,244,000) 	(2,172,225) 	(1,244,000)

Cash	flows	from	(used	in)	operating	activities 	2,474,162,530	 	(346,621,673) 	2,313,695,462	 	(499,966,673)

 Cash paid for interest expenses 	(11,281,766) 	(18,121,352) 	(3,275,014) 	(11,111,825)

 Cash paid for corporate income tax 	(202,234,626) 	(135,290,428) 	(178,851,441) 	(111,826,188)

Net cash flows from (used in) operating activities 	2,260,646,138	 	(500,033,453) 	2,131,569,007	 	(622,904,686)

Thai Vegetable Oil Public Company Limited and its subsidiary
For the year ended 31 December 2013

Cash flow statement

The	accompanying	notes	are	an	integral	part	of	the	financial	statements.
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6
บ ริ ษั ท  น�้ า มั น พื ช ไ ท ย  จ� า กั ด  ( ม ห า ช น )

(หน่วย:	บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกองทุนรวม 	(5,163,100,000) 	(7,853,000,000) 	(5,163,100,000) 	(7,853,000,000)

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในกองทุนรวม 	5,173,000,000	 	7,859,000,000	 	5,173,000,000	 	7,859,000,000	

เงินปันผลรับ 	22,641,665	 	18,471,665	 	57,278,165	 	35,671,665	

ซื้อที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ 	(125,466,879) 	(355,300,747) 	(104,422,605) 	(212,195,249)

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ 	2,542,153	 	9,826,819	 	2,046,826	 	9,527,754	

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น 	(29,613,604) 	(1,394,205) 	(29,277,474) 	(1,394,205)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 	(119,996,665) 	(322,396,468) 	(64,475,088) 	(162,390,035)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น	(ลดลง) 	25,000,000	 	(1,664,808,370)  - 	(1,664,808,370)

เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น	(ลดลง) 	(1,080,497,632) 	3,149,825,046	 	(1,033,147,679) 	3,102,475,093	

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว 	70,000,000	 	35,000,000	  -  - 

ช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว 	(61,995,000) 	(53,690,000)  -  - 

เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญ  - 	207,120,746	  - 	207,120,746	

จ่ายเงินปันผล 	(1,049,967,217) 	(882,121,906) 	(1,049,967,217) 	(882,121,906)

จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย 	(45,916,667) 	(22,800,000)  -  - 

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 	(2,143,376,516) 	768,525,516	 	(2,083,114,896) 	762,665,563	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ 	(2,727,043) 	(53,904,405) 	(16,020,977) 	(22,629,158)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 	115,178,205	 	169,082,610	 	101,664,393	 	124,293,551	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 	112,451,162	 	115,178,205	 	85,643,416	 	101,664,393	

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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Thai Vegetable Oil Public Company Limited

(Unit:	Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements

2013 2012 2013 2012

(restated) (restated)

Cash flows from investing activities 

Cash paid for investment in a mutual fund 	(5,163,100,000) 	(7,853,000,000) 	(5,163,100,000) 	(7,853,000,000)

Cash received from sales of investment in a mutual fund 	5,173,000,000	 	7,859,000,000	 	5,173,000,000	 	7,859,000,000	

Dividend	received	 	22,641,665	 	18,471,665	 	57,278,165	 	35,671,665	

Acquisition of property, plant and equipment 	(125,466,879) 	(355,300,747) 	(104,422,605) 	(212,195,249)

Proceed from sales of machinery and equipment 	2,542,153	 	9,826,819	 	2,046,826	 	9,527,754	

Increase in intangible assets 	(29,613,604) 	(1,394,205) 	(29,277,474) 	(1,394,205)

Net cash flows used in investing activities 	(119,996,665) 	(322,396,468) 	(64,475,088) 	(162,390,035)

Cash flows from financing activities 

Increase	(decrease)	in	short-term	loans	from

 financial institutions 	25,000,000	 	(1,664,808,370)  - 	(1,664,808,370)

Increase	(decrease)	in	trust	receipts 	(1,080,497,632) 	3,149,825,046	 	(1,033,147,679) 	3,102,475,093	

Cash received from long-term loans 	70,000,000	 	35,000,000	  -  - 

Repayment of long-term loans 	(61,995,000) 	(53,690,000)  -  - 

Proceeds from additional ordinary shares issued

 for warrant exercise  - 207,120,746	  - 207,120,746	

Dividend	paid 	(1,049,967,217) 	(882,121,906) 	(1,049,967,217) 	(882,121,906)

Dividend	paid	to	non-controlling	interests	of	

 the subsidiary 	(45,916,667) 	(22,800,000)  -  - 

Net cash flows from (used in) financing activities 	(2,143,376,516) 	768,525,516	 	(2,083,114,896) 	762,665,563	

Net decrease in cash and cash equivalents 	(2,727,043) 	(53,904,405) 	(16,020,977) 	(22,629,158)

Cash and cash equivalents at beginning of year 	115,178,205	 	169,082,610	 	101,664,393	 	124,293,551	

Cash and cash equivalents at end of year 	112,451,162	 	115,178,205	 	85,643,416	 	101,664,393	

Thai Vegetable Oil Public Company Limited and its subsidiary
For the year ended 31 December 2013

Cash flow statement (continued)

The	accompanying	notes	are	an	integral	part	of	the	financial	statements.
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บ ริ ษั ท  น�้ า มั น พื ช ไ ท ย  จ� า กั ด  ( ม ห า ช น )

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท น�้ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2556

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1	 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหำชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิล�ำเนำในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือกำร
ผลติและจ�ำหน่ำยกำกถ่ัวเหลอืงและน�ำ้มนัถัว่เหลอืง ท่ีอยูต่ำมทีจ่ดทะเบียนของบรษิทัฯอยูท่ี ่เลขที ่149 ถนนรชัดำภเิษก (ท่ำพระ - ตำกสนิ) 
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร

2. เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน

2.1 งบกำรเงนินีจ้ดัท�ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีก่�ำหนดในพระรำชบญัญตัวิชิำชพีบญัช ีพ.ศ. 2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงนิ
ตำมข้อก�ำหนดในประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำลงวันที่ 28 กันยำยน 2554 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543

งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับภำษำอังกฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบับ
ภำษำไทยนี้

งบกำรเงินนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี

2.2	 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินรวม

ก) งบกำรเงนิรวมนีไ้ด้จดัท�ำขึน้โดยรวมงบกำรเงนิของบรษิทั น�ำ้มนัพืชไทย จ�ำกดั (มหำชน) (ซ่ึงต่อไปนีเ้รยีกว่ำ “บรษิทัฯ”) และบรษัิทย่อย 
(ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ จัดตั้งขึ้นในประเทศ อัตราร้อยละของการถือหุ้น

2556 2555

ร้อยละ ร้อยละ

บริษัท พรอดดิจิ จ�ำกัด (มหำชน) ผลิตและจ�ำหน่ำยบรรจุภัณฑ์ ไทย 43 43

ถงึแม้ว่ำบรษิทัฯจะถอืหุน้ในบรษิทั พรอดดจิ ิจ�ำกดั (มหำชน) อยูเ่พยีงร้อยละ 43 แต่บรษิทัฯมกีำรควบคมุบรษิทัดงักล่ำวโดยผ่ำนคณะ
กรรมกำรส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ดังนั้นจึงถือว่ำบริษัทดังกล่ำวเป็นบริษัทย่อย

ข) บรษิทัฯน�ำงบกำรเงนิของบริษทัย่อยมำรวมในกำรจดัท�ำงบกำรเงนิรวมตัง้แต่วันทีบ่รษิทัฯมอี�ำนำจในกำรควบคมุบรษิทัย่อย จนถงึวนั
ที่บริษัทฯสิ้นสุดกำรควบคุมบริษัทย่อยนั้น

ค) งบกำรเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

ง) ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษัทฯและบริษัทย่อย รำยกำรค้ำระหว่ำงกันที่มีสำระส�ำคัญได้ถูกตัดออกจำกงบกำรเงินรวมนี้แล้ว

จ) ส่วนของผูม้ส่ีวนได้เสยีทีไ่ม่มอี�ำนำจควบคมุ คอื จ�ำนวนก�ำไรหรอืขำดทนุและสนิทรัพย์สทุธขิองบรษิทัย่อยส่วนทีไ่ม่ได้เป็นของบรษัิทฯ 
และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม

2.3 บริษัทฯจัดท�ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเพื่อประโยชน์ต่อสำธำรณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตำมวิธีรำคำทุน



1. General information

1.1 Corporate information 

Thai Vegetable Oil Public Company Limited (“the Company”) is a public company incorporated and domiciled in Thailand. 
The Company is principally engaged in the manufacture and distribution of soy meal and soybean oil. The registered office of 
the Company is at 149 Ratchadapisek Road (Thapra - Taksin), Bukkhalow, Thonburi, Bangkok.

2. Basis of preparation

2.1 The financial statements have been prepared in accordance with Thai Financial Reporting Standards enunciated under the 
Accounting Professions Act B.E. 2547 and their presentation has been made in compliance with the stipulations of the Notification 
of the Department of Business Development dated 28 September 2011, issued under the Accounting Act B.E. 2543.

The financial statements in Thai language are the official statutory financial statements of the Company. The financial statements 
in English language have been translated from the Thai language financial statements.

The financial statements have been prepared on a historical cost basis except where otherwise disclosed in the accounting policies.

2.2 Basis of consolidation

a) The consolidated financial statements include the financial statements of Thai Vegetable Oil Public Company Limited 
(“the Company”) and the following subsidiary company (“the subsidiary”):

Company’s name Nature of business
Country of 

incorporation
Percentage of 
shareholding

2013 2012

Percent Percent

Prodigy Public Company Limited Manufacture and distribution of packaging Thailand 43 43

Although the Company has 43 percent interest in Prodigy Public Company Limited, the Company has control over that 
company through the board of directors of that company. Therefore that company is regarded as a subsidiary company.

b) Subsidiary is fully consolidated, being the date on which the Company obtains control, and continue to be consolidated 
until the date when such control ceases.

c) The financial statements of the subsidiary are prepared using the same significant accounting policies as the Company.

d) Material balances and transactions between the Company and its subsidiary companies have been eliminated from the 
consolidated financial statements.

e) Non-controlling interests represent the portion of profit or loss and net assets of the subsidiary that are not held by the Company 
and are presented separately in the consolidated profit or loss and within equity in the consolidated statement of financial position.

2.3 The separate financial statements, which present investments in subsidiary under the cost method, have been prepared solely   
 for the benefit of the public.

Notes to consolidated financial statements
Thai Vegetable Oil Public Company Limited and its subsidiary
For the year ended 31 December 2013
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บ ริ ษั ท  น�้ า มั น พื ช ไ ท ย  จ� า กั ด  ( ม ห า ช น )

3. มาตรฐานการบัญชีใหม่

มำตรฐำนกำรบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนำคตมีรำยละเอียดดังนี้

ก.	 มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน

มำตรฐำนกำรบัญชี

ฉบับที่ 12 ภำษีเงินได้

ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) กำรบัญชีส�ำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำล และกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับควำมช่วย
เหลือจำกรัฐบำล

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

ฉบับที่ 8 ส่วนงำนด�ำเนินงำน

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี

ฉบับที่ 10 ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล - กรณีที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องอย่ำงเฉพำะเจำะจงกับ
กิจกรรมด�ำเนินงำน

ฉบับที่ 21 ภำษเีงนิได้ - กำรได้รบัประโยชน์จำกสนิทรพัย์ทีไ่ม่ได้คดิค่ำเส่ือมรำคำทีต่รีำคำใหม่

ฉบับที่ 25 ภำษีเงินได้ - กำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพทำงภำษีของกิจกำรหรือของผู้ถือหุ้น

แนวปฏิบัติทำงบัญชีเกี่ยวกับกำรโอนและกำรรับโอนสินทรัพย์ทำงกำรเงิน

มำตรฐำนกำรบญัช ีมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัชแีละแนวปฏบิตัทิำงบญัชข้ีำงต้นไม่มผีลกระทบ
อย่ำงเป็นสำระส�ำคัญต่องบกำรเงินนี้ ยกเว้นมำตรฐำนกำรบัญชีดังต่อไปนี้ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	12	เรื่อง	ภาษีเงินได้	

มำตรฐำนฉบบันีก้�ำหนดให้กจิกำรระบผุลแตกต่ำงชัว่ครำวทีเ่กดิจำกควำมแตกต่ำงระหว่ำงมลูค่ำสนิทรพัย์และหนีส้นิทีแ่สดงในงบแสดง
ฐำนะกำรเงินกับฐำนภำษี และรับรู้ผลกระทบทำงภำษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีตำมหลักเกณฑ์ท่ีก�ำหนด 
บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีดังกล่ำวในงวดปัจจุบันและปรับย้อนหลังงบกำรเงินของปีก่อนท่ีแสดงเป็น
ข้อมูลเปรียบเทียบเสมือนหนึ่งว่ำบริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ผลกระทบทำงภำษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
มำโดยตลอด ผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยบัญชีดังกล่ำวแสดงอยู่ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 4.1

ข.	 มาตรฐานการบัญชีที่จะมีผลบังคับในอนาคต

วันที่มีผลบังคับใช้

มำตรฐำนกำรบัญชี

 ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) กำรน�ำเสนองบกำรเงิน 1 มกรำคม 2557

 ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 1 มกรำคม 2557

 ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภำษีเงินได้ 1 มกรำคม 2557

 ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญำเช่ำ 1 มกรำคม 2557

 ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รำยได้ 1 มกรำคม 2557

 ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนักงำน 1 มกรำคม 2557

 ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ 1 มกรำคม 2557

 ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 1 มกรำคม 2557

 ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทร่วม 1 มกรำคม 2557



3.  New accounting standards

Below is a summary of accounting standards that became effective in the current accounting year and those that will become 
effective in the future.

(a)  Accounting standards that became effective in the current accounting year

Accounting standards:
TAS 12 Income Taxes
TAS 20 (revised 2009) Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance
TAS 21 (revised 2009) The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
Financial Reporting Standard:
TFRS 8 Operating Segments
Accounting Standard Interpretations:
TSIC 10 Government Assistance - No Specific Relation to Operating Activities
TSIC 21 Income Taxes - Recovery of Revalued Non-Depreciable Assets
TSIC 25 Income Taxes - Changes in the Tax Status of an Entity or its Shareholders
Accounting Treatment Guidance for Transfers of Financial Assets

These accounting standards, financial reporting standard, accounting standard interpretations and accounting treatment 
guidance do not have any significant impact on the financial statements, except for the following accounting standard.

TAS 12 Income Taxes 

This accounting standard requires an entity to identify temporary differences between the carrying amount of an asset or liability 
in the statement of financial position and its tax base and recognise the tax effects as deferred tax assets or liabilities subjecting 
to certain recognition criteria. The Company and its subsidiary have changed this accounting policy in this current period and 
restated the prior year’s financial statements, presented as comparative information, as though the Company and its subsidiary 
had initially recognised the tax effects as deferred tax assets or liabilities. The cumulative effect of this change in accounting 
policy has been presented in Note 4.1 to the financial statements.

(b) Accounting standards that will become effective in the future

 Effective date
Accounting Standards:
TAS 1 (revised 2012) Presentation of Financial Statements 1 January 2014
TAS 7 (revised 2012) Statement of Cash Flows 1 January 2014
TAS 12 (revised 2012) Income Taxes 1 January 2014
TAS 17 (revised 2012) Leases 1 January 2014
TAS 18 (revised 2012) Revenue 1 January 2014
TAS 19 (revised 2012) Employee Benefits 1 January 2014
TAS 21 (revised 2012) The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates 1 January 2014
TAS 24 (revised 2012) Related Party Disclosures 1 January 2014
TAS 28 (revised 2012) Investments in Associates 1 January 2014
TAS 31 (revised 2012) Interests in Joint Ventures 1 January 2014
TAS 34 (revised 2012) Interim Financial Reporting 1 January 2014
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วันที่มีผลบังคับใช้

มำตรฐำนกำรบัญชี

 ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ 1 มกรำคม 2557

 ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบกำรเงินระหว่ำงกำล 1 มกรำคม 2557

 ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 1 มกรำคม 2557

 ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1 มกรำคม 2557

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

 ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 1 มกรำคม 2557

 ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) กำรรวมธุรกิจ 1 มกรำคม 2557

 ฉบับที่ 4 สัญญำประกันภัย 1 มกรำคม 2559

 ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำยและกำรด�ำเนินงำนที่ยกเลิก 1 มกรำคม 2557

 ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงำนด�ำเนินงำน 1 มกรำคม 2557

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี

 ฉบับที่ 15 สัญญำเช่ำด�ำเนินงำน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่ำ 1 มกรำคม 2557

 ฉบับที่ 27 กำรประเมินเนื้อหำสัญญำเช่ำที่ท�ำขึ้นตำมรูปแบบกฎหมำย 1 มกรำคม 2557

 ฉบับที่ 29 กำรเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทำนบริกำร 1 มกรำคม 2557

 ฉบับที่ 32 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์ 1 มกรำคม 2557

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

 ฉบับที่ 1 กำรเปลีย่นแปลงในหนีสิ้นทีเ่กดิขึน้จำกกำรรือ้ถอน กำรบรูณะ และหนี้
สินที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกัน

1 มกรำคม 2557

 ฉบับที่ 4 กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรือไม่ 1 มกรำคม 2557

 ฉบับที่ 5 สทิธใินส่วนได้เสยีจำกกองทนุกำรรือ้ถอน กำรบรูณะและกำรปรบัปรงุ
สภำพแวดล้อม

1 มกรำคม 2557

 ฉบับที่ 7 กำรปรับปรุงย้อนหลังภำยใต้มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง กำร
รำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจที่มีภำวะเงินเฟ้อรุนแรง

1 มกรำคม 2557

 ฉบับที่ 10 งบกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรด้อยค่ำ 1 มกรำคม 2557

 ฉบับที่ 12 ข้อตกลงสัมปทำนบริกำร 1 มกรำคม 2557

 ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ 1 มกรำคม 2557

 ฉบับที่ 17 กำรจ่ำยสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้ำของ 1 มกรำคม 2557

 ฉบับที่ 18 กำรโอนสินทรัพย์จำกลูกค้ำ 1 มกรำคม 2557

ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่ำมำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีและ
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินข้ำงต้นจะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญต่องบกำรเงินเมื่อน�ำมำถือปฏิบัติ 



Effective date

Accounting Standards:

TAS 36 (revised 2012) Impairment of Assets 1 January 2014

TAS 38 (revised 2012) Intangible Assets 1 January 2014

Financial Reporting Standards:

TFRS 2 (revised 2012) Share-based Payment 1 January 2014

TFRS 3 (revised 2012) Business Combinations 1 January 2014

TFRS 4 Insurance Contracts 1 January 2016

TFRS 5 (revised 2012) Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations 1 January 2014

TFRS 8 (revised 2012) Operating Segments 1 January 2014

Accounting Standard Interpretations:

TSIC 15 Operating Leases - Incentives 1 January 2014

TSIC 27 Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form of 
a Lease

1 January 2014

TSIC 29 Service Concession Arrangements: Disclosures 1 January 2014

TSIC 32 Intangible Assets - Web Site Costs 1 January 2014

Financial Reporting Standard Interpretations:

TFRIC 1 Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities 1 January 2014

TFRIC 4 Determining whether an Arrangement contains a Lease 1 January 2014

TFRIC 5 Rights to Interests arising from Decommissioning, Restoration and 
Environmental Rehabilitation Funds

1 January 2014

TFRIC 7 Applying the Restatement Approach under TAS 29 Financial Reporting 
in Hyperinflationary Economies

1 January 2014

TFRIC 10 Interim Financial Reporting and Impairment 1 January 2014

TFRIC 12 Service Concession Arrangements 1 January 2014

TFRIC 13 Customer Loyalty Programmes 1 January 2014

TFRIC 17 Distributions of Non-cash Assets to Owners 1 January 2014

TFRIC 18 Transfers of Assets from Customers 1 January 2014

The management of the Company and its subsidiary believes that these accounting standards, financial reporting standard, 
accounting standard interpretations and financial reporting standards interpretations will not have any significant impact on the 

financial statements for the year when they are initially applied.
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บ ริ ษั ท  น�้ า มั น พื ช ไ ท ย  จ� า กั ด  ( ม ห า ช น )

4.  การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

4.1	 ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการน�ามาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ

ในระหว่ำงปีปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญตำมที่กล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 3 
เนื่องจำกบริษัทฯและบริษัทย่อยน�ำมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภำษีเงินได้ มำถือปฏิบัติ ผลสะสมของกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำย
กำรบัญชีดังกล่ำวแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

จ�ำนวนเงินของรำยกำรปรับปรุงที่มีผลกระทบต่อรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ มีดังนี้ 

 (หน่วย: พันบำท)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555 ณ	วันที่	1	มกราคม	2555

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ

งบแสดงฐานะการเงิน 

สนิทรพัย์ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชเีพิม่ข้ึน 3,814 2,274 57,549 56,082 25,985 24,558

ส่วนของผูม้ส่ีวนได้เสยีทีไ่ม่มอี�ำนำจควบคมุ    
  ของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 878 - 836 - 813 -

ก�ำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเพิ่มขึ้น 5,566 4,904 60,314 59,683 27,056 26,442

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถอืหุน้ลดลง 2,630 2,630 3,601 3,601 1,884 1,884

 (หน่วย: พันบำท)

ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี	31	ธนัวาคม	2556 ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี	31	ธนัวาคม	2555

งบการเงินรวม
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ งบการเงินรวม
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

งบก�าไรขาดทุน

ก�าไรหรือขาดทุน:

ภำษีเงินได้เพิ่มขึ้น (ลดลง) 54,706 54,779 (33,281) (33,241)

ก�ำไรส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุม 

  ของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 42 - 23 -

ก�ำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่เพิ่มขึ้น (ลดลง) (54,748) - 33,258 -

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนเพิ่มขึ้น (ลดลง) (บำท) (0.068) (0.068) 0.042 0.042

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

ผลก�ำไร (ขำดทุน) จำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย (931) (931) 1,717 1,717

4.2	 การน�านโยบายบัญชีเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์มาถือปฏิบัติ

ในระหว่ำงปีปัจจบัุน บรษิทัฯได้น�ำนโยบำยกำรบญัชเีกีย่วกบัตรำสำรอนพุนัธ์ตำมทีก่ล่ำวไว้ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิข้อ 5.15 มำถอืปฏบิตัิ 
กำรน�ำนโยบำยดังกล่ำวมำถือปฏิบัติไม่มีผลกระทบกับก�ำไรสะสมที่ยกมำต้นปีแต่อย่ำงใด



4. Changes in accounting policies

4.1 Cumulative effect of changes in accounting policies due to the adoption of new accounting standard

During the current year, the Company and its subsidiary made the changes described in Note 3 to the financial statements to its 
significant accounting policies, as a result of the adoption of Thai Accounting Standard 12 Income Taxes. The cumulative effect 
of the changes in the accounting policies has been separately presented in the statements of changes in shareholders’ equity.

The amounts of adjustments affecting the statements of financial position and the statements of comprehensive income are 
summarised below.

 (Unit: Thousand Baht)

As at 31 December 2013 As at 31 December 2012 As at 1 January 2012

Consolidated 
financial 

statements

 Separate 
financial 

statements

Consolidated 
financial 

statements

Separate 
financial 

statements

Consolidated 
financial 

statements

Separate 
financial 

statements

Statements of financial position

Increase in deferred tax assets 3,814 2,274 57,549 56,082 25,985 24,558

Increase in non-controlling interests of the subsidiary 878 - 836 - 813 -

Increase in unappropriated retained earnings 5,566 4,904 60,314 59,638 27,056 26,442

Decrease in other components of shareholders’ equity 2,630 2,630 3,601 3,601 1,884 1,884

(Unit: Thousand Baht)

For the year ended                   
31 December 2013

For the year ended                  
31 December 2012

Consolidated 
financial 

statements

Separate 
financial 

statements

Consolidated 
financial 

statements

Separate 
financial 

statements

Income statement

Profit	or	loss:

Increase (decrease) in income tax expenses 54,706 54,779 (33,281) (33,241)

Increase in profit attributable to non-controlling interest      

  of the subsidiary 42 - 23 -

Increase (decrease) in profit attributable to equity holders

  of the Company (54,748) - 33,258 -

Increase (decrease) in basic earnings per share (Baht) (0.068) (0.068) 0.042 0.042

Statement of comprehensive income

Other	comprehensive	income:

Gain (loss) on changes in value of available-for-sale

  investments (931) (931) 1,717 1,717

4.2 Adoption of derivatives accounting standard

During the current year, the Company adopted the derivatives accounting standard as mention in note 5.15 to financial statement. 
This adoption is not effect to brought - forward retained earnings.

147

An
nu

al
 R

ep
or

t 
20

13

Thai Vegetable Oil Public Company Limited



148

รา
ยง

าน
ปร

ะจ
�าปี

 2
55

6
บ ริ ษั ท  น�้ า มั น พื ช ไ ท ย  จ� า กั ด  ( ม ห า ช น )

5. นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

5.1	 การรับรู้รายได้

ขายสินค้า

รำยได้จำกกำรขำยสนิค้ำรบัรูเ้มือ่บรษิทัฯและบรษิทัย่อยได้โอนควำมเสีย่งและผลตอบแทนทีม่นียัส�ำคัญของควำมเป็นเจ้ำของสนิค้ำให้กบัผูซ้ือ้
แล้ว รำยได้จำกกำรขำยแสดงมลูค่ำตำมรำคำในใบก�ำกบัสนิค้ำโดยไม่รวมภำษมีลูค่ำเพิม่ ส�ำหรบัสนิค้ำทีไ่ด้ส่งมอบหลังจำกหกัส่วนลดแล้ว

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยค�ำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริง

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรำยได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล

5.2	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภำพคล่องสูง ซึ่งถึงก�ำหนดจ่ำยคืน
ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวันที่ได้มำและไม่มีข้อจ�ำกัดในกำรเบิกใช้

5.3	 ลูกหนี้การค้า

ลกูหนีก้ำรค้ำแสดงมลูค่ำตำมจ�ำนวนมลูค่ำสทุธทิีจ่ะได้รบั บรษิทัฯและบรษิทัย่อยบนัทกึค่ำเผือ่หนีส้งสยัจะสญูส�ำหรบัผลขำดทุนโดยประมำณ
ที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยุหนี้ 

5.4	 สินค้าคงเหลือ

สินค้ำส�ำเร็จรูปแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (วิธีต้นทุนถัวเฉลี่ย) หรือมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต�่ำกว่ำ รำคำทุนดังกล่ำว หมำยถึง 
ต้นทุนในกำรผลิตทั้งหมดรวมทั้งค่ำโสหุ้ยโรงงำนด้วย

วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (วิธีต้นทุนถัวเฉลี่ย) หรือมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต�่ำกว่ำ และจะถือเป็น
ส่วนหนึ่งของต้นทุนกำรผลิตเมื่อมีกำรเบิกใช้

5.5	 เงินลงทุน

ก) เงนิลงทนุในหลกัทรพัย์เพือ่ค้ำแสดงตำมมลูค่ำยติุธรรม กำรเปลีย่นแปลงในมลูค่ำยตุธิรรมของหลกัทรพัย์บนัทกึในส่วนของก�ำไรหรอืขำดทนุ

ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำยแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์ดังกล่ำวบันทึกในก�ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จ และจะบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนเมื่อได้จ�ำหน่ำยหลักทรัพย์นั้นออกไป

ค) เงนิลงทุนในตรำสำรหนีท้ีจ่ะครบก�ำหนดช�ำระในหนึง่ปี รวมทัง้ทีจ่ะถอืจนครบก�ำหนดแสดงมลูค่ำตำมวธิรีำคำทนุตดัจ�ำหน่ำย บรษัิทฯ
ตัดบัญชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต�่ำกว่ำมูลค่ำตรำสำรหนี้ตำมอัตรำดอกเบ้ียท่ีแท้จริง ซ่ึงจ�ำนวนท่ีตัดจ�ำหน่ำย/รับรู้นี้จะแสดงเป็นรำยกำร
ปรับกับดอกเบี้ยรับ

ง) เงนิลงทุนในตรำสำรทนุทีไ่ม่อยูใ่นควำมต้องกำรของตลำดถอืเป็นเงินลงทนุทัว่ไป ซ่ึงแสดงในรำคำทนุสทุธจิำกค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ (ถ้ำม)ี  

จ) เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุน

มลูค่ำยตุธิรรมของหลกัทรพัย์ในควำมต้องกำรของตลำดค�ำนวณจำกรำคำเสนอซือ้หลงัสุด ณ สิน้วนัท�ำกำรสดุท้ำยของปี ส่วนมลูค่ำยตุธิรรม
ของตรำสำรหนี้ค�ำนวณโดยใช้อัตรำผลตอบแทนท่ีประกำศโดยสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย มูลค่ำยุติธรรมของหน่วยลงทุนค�ำนวณจำก
มูลค่ำสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน



5. Significant accounting policies

5.1	 Revenue	recognition

Sales of goods

Sales of goods are recognised when the significant risks and rewards of ownership of the goods have passed to the buyer. 
Sales are the invoiced value, excluding value added tax, of goods supplied after deducting discounts and allowances.

Interest income 

Interest income is recognised on an accrual basis based on the effective interest rate.

Dividend income

Dividend income is recognised when the right to receive the dividends is established. 

5.2	 Cash	and	cash	equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash in hand and at banks, and all highly liquid investments with an original maturity of 
three months or less and not subject to withdrawal restrictions.

5.3	 Trade	accounts	receivable	

Trade accounts receivable are stated at the net realisable value. Allowance for doubtful accounts is provided for the estimated losses 
that may be incurred in collection of receivables. The allowance is generally based on collection experience and analysis of debt aging.

5.4	 Inventories	

Finished goods are valued at the lower of cost (average cost method) and net realisable value. Such cost includes all production 
costs and attributable factory overheads.

Raw materials and other material supplies are valued at the lower of cost (average cost method) and net realisable value and 
are charged to production costs whenever consumed.

5.5	 Investments

a) Investments in securities held for trading are stated at fair value. Changes in the fair value of these securities are recorded 
in profit or loss. 

b) Investments in available-for-sale securities are stated at fair value. Changes in the fair value of these securities are recorded 
in comprehensive income, and will be recorded in profit or loss when the securities are sold. 

c) Investments in debt securities, both due within one year and expected to be held to maturity, are recorded at amortised cost. 
The premium/discount on debt securities is amortised/accreted by the effective rate method with the amortised/accreted 
amount presented as an adjustment to the interest income.

d) Investments in non-marketable equity securities which the Company classifies as other investments, are stated at cost net 
of allowance for loss on diminution in value (if any). 

e) Investments in subsidiary are accounted for in the separate financial statements using the cost method. 

The fair value of marketable securities is based on the latest bid price of the last working day of the year. The fair value of debt 
instruments is determined based on yield rates quoted by the Thai Bond Market Association. The fair value of unit trusts is 
determined from their net asset value.
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บริษัทฯใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักในกำรค�ำนวณต้นทุนของเงินลงทุน 

ในกรณีที่มีกำรโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจำกประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯจะปรับมูลค่ำของเงินลงทุนดังกล่ำวใหม่โดย
ใช้มลูค่ำยตุธิรรม ณ วนัทีโ่อนเปลีย่นประเภทเงนิลงทุน ผลแตกต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบัญชแีละมลูค่ำยตุธิรรม ณ วนัทีโ่อนจะบนัทกึในส่วน
ของก�ำไรหรือขำดทุนหรือแสดงเป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีกำรโอนเปลี่ยน

เมือ่มกีำรจ�ำหน่ำยเงนิลงทนุ ผลต่ำงระหว่ำงสิง่ตอบแทนสทุธทิีไ่ด้รบักบัมูลค่ำตำมบญัชขีองเงนิลงทนุ จะถกูบนัทกึในส่วนของก�ำไรหรอืขำดทนุ 

5.6	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	และค่าเสื่อมราคา

ทีด่นิแสดงมลูค่ำตำมรำคำทนุ อำคำรและอปุกรณ์แสดงมลูค่ำตำมรำคำทนุหกัค่ำเสือ่มรำคำสะสม และค่ำเผือ่กำรด้อยค่ำของสนิทรพัย์ (ถ้ำม)ี 

ค่ำเสื่อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค�ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณดังนี้

อำคำร - 20 ปี

ส่วนปรับปรุงอำคำร - 20 ปี และ 5 ปี

เครื่องจักรและอุปกรณ์ - 10 ปี

เครื่องมือและเครื่องใช้ในโรงงำน - 5 ปี

เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งส�ำนักงำน - 5 ปี และ 3 ปี

ยำนพำหนะ - 5 ปี

ค่ำเสื่อมรำคำรวมอยู่ในกำรค�ำนวณผลกำรด�ำเนินงำน

ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำง

บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดรำยกำรท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ ออกจำกบัญชี เม่ือจ�ำหน่ำยสินทรัพย์หรือคำดว่ำจะไม่ได้รับประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ รำยกำรผลก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของก�ำไร
หรือขำดทุนเมื่อบริษัทฯและบริษัทย่อยตัดรำยกำรสินทรัพย์นั้นออกจำกบัญชี

5.7	 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทนุกำรกู้ยมืของเงนิกูท้ีใ่ช้ในกำรได้มำ กำรก่อสร้ำง หรอืกำรผลติสนิทรพัย์ทีต้่องใช้ระยะเวลำนำนในกำรแปลงสภำพให้พร้อมใช้หรอืขำย 
ได้ถูกน�ำไปรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพย์จนกว่ำสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภำพพร้อมที่จะใช้ได้ตำมที่มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนกำรกู้ยืมอื่นถือ
เป็นค่ำใช้จ่ำยในงวดที่เกิดรำยกำร ต้นทุนกำรกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจำกกำรกู้ยืมนั้น

5.8	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตำมรำคำทุน ภำยหลังกำรรับรู้รำยกำรเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสะสม (ถ้ำมี) ของสินทรัพย์นั้น

บรษิทัฯและบรษัิทย่อยตัดจ�ำหน่ำยสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนทีม่อีำยกุำรให้ประโยชน์จ�ำกัดอย่ำงมรีะบบตลอดอำยกุำรให้ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิ
ของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ดังกล่ำวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่ำสินทรัพย์นั้นเกิดกำรด้อยค่ำ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะ
ทบทวนระยะเวลำกำรตัดจ�ำหน่ำยและวิธีกำรตัดจ�ำหน่ำยของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่ำวทุกสิ้นปีเป็นอย่ำงน้อย ค่ำตัดจ�ำหน่ำยรับรู้เป็น
ค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จ�ำกัดมีดังนี้

อายุการให้ประโยชน์

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 3, 5, 10 ปี



The weighted average method is used for computation of the cost of investments. 

In the event the Company reclassifies investments from one type to another, such investments will be readjusted to their fair 
value as at the reclassification date. The difference between the carrying amount of the investments and the fair value on the 
date of reclassification are recorded in profit or loss or recorded as other components of shareholders’ equity, depending on 
the type of investment that is reclassified.

On disposal of an investment, the difference between net disposal proceeds and the carrying amount of the investment is 
recognised in profit or loss.

5.6	 Property,	plant	and	equipment/Depreciation

Land is stated at cost. Buildings and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and allowance for loss on 
impairment of assets (if any). 

Depreciation of plant and equipment is calculated by reference to their costs on the straight-line basis over the following estimated 
useful lives:

Buildings - 20 years

Building improvement - 20 years and 5 years

Machinery and equipment - 10 years

Factory tools and equipment - 5 years

Furniture and fixtures - 5 years and 3 years 

Motor vehicles - 5 years

Depreciation is included in determining income.

No depreciation is provided on land and assets under construction.

An item of property, plant and equipment is derecognised upon disposal or when no future economic benefits are expected from 
its use or disposal. Any gain or loss arising on disposal of an asset is included in profit or loss when the asset is derecognised.

5.7	 Borrowing	costs

Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of an asset that necessarily takes a substantial 
period of time to get ready for its intended use or sale are capitalised as part of the cost of the respective assets. All other 
borrowing costs are expensed in the period they are incurred. Borrowing costs consist of interest and other costs that an entity 
incurs in connection with the borrowing of funds.

5.8	 Intangible	assets

Intangible assets are initially recognised at cost. Following the initial recognition, the intangible assets are carried at cost less any 
accumulated amortisation and any accumulated impairment losses (if any). 

Intangible assets with finite lives are amortised on a systematic basis over the economic useful life and tested for impairment 
whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired. The amortisation period and the amortisation method 
of such intangible assets are reviewed at least at each financial year end. The amortisation expense is charged to profit or loss.

A summary of the intangible assets with finite useful lives is as follows:

Useful lives

Computer software 3, 5, 10 years
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5.9	 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯและบริษัทย่อย หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรที่มีอ�ำนำจควบคุมบริษัทฯและบริษัทย่อย หรือ
ถูกบริษัทฯควบคุมไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม หรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯและบริษัทย่อย

นอกจำกนี้บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันยังหมำยรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมซึ่งท�ำให้มี
อิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญต่อบริษัทฯและบริษัทย่อย ผู้บริหำรส�ำคัญ กรรมกำรหรือพนักงำนของบริษัทฯและบริษัทย่อย ที่มีอ�ำนำจ
ในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯและบริษัทย่อย

5.10	เงินตราต่างประเทศ

บรษัิทฯแสดงงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรเป็นสกลุเงนิบำท ซึง่เป็นสกลุเงนิทีใ่ช้ในกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัฯ รำยกำรต่ำงๆ
ของแต่ละกิจกำรที่รวมอยู่ในงบกำรเงินรวมวัดมูลค่ำด้วยสกุลเงินที่ใช้ในกำรด�ำเนินงำนของแต่ละกิจกำรนั้น

รำยกำรที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรำยกำร สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่ง
อยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน 

ก�ำไรและขำดทุนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในกำรค�ำนวณผลกำรด�ำเนินงำน

5.11	การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน บรษัิทฯและบรษัิทย่อยจะท�ำกำรประเมนิกำรด้อยค่ำของทีด่นิ อำคำรและอปุกรณ์ของบรษิทัฯและบรษิทัย่อย 
หำกมข้ีอบ่งชีว่้ำสนิทรพัย์ดงักล่ำวอำจด้อยค่ำ บรษิทัฯและบรษิทัย่อยรบัรูข้ำดทนุจำกกำรด้อยค่ำเมือ่มลูค่ำทีค่ำดว่ำจะได้รบัคนืของสนิทรพัย์
มีมูลค่ำต�่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยของสินทรัพย์
หรือมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสูงกว่ำ

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน 

5.12	ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯและบริษัทย่อย รับรู้ เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครงกำรสมทบเงิน

บริษัทฯและบริษัทย่อย และพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินที่พนักงำนจ่ำยสะสมและเงินที่บริษัทฯ
และบริษัทย่อยจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจำกสินทรัพย์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย เงิน
ที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ำยสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในปีที่เกิดรำยกำร

โครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน

บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมภีำระส�ำหรบัเงนิชดเชยทีต้่องจ่ำยให้แก่พนกังำนเมือ่ออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซึง่บรษิทัฯและบรษิทัย่อย
ถือว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนส�ำหรับพนักงำน

บรษิทัฯและบรษิทัย่อยค�ำนวณหนีส้นิตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน โดยใช้วธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมำณกำรไว้ 
(Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชำญอิสระได้ท�ำกำรประเมินภำระผูกพันดังกล่ำวตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย

ผลก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) ส�ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลัง
ออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู้ทันทีในก�ำไรหรือขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ในกำรปฏบัิตติำมมำตรฐำนกำรบัญช ีฉบับที ่19 เรือ่ง ผลประโยชน์ของพนกังำน เป็นครัง้แรกในปี 2554 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยเลอืกรับรูห้นีส้นิ
ในช่วงกำรเปลีย่นแปลงทีม่ำกกว่ำหนีส้นิทีร่บัรู ้ณ วนัเดยีวกนัตำมนโยบำยกำรบญัชเีดมิ โดยบนัทกึปรบักบัก�ำไรสะสม ณ วนัต้นงวดของปี 2554



5.9	 Related	party	transactions

Related parties comprise enterprises and individuals that control, or are controlled by, the Company and its subsidiary, whether 
directly or indirectly, or which are under common control with the Company and its subsidiary.

They also include associated companies and individuals which directly or indirectly own a voting interest in the Company and its 
subsidiary that gives them significant influence over the Company and its subsidiary, key management personnel, directors and 
officers with authority in the planning and direction of the operations of the Company and its subsidiary.

5.10	Foreign	currencies

The consolidated and separate financial statements are presented in Baht, which is also the Company’s functional currency. Items of 
each entity included in the consolidated financial statements of each entity are measured using the functional currency of that entity.

Transactions in foreign currencies are translated into Baht at the exchange rate ruling at the date of the transaction. Monetary assets 
and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Baht at the exchange rate ruling at the end of reporting period. 

Gains and losses on exchange are included in determining income.

5.11	Impairment	of	assets

At the end of each reporting period, the Company and its subsidiary perform impairment reviews in respect of the property, 
plant and equipment whenever events or changes in circumstances indicate that an asset may be impaired. An impairment loss 
is recognised when the recoverable amount of an asset, which is the higher of the asset’s fair value less costs to sell and its 
value in use, is less than the carrying amount. 

An impairment loss is recognised in profit or loss. 

5.12	Employee	benefits

Short-term employee benefits

Salaries, wages, bonuses and contributions to the social security fund are recognised as expenses when incurred.

Post-employment benefits

Defined contribution plans

The Company and its subsidiary and its employees have jointly established a provident fund. The fund is monthly contributed by 
employees and by the Company and its subsidiary. The fund’s assets are held in a separate trust fund and the Company and 
its subsidiary contributions are recognised as expenses when incurred.

Defined benefit plans

The Company and its subsidiary has obligations in respect of the severance payments it must make to employees upon retirement 
under labor law. The Company and its subsidiary treats these severance payment obligations as a defined benefit plan.

The obligation under the defined benefit plan is determined by a professionally qualified independent actuary based on actuarial 
techniques, using the projected unit credit method.

Actuarial gains and losses arising from post-employment benefits are recognised immediately in other comprehensive income.

For the first-time adoption of TAS 19 Employee Benefits in 2011, the Company and its subsidiary elected to recognise the 
transitional liability, which exceeds the liability that would have been recognised at the same date under the previous accounting 
policy, through an adjustment to the beginning balance of retained earnings in 2011.
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5.13	ประมาณการหนี้สิน

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกประมำณกำรหนี้สินไว้ในบัญชีเม่ือมีภำระผูกพันซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้เกิดข้ึนแล้ว และมี
ควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำบรษิทัฯและบรษิทัย่อยจะเสยีทรพัยำกรเชงิเศรษฐกจิไปเพือ่ปลดเปลือ้งภำระผกูพนันัน้และบรษิทัฯและ
บริษัทย่อยสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพันนั้นได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ 

5.14	ภาษีเงินได้	

ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภำษีเงินได้ปัจจุบันตำมจ�ำนวนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยให้กับหน่วยงำนจัดเก็บภำษีของรัฐ โดยค�ำนวณจำกก�ำไรทำง
ภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้น
รอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษขีองสนิทรพัย์และหนีส้นิทีเ่กีย่วข้องนัน้ โดยใช้อตัรำภำษทีีม่ผีลบงัคบัใช้ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

บรษัิทฯและบรษัิทย่อยรบัรูห้นีส้นิภำษเีงนิได้รอกำรตดับญัชขีองผลแตกต่ำงชัว่ครำวทีต้่องเสยีภำษทีกุรำยกำร แต่รบัรูส้นิทรพัย์ภำษเีงินได้
รอกำรตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจ�ำนวนเท่ำที่มีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำง
แน่ที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีก�ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษีและผลขำดทุนทำง
ภำษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บรษิทัฯและบรษิทัย่อยจะทบทวนมลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์ภำษเีงนิได้รอกำรตดับญัชทีกุสิน้รอบระยะเวลำรำยงำนและจะท�ำกำรปรบัลด
มูลค่ำตำมบัญชีดังกล่ำว หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริษัทฯและบริษัทย่อยจะไม่มีก�ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน�ำสินทรัพย์ภำษี
เงินได้รอกำรตัดบัญชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใช้ประโยชน์

บริษัทฯและบรษิัทยอ่ยจะบนัทกึภำษเีงินไดร้อกำรตัดบัญชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้ือหุน้หำกภำษทีี่เกิดขึ้นเกีย่วขอ้งกับรำยกำรที่ไดบ้ันทึก
โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น 

5.15	ตราสารอนุพันธ์

ตรำสำรอนุพันธ์ของบริษัทฯประกอบด้วยสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำและสัญญำประกันควำมเสี่ยงรำคำสินค้ำ

ตรำสำรอนุพันธ์จะถูกวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม โดยกำรเปลี่ยนแปลงของมูลค่ำยุติธรรมจะถูกรับรู้ในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน ซึ่งแสดง
รวมอยู่ในรำยได้อื่นและค่ำใช้จ่ำยอื่น

6. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ

ในกำรจดัท�ำงบกำรเงนิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบรหิำรจ�ำเป็นต้องใช้ดลุยพนิจิและกำรประมำณกำรในเรือ่งทีม่คีวำมไม่
แน่นอนเสมอ กำรใช้ดลุยพนิจิและกำรประมำณกำรดังกล่ำวนีส่้งผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินทีแ่สดงในงบกำรเงนิและต่อข้อมลูท่ีแสดงในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงนิ ผลท่ีเกดิขึน้จรงิอำจแตกต่ำงไปจำกจ�ำนวนทีป่ระมำณกำรไว้ กำรใช้ดลุยพินจิและกำรประมำณกำรทีส่�ำคญัมดีงันี้

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในกำรประมำณค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรหนี้สูญที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
จำกลูกหนี้แต่ละรำย โดยค�ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหนี้ที่คงค้ำงและสภำวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในกำรค�ำนวณค่ำเสือ่มรำคำของอำคำรและอปุกรณ์ ฝ่ำยบรหิำรจ�ำเป็นต้องท�ำกำรประมำณอำยกุำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลอืเมือ่เลกิ
ใช้งำนของอำคำรและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น



5.13	Provisions

Provisions are recognised when the Company and its subsidiary have a present obligation as a result of a past event, it is probable 
that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can 
be made of the amount of the obligation. 

5.14	Income	tax

Income tax expense represents the sum of corporate income tax currently payable and deferred tax.

Current tax

Current income tax is provided in the accounts at the amount expected to be paid to the taxation authorities, based on taxable 
profits determined in accordance with tax legislation.

Deferred tax

Deferred income tax is provided on temporary differences between the tax bases of assets and liabilities and their carrying 
amounts at the end of each reporting period, using the tax rates enacted at the end of the reporting period.

The Company and its subsidiary recognise deferred tax liabilities for all taxable temporary differences while they recognise deferred 
tax assets for all deductible temporary differences and tax losses carried forward to the extent that it is probable that future 
taxable profit will be available against which such deductible temporary differences and tax losses carried forward can be utilised.

At each reporting date, the Company and its subsidiary review and reduce the carrying amount of deferred tax assets to the extent 
that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred tax asset to be utilised.

The Company and its subsidiary record deferred tax directly to shareholders’ equity if the tax relates to items that are recorded 
directly to shareholders’ equity.

5.15	Derivatives

The company’s derivatives consist of forward exchange contracts and price hedging contracts.

Derivatives are recorded at fair value. These derivatives are measured at fair value with changes in fair value recognised in profit 
or loss, presented as other income or other expenses.

6. Significant accounting judgments and estimates

The preparation of financial statements in conformity with financial reporting standards at times requires management to make 
subjective judgments and estimates regarding matters that are inherently uncertain. These judgments and estimates affect reported 
amounts and disclosures; and actual results could differ from these estimates. Significant judgments and estimates are as follows:

Allowance for doubtful accounts

In determining an allowance for doubtful accounts, the management needs to make judgment and estimates based upon, among 
other things, past collection history, aging profile of outstanding debts and the prevailing economic condition.

Property,	plant	and	equipment/Depreciation

In determining depreciation of plant and equipment, the management is required to make estimates of the useful lives and 
residual values of the Company and subsidiary’s plant and equipment and to review estimate useful lives and residual values 
when there are any changes.
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นอกจำกนี้ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
หำกคำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต�่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในกำรนี้ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เก่ียวข้องกับ
กำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตและกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯและบริษัทย่อย จะรับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีใช้หักภำษีและขำดทุนทำงภำษีที่ไม่ได้ใช้
เมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีก�ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงช่ัวครำว
และขำดทุนนั้น ในกำรนี้ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องประมำณกำรว่ำบริษัทฯและบริษัทย่อยควรรับรู้จ�ำนวนสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
เป็นจ�ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ�ำนวนก�ำไรทำงภำษีที่คำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนประมำณขึ้นตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ซ่ึงต้องอำศัยข้อสมมติฐำน
ต่ำง ๆในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต อัตรำมรณะ และอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวน
พนักงำน เป็นต้น

7. รายการธุรกิจกับกิจการที่ เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่ำงปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรำยกำรธุรกิจที่ส�ำคัญกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน รำยกำรธุรกิจดังกล่ำวเป็นไปตำมเงื่อนไข
ทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมท่ีตกลงกันระหว่ำงบริษัทฯและบริษัทย่อยและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจ โดย
สำมำรถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก�าหนดราคา

2556 2555 2556 2555

รำยกำรธุรกิจกับบริษัทย่อย

(ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว)

  ซื้อวัสดุหีบห่อ - - 221 231 รำคำตำมเงื่อนไขปกติทำงธุรกิจ
เปรียบเทียบกับกำรซื้อสินค้ำจำก
บริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

รำยกำรธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

  ขำยสินค้ำโดยบริษัทฯ 30 47 30 47 รำคำเป็นไปตำมปกติเช่นเดียวกับ
ลูกค้ำทั่วไป

  ขำยสินค้ำโดยบริษัทย่อย 22 19 - - รำคำเป็นไปตำมปกติเช่นเดียวกับ
ลูกค้ำทั่วไป

 ค่ำบริกำรจ่ำย 5 2 5 2 รำคำเป็นไปตำมปกติเช่นเดียวกับ
ลูกค้ำทั่วไป



In addition, the management is required to review property, plant and equipment for impairment on a periodical basis and 
record impairment losses in the period when it is determined that their recoverable amount is lower than the carrying amount. 
This requires judgments regarding forecast of future revenues and expense and fair value less cost to sell relating to the assets 
subject to the review.

Deferred tax assets

Deferred tax assets are recognised for deductible temporary differences and unused tax losses to the extent that it is probable 
that taxable profit will be available against which the temporary differences and losses can be utilised. Significant management 
judgement is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognised, based upon the likely timing and 
level of estimate future taxable profits. 

Post-employment benefits under defined benefit plans

The obligation under the defined benefit plan is determined based on actuarial techniques. Such determination is made based 
on various assumptions, including discount rate, future salary increase rate, mortality rate and staff turnover rate.

7. Related party transactions

During the years, the Company and its subsidiary had significant business transactions with related parties. Such transactions, 
which are summarised below, arose in the ordinary course of business and were concluded on commercial terms and bases 
agreed upon between the Company, its subsidiary and those related parties. 

(Unit: Million Baht)

Consolidated        
financial statements

Separate          
financial statements Transfer pricing policy

2013 2012 2013 2012

Transactions with subsidiary company

(eliminated from the consolidated 
financial statements)

  Purchases of packing materials - - 221 231 Price under normal business 
conditions, comparable with 
pr ices o f  purchases f rom 
unrelated parties

Transactions with related companies

  Sales of goods by the Company 30 47 30 47 Normal prices charged to ordinary 
customers

  Sales of goods by subsidiary 22 19 - - Normal prices charged to ordinary 
customers

  Service fees 5 2 5 2 Normal prices charged to ordinary 
customers
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ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษัทฯและบริษัทย่อยและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 มีรำยละเอียดดังนี้ 

(หน่วย: พันบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

ลูกหนี้การค้า	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(หมายเหตุ	9)

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกำรหรือผู้ถือหุ้นร่วมกัน) 6,081 10,610 4,548 8,766

รวมลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 6,081 10,610 4,548 8,766

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ	16)

บริษัทย่อย - - 44,657 39,369

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกำรร่วมกัน) - 2,391 - 2,391

รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน - 2,391 44,657 41,760

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร

ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนที่ให้แก่กรรมกำรและ
ผู้บริหำร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

ผลประโยชน์ระยะสั้น 82 104 75 97

ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน 2 2 2 2

รวม 84 106 77 99

8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

(หน่วย: พันบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

เงินสด 409 491 349 451

เงินฝำกธนำคำร 112,042 114,687 85,294 101,213

รวม 112,451 115,178 85,643 101,664

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 เงนิฝำกออมทรพัย์มอีตัรำดอกเบีย้ระหว่ำงร้อยละ 0.125 ถึง 0.625 ต่อปี (2555:   ร้อยละ 0.125 ถงึ 0.75 ต่อปี)



As at 31 December 2013 and 2012, the balances of the accounts between the Company, its subsidiary and those related 
companies are as follows:

(Unit: Thousand Baht)

Consolidated         
financial statements

Separate              
financial statements

2013 2012 2013 2012

Trade accounts receivable - related parties	(Note	9)

Related companies (related by common directors or shareholders) 6,081 10,610 4,548 8,766

Total trade accounts receivable - related parties 6,081 10,610 4,548 8,766

Trade and other payables - related parties (Note	16)

Subsidiary - - 44,657 39,369

Related company (related by common directors) - 2,391 - 2,391

Total trade and other payables - related parties - 2,391 44,657 41,760

Directors and management’s benefits

During the year ended 31 December 2013 and 2012, the Company and its subsidiary had employee benefit expenses payable 
to their directors and management as below.

(Unit: Thousand Baht)

Consolidated         
financial statements

Separate              
financial statements

2013 2012 2013 2012

Short-term employee benefits 82 104 75 97

Post-employment benefits 2 2 2 2

Total 84 106 77 99

8. Cash and cash equivalents

(Unit: Thousand Baht)

Consolidated         
financial statements

Separate              
financial statements

2013 2012 2013 2012

Cash 409 491 349 451

Bank deposits 112,042 114,687 85,294 101,213

Total 112,451 115,178 85,643 101,664

As at 31 December 2013, bank deposits in saving accounts carried interests between 0.125 and 0.625 percent per annum 
(2012: between 0.125 and 0.75 percent per annum).
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9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระ

ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ 4,775 9,413 3,244 7,570

ค้ำงช�ำระไม่เกิน 3 เดือน 1,306 1,197 1,304 1,196

รวมลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 6,081 10,610 4,548 8,766

ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระ

ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ 1,353,516 684,120 1,332,495 655,760

ค้ำงช�ำระ

   ไม่เกิน 3 เดือน 307,177 917,941 259,051 848,900

   3 - 6 เดือน 786 33 597 1

   6 - 12 เดือน 82,785 1,066 82,045 914

   มำกกว่ำ 12 เดือน 1,541 1,015 499 86

   เช็คคืน 1,534 46 - -

รวม 1,747,339 1,604,221 1,674,687 1,505,661

หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (2,137) (2,218) (989) (1,055)

รวมลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ 1,745,202 1,602,003 1,673,698 1,504,606

รวมลูกหนี้กำรค้ำ - สุทธิ 1,751,283 1,612,613 1,678,246 1,513,372

ลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้อื่น 810 29,321 810 29,321

หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - (27,845) - (27,845)

810 1,476 810 1,476

รำยได้ค้ำงรับ 21,778 8,133 21,778 8,133

รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ 22,588 9,609 22,588 9,609

รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 1,773,871 1,622,222 1,700,834 1,522,981



9. Trade and other receivables

(Unit: Thousand Baht)

Consolidated         
financial statements

Separate              
financial statements

2013 2012 2013 2012

Trade receivable - related parties

Aged on the basis of due dates

Not yet due 4,775 9,413 3,244 7,570

Past due not over 3 months 1,306 1,197 1,304 1,196

Total trade receivable - related parties 6,081 10,610 4,548 8,766

Trade receivable - unrelated parties

Aged on the basis of due dates

Not yet due 1,353,516 684,120 1,332,495 655,760

Past due

  Not over 3 months 307,177 917,941 259,051 848,900

  3 - 6 months 786 33 597 1

  6 - 12 months 82,785 1,066 82,045 914

  Over 12 months 1,541 1,015 499 86

  Returned cheques 1,534 46 - -

Total 1,747,339 1,604,221 1,674,687 1,505,661

Less: Allowance for doubtful debts (2,137) (2,218) (989) (1,055)

Total trade receivable - unrelated parties, net 1,745,202 1,602,003 1,673,698 1,504,606

Total trade receivable - net 1,751,283 1,612,613 1,678,246 1,513,372

Other receivables

Other receivables 810 29,321 810 29,321

Less: Allowance for doubtful debts - (27,845) - (27,845)

810 1,476 810 1,476

Accrued income 21,778 8,133 21,778 8,133

Other receivables - net 22,588 9,609 22,588 9,609

Trade and other receivables - net 1,773,871 1,622,222 1,700,834 1,522,981
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10. สินค้าคงเหลือ

(หน่วย: พันบำท)

งบการเงินรวม

ราคาทุน
รายการปรับลดราคาทุน		
เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ สินค้าคงเหลือ-สุทธิ

2556 2555 2556 2555 2556 2555

วัตถุดิบ 2,368,544 3,093,335 - (121,157) 2,368,544 2,972,178

สินค้ำส�ำเร็จรูป 1,624,684 1,511,398 - (66,029) 1,624,684 1,445,369

วัสดุคงเหลือ 206,386 192,127 (1,489) (1,811) 204,897 190,316

วัตถุดิบระหว่ำงทำง 1,911,056 2,667,709 - - 1,911,056 2,667,709

รวม 6,110,670 7,464,569 (1,489) (188,997) 6,109,181 7,275,572

(หน่วย: พันบำท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน
รายการปรับลดราคาทุน		
เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ สินค้าคงเหลือ-สุทธิ

2556 2555 2556 2555 2556 2555

วัตถุดิบ 2,360,536 3,081,065 - (121,157) 2,360,536 2,959,908

สินค้ำส�ำเร็จรูป 1,610,634 1,494,966 - (66,029) 1,610,634 1,428,937

วัสดุคงเหลือ 195,793 182,038 (1,489) (1,489) 194,304 180,549

วัตถุดิบระหว่ำงทำง 1,911,056 2,667,709 - - 1,911,056 2,667,709

รวม 6,078,019 7,425,778 (1,489) (188,675) 6,076,530 7,237,103

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตำมที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรประกอบด้วยเงินลงทุนในหุ้นสำมัญของบริษัทดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบำท)

บริษัท ทุนเรียกช�าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน
เงินปันผลที่บริษัทฯ

รับระหว่างปี

2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

บริษัท พรอดดิจิ จ�ำกัด (มหำชน) 100,000 50,000 43 43 21,500 21,500 34,636 17,200

เมือ่วันที ่6 มถินุำยน 2556 บรษิทัย่อยได้จดทะเบยีนแปรสภำพเป็นบรษิทัมหำชน จ�ำกดั ต่อมำเมือ่วันท่ี 29 กรกฎำคม 2556 บรษิทัย่อยได้ท�ำกำร
จ่ำยหุน้ปันผลจ�ำนวน 5 ล้ำนหุน้ มลูค่ำทีต่รำไว้หุน้ละ 10 บำท โดยได้จดทะเบยีนกำรออกหุน้สำมัญดังกล่ำวกบักระทรวงพำณชิย์แล้วในวนัเดยีวกนั

เมี่อวันที่ 29 สิงหำคม 2556 บริษัทย่อยได้ท�ำกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นสำมัญจำกเดิมที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท จ�ำนวน 10 ล้ำนหุ้น 
เป็นหุ้นละ 0.5 บำท จ�ำนวน 200 ล้ำนหุ้น และเพิ่มทุนจดทะเบียนจำกเดิม 100 ล้ำนบำท เป็น 135 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญใหม่
จ�ำนวน 70 ล้ำนหุ้น มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ 0.5 บำท เพื่อรองรับกำรเสนอขำยหุ้นให้กับประชำชนทั่วไป



10. Inventories

(Unit: Thousand Baht)

Consolidated financial statements

Cost
Reduce	cost	to																				

net realisable value Inventories-net

2013 2012 2013 2012 2013 2012

Raw materials 2,368,544 3,093,335 - (121,157) 2,368,544 2,972,178

Finished goods 1,624,684 1,511,398 - (66,029) 1,624,684 1,445,369

Material supplies 206,386 192,127 (1,489) (1,811) 204,897 190,316

Raw materials in transit 1,911,056 2,667,709 - - 1,911,056 2,667,709

Total 6,110,670 7,464,569 (1,489) (188,997) 6,109,181 7,275,572

(Unit: Thousand Baht)

Separate financial statements

Cost
Reduce	cost	to																				

net realisable value Inventories-net

2013 2012 2013 2012 2013 2012

Raw materials 2,360,536 3,081,065 - (121,157) 2,360,536 2,959,908

Finished goods 1,610,634 1,494,966 - (66,029) 1,610,634 1,428,937

Material supplies 195,793 182,038 (1,489) (1,489) 194,304 180,549

Raw materials in transit 1,911,056 2,667,709 - - 1,911,056 2,667,709

Total 6,078,019 7,425,778 (1,489) (188,675) 6,076,530 7,237,103

11. Investments in subsidiary

Details of investments in subsidiary, which are investments in ordinary shares, as presented in separate financial statements are 
as follows:

(Unit: Thousand Baht)

Company’s name Paid-up capital
Shareholding 
percentage Cost

Dividend received 
during the year

2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012

(%) (%)

Prodigy Public Company Limited 100,000 50,000 43 43 21,500 21,500 34,636 17,200

On 6 June 2013, the subsidiary registered the change of its status to Public Company Limited. Subsequently, the subsidiary 
paid a stock dividend of 5 million ordinary shares of Baht 10 each on 29 July 2013 and registered the issue of ordinary shares 
with the Ministry of Commerce on the same date.

On 29 August 2013, the subsidiary change the value of its ordinary shares from 10 million ordinary shares of Baht 10 each to 
200 million ordinary shares of Baht 0.5 each and increase registered share capital from Baht 100 million to Baht 135 million 
through the issuance of 70 million ordinary shares, a par value of Baht 0.5 each to reserve for initial public offering.
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12. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

เงินลงทุนระยะยำวอื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบำท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555

ราคาทุน/	
ราคาทุน

ตัดจ�าหน่าย มูลค่ายุติธรรม

ราคาทุน/	
ราคาทุน

ตัดจ�าหน่าย มูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนเผื่อขาย

ตรำสำรทุนในควำมต้องกำรตลำด -ในประเทศ 6,524 19,672 6,524 24,528

บวก: ส่วนเกินทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงินลงทุน

   ในหลักทรัพย์เผื่อขำย 13,148 18,004

19,672 24,528

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนด

ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน 10,000 10,000

10,000 10,000

เงินลงทุนทั่วไป

ตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดในประเทศ 55,000 55,000

55,000 55,000

หัก: ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (13,847) (13,847)

41,153 41,153

รวมเงินลงทุนระยะยำวอื่น -สุทธิ 70,825 75,681



12. Other long-term investments

Other long-term investments as at 31 December 2013 and 2012 are summarised below:

(Unit: Thousand Baht)

Consolidated	financial	statements	/	Separate	financial	statements

2013 2012

Cost/Amortised	cost Fair value Cost/Amortised	cost Fair value

Available-for-sale securities

Domestic marketable equity securities 6,524 19,672 6,524 24,528

Add: Revaluation surplus on changes in value of

           investments in securities available for sales 13,148 18,004

19,672 24,528

Held-to-maturity debt securities

Private debt securities 10,000 10,000

10,000 10,000

Other investments

Domestic non-marketable equity securities 55,000 55,000

55,000 55,000

Less: Allowance for impairment (13,847) (13,847)

41,153 41,153

Total other long-term investments - net 70,825 75,681
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13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบำท)

งบการเงินรวม
ที่ดินและส่วน โรงงานและสิ่ง เครื่องจักรและ เครื่องมือและ เครื่องใช้และเครื่อง สินทรัพย์ระหว่าง

ปรับปรุงที่ดิน ปลูกสร้าง อุปกรณ์ เครื่องใช้ในโรงงาน ตกแต่งส�านักงาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม
ราคาทุน
31 ธันวำคม 2554 458,533 1,236,402 3,033,124 298,728 90,120 157,812 117,532 5,392,251
ซื้อเพิ่ม - 2,558 11,619 7,438 6,442 12,369 314,874 355,301
จ�ำหน่ำย /ตัดจ�ำหน่ำย - (192) (2,621) (1,573) (3,653) (21,081) - (29,120)
โอน - 65,508 161,520 12,488 388 - (239,904) -
31 ธันวำคม 2555 458,533 1,304,276 3,203,642 317,081 93,298 149,100 192,502 5,718,432
ซื้อเพิ่ม 893 5,253 21,086 10,184 15,902 14,741 57,408 125,467

จ�ำหน่ำย /ตัดจ�ำหน่ำย - (1) (26,072) (3,057) (14,761) (3,661) - (47,552)

โอน - 100,584 107,412 12,542 1,503 - (222,041) -
31 ธันวำคม 2556 459,426 1,410,112 3,306,068 336,750 95,942 160,180 27,869 5,796,347
ค่าเสื่อมราคาสะสม
31 ธันวำคม 2554 - 463,796 1,762,765 239,391 73,902 120,234 - 2,660,088
ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี - 56,846 227,464 23,049 6,088 15,647 - 329,094
ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับส่วนที่จ�ำหน่ำย/ตัด
จ�ำหน่ำย

- (72) (2,611) (1,554) (3,593) (19,106) - (26,936)

31 ธันวำคม 2555 - 520,570 1,987,618 260,886 76,397 116,775 - 2,962,246
ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี - 62,574 211,694 20,791 10,065 12,307 - 317,431
ค ่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับส ่วนที่จ�ำหน ่ำย/ตัด
จ�ำหน่ำย

- (1) (26,060) (3,018) (14,196) (3,658) - (46,933)

31 ธันวำคม 2556 - 583,143 2,173,252 278,659 72,266 125,424 - 3,232,744
ค่าเผื่อการด้อยค่า
31 ธันวำคม 2554 - 681 927 55 98 - - 1,761
ลดลงระหว่ำงปี - - (580) - - - - (580)
31 ธันวำคม 2555 - 681 347 55 98 - - 1,181
ลดลงระหว่ำงปี - - (347) - - - - (347)
31 ธันวำคม 2556 - 681 - 55 98 - - 834
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวำคม 2554 458,533 771,925 1,269,432 59,282 16,120  37,578 117,532 2,730,402
31 ธันวำคม 2555 458,533 783,025 1,215,677 56,140 16,803 32,325 192,502 2,755,005
31 ธันวำคม 2556 459,426 826,288 1,132,816 58,036 23,578 34,756 27,869 2,562,769
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี
2555 (290 ล้ำนบำท รวมอยู่ในต้นทุนกำรผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร) 329,094
2556 (293 ล้ำนบำท รวมอยู่ในต้นทุนกำรผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร) 317,431



13. Property, plant and equipment

(Unit: Thousand Baht)

Consolidated financial statements

Land and land Factory and Machinery and Factory tools Furniture and Motor Assets under

improvement improvement equipment and	equipment fixtures vehicles construction Total

Cost:
31 December 2011 458,533 1,236,402 3,033,124 298,728 90,120 157,812 117,532 5,392,251
Additions - 2,558 11,619 7,438 6,442 12,369 314,874 355,301
Disposals/written off - (192) (2,621) (1,573) (3,653) (21,081) - (29,120)
Transfers - 65,508 161,520 12,488 388 - (239,904) -
31 December 2012 458,533 1,304,276 3,203,642 317,081 93,298 149,100 192,502 5,718,432
Additions 893 5,253 21,086 10,184 15,902 14,741 57,408 125,467
Disposals/written off - (1) (26,072) (3,057) (14,761) (3,661) - (47,552)
Transfers - 100,584 107,412 12,542 1,503 - (222,041) -
31 December 2013 459,426 1,410,112 3,306,068 336,750 95,942 160,180 27,869 5,796,347
Accumulated	depreciation:
31 December 2011 - 463,796 1,762,765 239,391 73,902 120,234 - 2,660,088
Depreciation for the year  - 56,846 227,464 23,049 6,088 15,647 - 329,094
Depreciation on disposals/written off - (72) (2,611) (1,554) (3,593) (19,106) - (26,936)
31 December 2012 - 520,570 1,987,618 260,886 76,397 116,775 - 2,962,246
Depreciation for the year  - 62,574 211,694 20,791 10,065 12,307 - 317,431
Depreciation on disposals/written off - (1) (26,060) (3,018) (14,196) (3,658) - (46,933)
31 December 2013 - 583,143 2,173,252 278,659 72,266 125,424 - 3,232,744
Allowance	for	impairment	loss:
31 December 2011 - 681 927 55 98 - - 1,761
Decrease during the year - - (580) - - - - (580)
31 December 2012 - 681 347 55 98 - - 1,181
Decrease during the year - - (347) - - - - (347)
31 December 2013 - 681 - 55 98 - - 834
Net	book	value:
31 December 2011 458,533 771,925 1,269,432 59,282 16,120 37,578 117,532 2,730,402
31 December 2012 458,533 783,025 1,215,677 56,140 16,803 32,325 192,502 2,755,005
31 December 2013 459,426 826,288 1,132,816 58,036 23,578 34,756 27,869 2,562,769
Depreciation for the year
2012 (Baht 290 million included in manufacturing cost, and the balance in selling and administrative expenses) 329,094
2013 (Baht 293 million included in manufacturing cost, and the balance in selling and administrative expenses) 317,431
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(หน่วย: พันบำท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่ดินและส่วน โรงงานและสิ่ง เครื่องจักรและ เครื่องมือและ เครื่องใช้และเครื่อง ยานพาหนะ สินทรัพย์ระหว่าง รวม

ปรับปรุงที่ดิน ปลูกสร้าง อุปกรณ์ เครื่องใช้ในโรงงาน ตกแต่งส�านักงาน ก่อสร้าง
ราคาทุน 
31 ธันวำคม 2554 426,105 1,173,109 2,530,597 201,225 87,075 153,055 115,797 4,686,963
ซื้อเพิ่ม - 785 11,231 6,714 6,251 12,369 174,845 212,195
จ�ำหน่ำย/ตัดจ�ำหน่ำย - (192) (11) (1,558) (3,653) (21,081) - (26,495)
โอน - 65,362 117,477 3,329 382 - (186,550) -
31 ธันวำคม 2555 426,105 1,239,064 2,659,294 209,710 90,055 144,343 104,092 4,872,663
ซื้อเพิ่ม 700 4,767 21,086 9,636 15,466 12,252 40,516 104,423
จ�ำหน่ำย/ตัดจ�ำหน่ำย - (1) (26,072) (3,057) (14,761) (2,014) - (45,905)
โอน - 75,003 41,716 1,026 1,489 - (119,234) -
31 ธันวำคม 2556 426,805 1,318,833 2,696,024 217,315 92,249 154,581 25,374 4,931,182
ค่าเสื่อมราคาสะสม 
31 ธันวำคม 2554 - 434,999 1,476,994 158,926 71,472 115,960 - 2,258,351
ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี - 53,646 189,149 16,110 5,858 15,315 - 280,078
ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับส่วนที่จ�ำหน่ำย/ตัด
จ�ำหน่ำย

- (72) (11) (1,551) (3,593) (19,106) - (24,333)

31 ธันวำคม 2555 - 488,573 1,666,132 173,485 73,737 112,169 - 2,514,097
ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี - 58,727 168,426 13,274 9,820 12,103 - 262,350
ค ่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับส ่วนที่จ�ำหน ่ำย/ตัด
จ�ำหน่ำย

- (1) (26,060) (3,018) (14,196) (2,011) - (45,286)

31 ธันวำคม 2556 - 547,299 1,808,498 183,741 69,361 122,261 - 2,731,161
ค่าเผื่อการด้อยค่า 
31 ธันวำคม 2554 - 681 - 55 98 - - 834
31 ธันวำคม 2555 - 681 - 55 98 - - 834
31 ธันวำคม 2556 - 681 - 55 98 - - 834
มูลค่าสุทธิตามบัญชี 
31 ธันวำคม 2554 426,105 737,429 1,053,603 42,244 15,505 37,095 115,797 2,427,778
31 ธันวำคม 2555 426,105 749,810 993,162 36,170 16,220 32,174 104,092 2,357,733
31 ธันวำคม 2556 426,805 770,853 887,526 33,519 22,790 32,320 25,374 2,199,187
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี
2555 (253 ล้ำนบำท รวมอยู่ในต้นทุนกำรผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร) 280,078
2556 (242 ล้ำนบำท รวมอยู่ในต้นทุนกำรผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร) 262,350



(Unit: Thousand Baht)

Separate financial statements

Land and land Factory and Machinery and Factory tools Furniture and Motor Assets under

improvement improvement equipment and	equipment fixtures vehicles construction Total

Cost:
31 December 2011 426,105 1,173,109 2,530,597 201,225 87,075 153,055 115,797 4,686,963
Additions - 785 11,231 6,714 6,251 12,369 174,845 212,195
Disposals/written off - (192) (11) (1,558) (3,653) (21,081) - (26,495)
Transfers - 65,362 117,477 3,329 382 - (186,550) -
31 December 2012 426,105 1,239,064 2,659,294 209,710 90,055 144,343 104,092 4,872,663
Additions 700 4,767 21,086 9,636 15,466 12,252 40,516 104,423
Disposals/written off - (1) (26,072) (3,057) (14,761) (2,014) - (45,905)
Transfers - 75,003 41,716 1,026 1,489 - (119,234) -
31 December 2013 426,805 1,318,833 2,696,024 217,315 92,249 154,581 25,374 4,931,182
Accumulated	depreciation:
31 December 2011 - 434,999 1,476,994 158,926 71,472 115,960 - 2,258,351
Depreciation for the year  - 53,646 189,149 16,110 5,858 15,315 - 280,078
Depreciation on disposals/written off - (72) (11) (1,551) (3,593) (19,106) - (24,333)
31 December 2012 - 488,573 1,666,132 173,485 73,737 112,169 - 2,514,097
Depreciation for the year  - 58,727 168,426 13,274 9,820 12,103 - 262,350
Depreciation on disposals/written off - (1) (26,060) (3,018) (14,196) (2,011) - (45,286)
31 December 2013 - 547,299 1,808,498 183,741 69,361 122,261 - 2,731,161
Allowance	for	impairment	loss:
31 December 2011 - 681 - 55 98 - - 834
31 December 2012 - 681 - 55 98 - - 834
31 December 2013 - 681 - 55 98 - - 834
Net	book	value:
31 December 2011 426,105 737,429 1,053,603 42,244 15,505 37,095 115,797 2,427,778
31 December 2012 426,105 749,810 993,162 36,170 16,220 32,174 104,092 2,357,733
31 December 2013 426,805 770,853 887,526 33,519 22,790 32,320 25,374 2,199,187
Depreciation for the year
2012 (Baht 253 million included in manufacturing cost, and the balance in selling and administrative expenses) 280,078
2013 (Baht 242 million included in manufacturing cost, and the balance in selling and administrative expenses) 262,350
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอำคำรและอุปกรณ์จ�ำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่ำเสื่อมรำคำหมดแล้วแต่ยังใช้งำนอยู่ มูลค่ำ
ตำมบัญชีก่อนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมของสินทรัพย์ดังกล่ำวมีจ�ำนวนเงินประมำณ 1,787 ล้ำนบำท (2555: 1,323 ล้ำนบำท) (งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร: 1,525 ล้ำนบำท 2555: 1,090 ล้ำนบำท)

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

รำคำทุน 46,791 17,206 46,402 17,153

หัก  ค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสม (15,589) (12,167) (15,508) (12,122)

มูลค่ำตำมบัญชี - สุทธิ 31,202 5,039 30,894 5,031

กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส�ำหรับปี 2556 และ 2555 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

มูลค่ำตำมบัญชีต้นปี 5,039 5,823 5,031 5,804

ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 29,614 1,394 29,277 1,394

ค่ำตัดจ�ำหน่ำย (3,438) (2,178) (3,401) (2,167)

ตัดจ�ำหน่ำยระหว่ำงงวด - มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันที่ตัดจ�ำหน่ำย (13) - (13) -

มูลค่ำตำมบัญชีปลำยปี 31,202 5,039 30,894 5,031

15. วงเงินสินเช่ือของเงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท

เงินกู้ยืมระยะสั้นของบริษัทฯและบริษัทย่อยคิดดอกเบี้ยในอัตรำ MOR หรือ BIBOR บวกอัตรำดอกเบี้ยส่วนเพิ่มต่อปี และอัตรำร้อยละ 
4 ถึง 4.1 

เจ้ำหนีท้รสัต์รซีทีของบรษิทัฯคดิดอกเบีย้ในอตัรำ LIBOR บวกอัตรำดอกเบ้ียส่วนเพิม่ต่อปี และเจ้ำหนีท้รสัต์รซีีทของบรษัิทย่อยคิดดอกเบีย้
ในอัตรำดอกเบี้ยสูงสุดกรณีปกติตำมประกำศของธนำคำร

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้รับวงเงินสินเชื่อจำกธนำคำรและสถำบันกำรเงิน โดยมีข้อก�ำหนดเป็นกำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรด�ำรงอัตรำส่วน
ทำงกำรเงนิและจ�ำกดักำรก่อภำระผกูพนัในทรพัย์สนิของบรษิทัฯและบรษัิทย่อย และจ�ำกดักำรให้กำรค�ำ้ประกันโดยกรรมกำรของบรษัิทฯ 
และบริษัทย่อย



As at 31 December 2013, certain plant and equipment items of the Company and its subsidiary have been fully depreciated but 
are still in use. The gross carrying amount (before deducting accumulated depreciation) of those assets amounted to approximately 
Baht 1,787 million (2012: Baht 1,323 million) (The Company only: Baht 1,525 million, 2012: Baht 1,090 million)

14. Intangible assets - computer software

The net book value of intangible assets as at 31 December 2013 and 2012 is presented below

(Unit: Thousand Baht)

Consolidated           
financial statements

Separate                
financial statements

2013 2012 2013 2012

Cost 46,791 17,206 46,402 17,153

Less  Accumulated amortisation (15,589) (12,167) (15,508) (12,122)

Net book value 31,202 5,039 30,894 5,031

A reconciliation of the net book value of intangible assets for the years 2013 and 2012 is presented below.

(Unit: Thousand Baht)

Consolidated           
financial statements

Separate                
financial statements

2013 2012 2013 2012

Net book value at beginning of year 5,039 5,823 5,031 5,804

Acquisition of computer software 29,614 1,394 29,277 1,394

Amortisation (3,438) (2,178) (3,401) (2,167)

Written off during the year - net book value at written off date (13) - (13) -

Net book value at end of year 31,202 5,039 30,894 5,031

15. Credit facilities of bank overdrafts, short-term loans from financial institutions and trust receipts

Short-term loans of the Company and its subsidiary were charged interest at the rate of MOR or BIBOR plus with incremental 
interest rate per annum and 4 to 4.1 percent per annum.

Trust receipts of the Company were charged interest at the rate of LIBOR plus with incremental interest rate per annum and trust 
receipts of a subsidiary company were charged interest at the rate of highest rate for normal loans according to bank announcements.

The agreements for the credit facilities obtained from banks and financial institutions contain covenants with which the Company 
and its subsidiary must comply. These relate to, among other things, the maintenance of certain financial ratios, and restrictions 
on the creation of lien or encumbrance over their assets and the provision of guarantees by their directors. 171
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16. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อ่ืน

(หน่วย: พันบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน - - 44,657 39,369

เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 342,064 145,919 235,383 45,311

เจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน - 2,391 - 2,391

เจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 92,828 86,113 91,355 74,828

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 93,958 160,413 87,568 152,813

รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 528,850 394,836 458,963 314,712

17. เงินกู้ยืมระยะยาว

(หน่วย: พันบำท)

อัตราดอกเบี้ย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินกู้ (ร้อยละต่อปี) เงื่อนไขการช�าระเงิน 2556 2555 2556 2555

1. 4.5 ช�ำระคืนเป็นรำยเดือน

ตั้งแต่ปี 2551 - 2556 - 1,450 - -

2 3.875 ช�ำระคืนเป็นรำยเดือน

. ตั้งแต่ปี 2553 - 2556 - 2,445 - -

3. FDR บวก 2.75 ช�ำระคืนเป็นรำยเดือน

ตั้งแต่ปี 2553 - 2558 20,798 38,738 - -

4. MLR ลบ 2 ช�ำระคืนเป็นรำยเดือน

ตั้งแต่ปี 2554 - 2560 42,800 72,560 - -

5. MLR ลบ 2.5 ช�ำระคืนเป็นรำยเดือน

ตั้งแต่ปี 2556 - 2561 59,600 - - -

รวม 123,198 115,193 - -

หัก: ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี (57,278) (72,393) - -

เงินกู้ยืมระยะยำว - สุทธิจำกส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี 65,920 42,800 - -

ภำยใต้สัญญำเงินกู้ยืมดังกล่ำว บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดเป็นกำรทั่วไป ได้แก่ บริษัทย่อยจะไม่น�ำสินทรัพย์ของบริษัทย่อยไป
จ�ำหน่ำยจ่ำยโอนหรือก่อภำระผูกพันใด ๆ เว้นแต่ได้รับควำมเห็นชอบจำกธนำคำร กำรด�ำรงสัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัทฯในบริษัทย่อย 
และกำรด�ำรงอัตรำส่วนทำงกำรเงินบำงประกำร เป็นต้น 

ในระหว่ำงปี 2556 บริษัทย่อยได้รับกำรผ่อนผันกำรด�ำรงอัตรำส่วนทำงกำรเงินตำมที่ระบุไว้ในสัญญำเงินกู้ยืมกับสถำบันกำรเงินสองแห่ง 
ต่อมำในเดือนกุมภำพันธ์ 2557 สถำบันกำรเงินได้ยกเลิกเงื่อนไขดังกล่ำวให้แก่บริษัทย่อยแล้ว



16. Trade and other payables

(Unit: Thousand Baht)

Consolidated           
financial statements

Separate                
financial statements

2013 2012 2013 2012

Trade payables - related parties - - 44,657 39,369

Trade payables - unrelated parties 342,064 145,919 235,383 45,311

Other payables - related parties - 2,391 - 2,391

Other payables - unrelated parties 92,828 86,113 91,355 74,828

Accrued expenses 93,958 160,413 87,568 152,813

Total trade and other payables 528,850 394,836 458,963 314,712

17. Long-term loans

(Unit: Thousand Baht)

Loans Interest rate (%) Repayment	conditions

Consolidated            
financial statements

Separate              
financial statements

2013 2012 2013 2012

1. 4.5 Monthly installments as from 
2008 to 2013 - 1,450 - -

2. 3.875 Monthly installments as from 
2010 to 2013 - 2,445 - -

3. FDR plus 2.75 Monthly installments as from 
2010 to 2015 20,798 38,738 - -

4. MLR less 2 Monthly installments as from 
2011 to 2017 42,800 72,560 - -

5. MLR less 2.5 Monthly installments as from 
2013 to 2018 59,600 - - -

Total 123,198 115,193 - -

Less: Current portion (57,278) (72,393) - -

Long-term loans, net of current portion 65,920 42,800 - -

The loan agreements contain covenants that, among other things, require the subsidiary to be restricted on the disposal of 
its assets or the creation of lien thereon without prior consent from banks and the maintenance of financial ratios and certain 
percentage of shareholding in the subsidiary held by the Company.

During the year 2013, the subsidiary received the relaxation for not complying with such covenants from financial institutions. 
Subsequently in February 2014, the financial institutions cancelled such covenants for the subsidiary.
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18. ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จ�ำนวนเงินส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงำนเมื่อออกจำกงำนแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี 72,059 65,350 65,073 59,156

ต้นทุนบริกำรในปัจจุบัน 5,447 5,483 4,865 4,927

ต้นทุนดอกเบี้ย 2,603 2,470 2,341 2,234

ผลประโยชน์ที่จ่ำยในระหว่ำงปี (2,302) (1,244) (2,172) (1,244)

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 77,807 72,059 70,107 65,073

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนรวมอยู่ในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

ต้นทุนบริกำรในปัจจุบัน 5,447 5,483 4,865 4,927

ต้นทุนดอกเบี้ย 2,603 2,470 2,341 2,234

รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน 8,050 7,953 7,206 7,161

ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวรับรู้ในรำยกำรต่อไปนี้ในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน

ต้นทุนขำย 4,136 3,873 3,697 3,456

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริหำร 3,914 4,080 3,509 3,705

สมมติฐำนที่ส�ำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

(ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)

อัตรำคิดลด 4 4 4 4

อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต (ขึ้นกับช่วงอำยุ) 3.5 - 6.5 3.5 - 6.5 3.5 - 6.5 3.5 - 6.5

อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงำน 0 - 23 0 - 23 0 - 23 0 - 23



18. Provision for long-term employee benefits

Provision for long-term employee benefits, which is compensations on employees’ retirement, was as follows:

(Unit: Thousand Baht)

Consolidated           
financial statements

Separate                
financial statements

2013 2012 2013 2012

Defined benefit obligation at beginning of year 72,059 65,350 65,073 59,156

Current service cost 5,447 5,483 4,865 4,927

Interest cost 2,603 2,470 2,341 2,234

Benefits paid during the year (2,302) (1,244) (2,172) (1,244)

Provisions for long-term employee benefits at end of year 77,807 72,059 70,107 65,073

Long-term employee benefit expenses included in the profit or loss was as follows:

(Unit: Thousand Baht)

Consolidated           
financial statements

Separate                
financial statements

2013 2012 2013 2012

Current service cost 5,447 5,483 4,865 4,927

Interest cost 2,603 2,470 2,341 2,234

Total expense recognised in profit or loss 8,050 7,953 7,206 7,161

Line items under which such expenses are included in profit or loss

Cost of sales 4,136 3,873 3,697 3,456

Selling and administrative expenses 3,914 4,080 3,509 3,705

Principal actuarial assumptions at the valuation date were as follows:

Consolidated financial statements Separate financial statements

2013 2012 2013 2012

(% per annum) (% per annum) (% per annum) (% per annum)

Discount rate 4 4 4 4

Future salary increase rate
  (depending on age)

3.5 - 6.5 3.5 - 6.5 3.5 - 6.5 3.5 - 6.5

Staff turnover rate 0 - 23 0 - 23 0 - 23 0 - 23
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จ�ำนวนเงินภำระผูกพันตำมโครงกำรผลประโยชน์ส�ำหรับปีปัจจุบันและสี่ปีย้อนหลังแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบำท)

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ปี 2556 77,807 70,107

ปี 2555 72,059 65,073

ปี 2554 65,350 59,156

ปี 2553 59,322 53,775

ปี 2552 - -

19. ทุนเรือนหุ้น

เมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2556 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2556 ของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจำกเดิม
จ�ำนวน 809,411,243 บำท เป็นจ�ำนวน 808,610,985 บำท โดยกำรตัดหุ้นจดทะเบียนที่ออกไว้เพื่อรับรองกำรใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญ
ครั้งที่ 2 และ 3 (TVO-W2 และ TVO-W3) ซึ่งมิได้จ�ำหน่ำยหรือมีกำรใช้สิทธิ (หุ้นสำมัญจ�ำนวน 800,258 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท)

20. ส�ารองตามกฎหมาย

ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีส่วนหนึ่งไว้
เป็นทุนส�ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีหักด้วยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส�ำรองนี้จะมีจ�ำนวนไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส�ำรองตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถน�ำไปจ่ำยเงินปันผลได้ ในปัจจุบัน บริษัทฯได้จัดสรรส�ำรอง
ตำมกฎหมำยไว้ครบถ้วนแล้ว

21. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รำยกำรค่ำใช้จ่ำยแบ่งตำมลักษณะประกอบด้วยรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงำน 394,921 422,139 327,170 352,797

ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย 320,869 331,272 265,751 282,245

ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกำรขำย 171,996 163,150 171,996 163,150

ค่ำขนส่ง 178,983 182,971 160,323 161,311

ขำดทุนจำกกำรปรับลดสินค้ำคงเหลือเป็น   

   มูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ (กลับรำยกำร) (187,507) 187,186 (187,186) 187,186

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 23,263,917 23,845,468 22,917,500 23,423,052

ซื้อสินค้ำส�ำเร็จรูป 67,224 107,442 28,855 67,591

กำรเปลี่ยนแปลงในสินค้ำส�ำเร็จรูป (113,286) (249,119) (115,668) (241,789)

ค่ำใช้จ่ำยอื่น 310,688 - 310,688 -



Amounts of defined benefit obligation for the current and previous four periods are as follows:

(Unit: Thousand Baht)

Defined benefit obligation

Consolidated financial statements Separate financial statements

Year 2013 77,087 70,107

Year 2012 72,059 65,073

Year 2011 65,350 59,156

Year 2010 59,322 53,775

Year 2009 - -

19. Shared Capital

On 29 April 2013, the Annual General Meeting of the Company’s shareholders for the year 2013 approved the reduce in its 
registered share capital from Baht 809,411,243 to Baht 808,610,985 by canceling the registered shares that are issued for the 
warrants (TVO-W2 and TVO-W3) which were not sold or exercised (800,258 ordinary shares of 1 Baht each). 

20. Statutory reserve

Pursuant to Section 116 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the Company is required to set aside to a statutory 
reserve at least 5 percent of its net profit after deducting accumulated deficit brought forward (if any), until the reserve reaches 
10 percent of the registered capital. The statutory reserve is not available for dividend distribution. At present, the statutory 
reserve has fully been set aside.

21. Expenses by nature

Significant expenses by nature are as follows:

(Unit: Thousand Baht)

Consolidated          
financial statements

Separate               
financial statements

2013 2012 2013 2012

Salary and wages and other employee benefits 394,921 422,139 327,170 352,797

Depreciation 320,869 331,272 265,751 282,245

Promotion expenses 171,996 163,150 171,996 163,150

Transportation expenses 178,983 182,971 160,323 161,311

Loss on reduction of inventory to net realisable value (reversal) (187,507) 187,186 (187,186) 187,186

Raw materials and consumables used 23,263,917 23,845,468 22,917,500 23,423,052

Purchase of finished goods 67,224 107,442 28,855 67,591

Changes in inventories of finished goods (113,286) (249,119) (115,668) (241,789)

Other expenses 310,688 - 310,688 -
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22. ภาษีเงินได้ 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน: 

ภำษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับปี 72,434 305,427 57,693 278,460

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี: 

ภำษเีงนิได้รอกำรตดับญัชจีำกกำรเกดิผลแตกต่ำงชัว่ครำวและกำรก
ลับรำยกำรผลแตกต่ำงชั่วครำว 54,706 (40,601) 54,779 (40,552)

ผลกระทบต่อภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเปลี่ยนแปลง               

    อัตรำภำษี - 7,320 - 7,311

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 127,140 272,146 112,472 245,219

จ�ำนวนภำษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 
สรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับก�ำไร (ขำดทุน)                            

   จำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย (971) 1,717 (971) 1,717



22. Income tax

Income tax expenses for the years ended 31 December 2013 and 2012 are made up as follows:

(Unit: Thousand Baht)

Consolidated           
financial statements

Separate                
financial statements

2013 2012 2013 2012

(Restated) (Restated)

Current	income	tax:

Current income tax charge 72,434 305,427 57,693 278,460

Deferred	tax:

Relating to origination and reversal of temporary differences 54,706 (40,601) 54,779 (40,552)

Effects of changes in the applicable tax rates - 7,320 - 7,311

Income tax expense reported in the 
  statement of comprehensive income 127,140 272,146 112,472 245,219

The amounts of income tax relating to each component of other comprehensive income for the years ended 31 December 2013 
and 2012 are as follows:

(Unit: Thousand Baht)

Consolidated           
financial statements

Separate                
financial statements

2013 2012 2013 2012

(Restated) (Restated)

Deferred tax relating to gain (loss) on change in value

  of available-for-sale investments (971) 1,717 (971) 1,717
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รำยกำรกระทบยอดจ�ำนวนเงินระหว่ำงค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้กับผลคูณของก�ำไรทำงบัญชีกับอัตรำภำษีที่ใช้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 
31 ธันวำคม 2556 และ 2555 สำมำรถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ก�ำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล 1,119,965 2,131,326 1,080,807 2,032,813

อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล 20% 23% 20% 23%

ก�ำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตรำภำษี 223,993 490,205 216,161 467,547

ผลกระทบต่อภำษเีงนิได้รอกำรตัดบญัชจีำกกำรเปลีย่นแปลงอตัรำภำษี - 7,320 - 7,311

ผลกระทบทำงภำษีส�ำหรับ:

   กำรตัดรำยกำรระหว่ำงกัน 6,927 3,956 - -

   กำรส่งเสริมกำรลงทุน (หมำยเหตุ 23) (89,342) (231,987) (89,342) (231,987)

   ค่ำใช้จ่ำยต้องห้ำม 5,332 11,064 5,265 10,716

   ค่ำใช้จ่ำยที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น (154) (208) (84) (164)

   รำยได้ที่ได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้ (19,616) (8,204) (19,528) (8,204)

รวม (96,853) (225,379) (103,689) (229,639)

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 127,140 272,146 112,472 245,219

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ประกอบด้วยรำยกำรดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบำท)

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ	วันที่ ณ	วันที่ ณ	วันที่ ณ	วันที่ ณ	วันที่ ณ	วันที่

31	ธันวาคม	
2556

31	ธันวาคม	
2555

1	มกราคม	
2555

31	ธันวาคม	
2556

31	ธันวาคม	
2555

1	มกราคม	
2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ - 37,437 - - 37,437 -

ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ - 70 186 - - -

ส�ำรองส�ำหรับค่ำส่งเสริมกำรขำย 5,112 3,900 3,680 5,112 3,900 3,680

ขำดทุน (ก�ำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำ

   ยุติธรรมของตรำสำรอนุพันธ์ (14,229) 5,332 10,798 (14,229) 5,332 10,798

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 15,561 14,411 13,205 14,021 13,014 11,964

ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงินลงทุน (2,630) (3,601) (1,884) (2,630) (3,601) (1,884)

รวม 3,814 57,549 25,985 2,274 56,082 24,558

ในเดือนตุลำคม 2554 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ปรับลดอัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคลจำกอัตรำร้อยละ 30 เป็น ร้อยละ 23 ในปี 2555 และ
เป็นร้อยละ 20 ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป และในเดือนธันวำคม 2554 ได้มีพระรำชกฤษฎีกำประกำศลดอัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคลเพื่อให้
เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำวส�ำหรับปี 2555 - 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้สะท้อนผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำภำษี
ดังกล่ำวในกำรค�ำนวณภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีตำมที่แสดงไว้ข้ำงต้นแล้ว 



Reconciliation between income tax expenses and the product of accounting profit multiplied by the applicable tax rates for the 
years ended 31 December 2013 and 2012

(Unit: Thousand Baht)

Consolidated           
financial statements

Separate                
financial statements

2013 2012 2013 2012

(Restated) (Restated)

Accounting profit before tax 1,119,965 2,131,326 1,080,807 2,032,813

Applicable tax rate 20% 23% 20% 23%

Accounting profit before tax multiplied by applicable tax rate 223,993 490,205 216,161 467,547

Effects of changes in the applicable tax rates - 7,320 - 7,311

Effects of:

Eliminate of related transactions 6,927 3,956 - -

Promotional privileges (Note 23) (89,342) (231,987) (89,342) (231,987)

Non-deductible expenses 5,332 11,064 5,265 10,716

Additional expense deductions allowed (154) (208) (84) (164)

Exemption of income (19,616) (8,204) (19,528) (8,204)

Total (96,853) (225,379) (103,689) (229,639)

Income tax expenses reported in the statement of 
  comprehensive income 127,140 272,146 112,472 245,219

The components of deferred tax assets and deferred tax liabilities are as follows:

(Unit: Thousand Baht)

Statements of financial position

Consolidated financial statements Separate financial statements

As at                   
31 December 

2013

As at                   
31 December 

2012

As at                   
1 January 

2012

As at                   
31 December 

2013

As at                   
31 December 

2012

As at                   
1 January 

2012

(Restated) (Restated)

Allowance for diminution in value of inventories - 37,437 - - 37,437 -

Allowance for asset impairment - 70 186 - - -

Reserve for sales promotion 5,112 3,900 3,680 5,112 3,900 3,680

Unrealised loss from change in fair value of derivatives (14,229) 5,332 10,798 (14,229) 5,332 10,798

Provision for long-term employee benefits 15,561 14,411 13,205 14,021 13,014 11,964

Unrealised gain from revaluation of trading investments (2,630) (3,601) (1,884) (2,630) (3,601) (1,884)

Total 3,814 57,549 25,985 2,274 56,082 24,558

In October 2011, the cabinet passed a resolution to reduce the corporate income tax rate from 30 percent to 23 percent in 
2012, and then to 20 percent from 2013. In addition, in order to comply with the resolution of the cabinet, in December 2011, 
the decreases in tax rates for 2012 - 2014 were enacted through a royal decree. The Company and its subsidiary has reflected 
the changes in the income tax rates in its deferred tax calculation, as presented above. 
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23. การส่งเสริมการลงทุน

บริษัทฯได้รับสิทธิพิเศษทำงภำษีโดยกำรอนุมัติของคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนส�ำหรับกิจกำรผลิตข้ำวโพดอบและถั่วเหลืองอบ ตำม
บัตรส่งเสริมกำรลงทุนเลขที่ 1509(1)/2547 เมื่อวันที่ 24 มิถุนำยน 2547 ภำยใต้เงื่อนไขที่ก�ำหนดบำงประกำร สิทธิพิเศษดังกล่ำวรวมถึง
กำรได้รบัยกเว้นภำษเีงนิได้นติบิคุคลส�ำหรบัก�ำไรทีไ่ด้จำกกำรประกอบกจิกำรทีไ่ด้รบักำรส่งเสรมิเฉพำะกำรผลติข้ำวโพดอบเป็นระยะเวลำ
แปดปีนับแต่วันที่เร่ิมมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น (30 สิงหำคม 2547) สิทธิพิเศษดังกล่ำวได้สิ้นสุดลงในปี 2555 บริษัทฯไม่มี
รำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรผลิตข้ำวโพดอบดังกล่ำว

บริษัทฯได้รับสิทธิพิเศษทำงภำษีจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนส�ำหรับกิจกำรผลิตอำหำรสัตว์หรือส่วนผสมอำหำรสัตว์ และกิจกำร
ผลติน�ำ้มนัหรอืไขมนัจำกพชืและสตัว์ ตำมบตัรส่งเสรมิกำรลงทนุเลขที ่1377(2)/2552 เมือ่วันที ่21 เมษำยน 2552 ภำยใต้เงือ่นไขทีก่�ำหนด
บำงประกำร สิทธิพิเศษดังกล่ำวรวมถึงกำรได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำส�ำหรับเครื่องจักรตำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมัติ และกำรได้รับ
ยกเว้นภำษเีงนิได้นติิบคุคลส�ำหรบัก�ำไรทีไ่ด้จำกกำรประกอบกจิกำรทีไ่ด้รบักำรส่งเสรมิเฉพำะกำรผลติส่วนผสมอำหำรสตัว์ส�ำหรบัโรงงำน
หนึ่งแห่งของบริษัทฯเป็นระยะเวลำแปดปีนับแต่วันที่เริ่มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำร (วันที่ 23 เมษำยน 2553)

รำยได้ของบริษัทฯส�ำหรับปีจ�ำแนกตำมกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนและกิจกำรที่ไม่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน เป็นดังนี้

(หน่วย: พันบำท)

กิจการที่ได้รับการส่งเสริม กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริม รวม

2556 2555 2556 2555 2556 2555

รายได้จากการขาย

รำยได้จำกกำรขำยในประเทศ 7,640,656 7,682,354 15,830,942 16,883,022 23,471,598 24,565,376

รำยได้จำกกำรส่งออก - - 1,817,297 2,215,285 1,817,297 2,215,285

รวมรายได้จากการขาย 7,640,656 7,682,354 17,648,239 19,098,307 25,288,895 26,780,661

24. ก�าไรต่อหุ้น

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค�ำนวณโดยหำรก�ำไรส�ำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจ�ำนวนถัวเฉลี่ย
ถ่วงน�้ำหนักของหุ้นสำมัญที่ออกอยู่ในระหว่ำงปี

ก�ำไรต่อหุ้นปรับลดค�ำนวณโดยหำรก�ำไรส�ำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยผลรวมของจ�ำนวน
ถวัเฉลีย่ถ่วงน�ำ้หนกัของหุน้สำมญัทีอ่อกอยูใ่นระหว่ำงปีกบัจ�ำนวนถวัเฉลีย่ถ่วงน�ำ้หนกัของหุน้สำมญัทีบ่รษิทัฯอำจต้องออกเพือ่แปลงหุ้น
สำมัญเทียบเท่ำปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสำมัญ โดยสมมติว่ำได้มีกำรแปลงเป็นหุ้นสำมัญ ณ วันต้นปีหรือ ณ วันออกหุ้นสำมัญเทียบเท่ำ 
อย่ำงไรก็ตำม ไม่มีกำรค�ำนวณก�ำไรต่อหุ้นปรับลดส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 2556 เนื่องจำกใบส�ำคัญแสดงสิทธิได้
หมดอำยุกำรใช้สิทธิแล้วในระหว่ำงปี 2555



23. Promotional privileges

The Company has been granted promotional privileges by the Board of Investment for the production of extruded corn and full 
fat soy, pursuant to the promotion certificate No. 1509 (1)/2547 on 24 June 2004. Subject to certain imposed conditions, 
the privileges include an exemption from corporate income tax on profits from the promoted activities only extruded corn for a 
period of 8 years commencing from the date of the first sales (30 August 2004). Such privilege was expired in 2012. 
The Company had no income from sales of extruded corn.

The Company has been granted promotional privileges by the Board of Investment for the production of an ingredient mix for 
animal feed and the production of plant and animal oil, pursuant to the promotion certificate No. 1377(2)/2552, issued on 
21 April 2009. Subject to certain imposed conditions, the privileges include exemptions from import duty on approved machinery 
and, for the production of ingredient mix for animal feed, exemption from corporate income tax on profits from the promoted 
activities of one plant, for a period of 8 years commencing from the date of the first sales (23 April 2010).

The Company’s operating revenues for the years are below shown divided according to promoted and non-promoted operations.

(Unit: Thousand Baht) 

Promoted operations Non-promoted operations Total

2013 2012 2013 2012 2013 2012

Sales

Domestic sales 7,640,656 7,682,354 15,830,942 16,883,022 23,471,598 24,565,376

Export sales - - 1,817,297 2,215,285 1,817,297 2,215,285

Total sales 7,640,656 7,682,354 17,648,239 19,098,307 25,288,895 26,780,661

24. Earnings per share

Basic earnings per share is calculated by dividing profit for the year attributable to equity holders of the Company 
(excluding other comprehensive income) by the weighted average number of ordinary shares in issue during the year.

Diluted earnings per share is calculated by dividing profit for the year attributable to equity holders of the Company 
(excluding other comprehensive income) by the weighted average number of ordinary shares in issue during the year plus the 
weighted average number of ordinary shares which would need to be issued to convert all dilutive potential ordinary shares into 
ordinary shares. The calculation assumes that the conversion took place either at the beginning of the year or on the date the 
potential ordinary shares were issued. However, there is no calculation of diluted earnings per share for the year ended 
31 December 2012 and 2013 since warrants were expired during the year 2012.
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งบการเงินรวม

ก�าไรส�าหรับปี
จ�านวนหุ้นสามัญ																		

ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก ก�าไรต่อหุ้น

2556 2555 2556 2555 2556 2555

(พันบำท) (พันบำท) (พันหุ้น) (พันหุ้น) (บำท) (บำท)

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ก�ำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ 959,123 1,808,573 808,611 800,712 1.19 2.26

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก�าไรส�าหรับปี
จ�านวนหุ้นสามัญ																		

ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก ก�าไรต่อหุ้น

2556 2555 2556 2555 2556 2555

(พันบำท) (พันบำท) (พันหุ้น) (พันหุ้น) (บำท) (บำท)

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ก�ำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ 968,335 1,787,594 808,611 800,712 1.20 2.23

25. ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน

ข้อมลูส่วนงำนด�ำเนนิงำนท่ีน�ำเสนอนีส้อดคล้องกบัรำยงำนภำยในของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยทีผู่ม้อี�ำนำจตดัสนิใจสงูสดุด้ำนกำรด�ำเนนิงำน
ได้รบัและสอบทำนอย่ำงสม�ำ่เสมอเพือ่ใช้ในกำรตัดสนิใจในกำรจดัสรรทรพัยำกรให้กบัส่วนงำนและประเมนิผลกำรด�ำเนนิงำนของส่วนงำน 

เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรบริหำรงำน บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดโครงสร้ำงองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตำมประเภทของผลิตภัณฑ์และบริกำร 
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนงำนที่รำยงำนทั้งสิ้น 3 ส่วนงำน ดังนี้ 

- ส่วนงำนผลิตและจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์จำกถั่วเหลือง เป็นส่วนงำนที่ท�ำกำรผลิตและจ�ำหน่ำยกำกถั่วเหลืองและน�้ำมันถั่วเหลือง 
- ส่วนงำนผลิตและจ�ำหน่ำยบรรจุภัณฑ์ 
- ส่วนงำนอื่น ๆ เป็นส่วนงำนที่ท�ำกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำอุปโภคบริโภค

บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีกำรรวมส่วนงำนด�ำเนินงำนเป็นส่วนงำนที่รำยงำนข้ำงต้น

ผูม้อี�ำนำจตดัสนิใจสงูสุดสอบทำนผลกำรด�ำเนนิงำนของแต่ละหน่วยธรุกจิแยกจำกกนัเพือ่วตัถปุระสงค์ในกำรตดัสินใจเกีย่วกบักำรจดัสรร
ทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน บริษัทฯและบริษัทย่อยประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก�ำไรหรือ
ขำดทุนจำกกำรด�ำเนินงำนและสินทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่ำโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในกำรวัดก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด�ำเนินงำนและ
สินทรัพย์รวมในงบกำรเงิน

กำรบนัทกึบญัชสี�ำหรบัรำยกำรระหว่ำงส่วนงำนทีร่ำยงำนเป็นไปในลักษณะเดยีวกบักำรบนัทกึบญัชีส�ำหรบัรำยกำรธรุกจิกบับคุคลภำยนอก



Consolidated financial statements

Profit for the year

Weighted average           
number                    

of ordinary shares Earningsper share

2013 2012 2013 2012 2013 2012

(Thousand 
Baht)

(Thousand 
Baht)

(Thousand 
shares)

(Thousand 
shares) (Baht) (Baht)

Basic earnings per share

  Profit attributable to equity holders of the Company 959,123 1,808,573 808,611 800,712 1.19 2.26

Separate financial statements

Profit for the year

Weighted average           
number                    

of ordinary shares Earningsper share

2013 2012 2013 2012 2013 2012

(Thousand 
Baht)

(Thousand 
Baht)

(Thousand 
shares)

(Thousand 
shares) (Baht) (Baht)

Basic earnings per share

  Profit attributable to equity holders of the Company 968,335 1,787,594 808,611 800,712 1.20 2.23

25. Segment information

Operating segment information is reported in a manner consistent with the internal reports that are regularly reviewed by the chief 
operating decision maker in order to make decisions about the allocation of resources to the segment and assess its performance.

For management purposes, the Company and its subsidiary are organised into business units based on its products and services 
and have three reportable segments as follows:

- The manufacture and distribution of products from soybean segment, which is a manufacture and distribution of soy meal  
 and soybean oil.
- The manufacture and distribution of packaging products.
- Other segment, which is a distribution of consumer products

No operating segments have been aggregated to form the above reportable operating segments

The chief operating decision maker monitors the operating results of the business units separately for the purpose of making 
decisions about resource allocation and assessing performance. Segment performance is measured based on operating profit 
or loss and total assets and on a basis consistent with that used to measure operating profit or loss and total assets in the 
financial statements. 

The basis of accounting for any transactions between reportable segments is consistent with that for third party transactions.

The following tables present revenue, profit and total assets information regarding the Company and its subsidiary’s operating 
segments for the year ended 31 December 2013 and 2012, respectively.

185

An
nu

al
 R

ep
or

t 
20

13

Thai Vegetable Oil Public Company Limited



186

รายงานประจ�าปี 2556
บ
ริษัท

 
น� ้ามัน

พื
ช
ไท

ย
 

จ�ากัด
 

(ม
ห
าช

น
)

ข้อมูลรำยได้ ก�ำไร และสินทรัพย์รวมของส่วนงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 มีดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบำท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม
ผลิตและจ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง
ผลิตและจ�าหน่าย	บรรจุ

ภัณฑ์ อื่น	ๆ รวมส่วนงานที่รายงาน
รายการปรับปรุงและตัด

รายการระหว่างกัน งบการเงินรวม

2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555

รายได้

รำยได้จำกกำรขำยให้ลูกค้ำภำยนอก 25,049,778 26,398,903 473,242 569,400 239,117 381,758 25,762,137 27,350,061 - - 25,762,137 27,350,061

รำยได้ระหว่ำงส่วนงำน - - 220,966 230,677 - - 220,966 230,677 (220,966) (230,677) - -

รวมรายได้ 25,049,778 26,398,903 694,208 800,077 239,117 381,758 25,983,103 27,580,738 (220,966) (230,677) 25,762,137 27,350,061

 
ก�าไรของส่วนงาน 1,692,451 2,709,144 121,654 165,682 42,754 63,197 1,856,859 2,938,023 - - 1,856,859 2,938,023

รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ที่ไม่ได้ปันส่วน

รำยได้อื่น 92,617 121,476

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร (598,903) (718,930)

ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน (91,980) -

ค่ำใช้จ่ำยอื่น (310,688) -

กลับรำยกำร (ขำดทุน) จำกกำรปรับลดสินค้ำ

  คงเหลือเป็นมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ 187,507 (187,186)

ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน (15,446) (22,057)

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,119,966 2,131,326

ค่ำใช้จ่ำย ภำษีเงินได้ (127,140) (272,146)

ก�าไรส�าหรับงวด 992,826 1,859,180

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 10,366,261 11,514,589 558,500 606,185 67,861 42,503 10,992,622 12,163,277 (81,157) (75,868) 10,911,465 12,087,409

กำรเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่           

   ไม่รวมเครื่องมือทำงกำรเงินและสินทรัพย์

ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี 133,631 213,589 21,381 143,106 69 - 155,081 356,695 - - 155,081 356,695



(Unit: Thousand Baht)

For the year ended 31 December
Manufacture and 

distribution of products 
from soybean

Manufacture and 
distribution of packaging 

products Others
Total reportable 

segments
Adjustments and 

eliminations Consolidated

2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012

Revenue

External customers 25,049,778 26,398,903 473,242 569,400 239,117 381,758 25,762,137 27,350,061 - - 25,762,137 27,350,061

Inter-segment - - 220,966 230,677 - - 220,966 230,677 (220,966) (230,677) - -

Total revenue 25,049,778 26,398,903 694,208 800,077 239,117 381,758 25,983,103 27,580,738 (220,966) (230,677) 25,762,137 27,350,061

 
Segment profit 1,692,451 2,709,144 121,654 165,682 42,754 63,197 1,856,859 2,938,023 - - 1,856,859 2,938,023

Unallocated income (expenses):

Other income 92,617 121,476

Administrative and selling expenses (598,903) (718,930)

Loss on exchange (91,980) -

Other expenses (310,688) -

Reversal (loss) on reduction of inventory

  to net realisable value 187,507 (187,186)

Finance expenses (15,446) (22,057)

Profit before income tax expenses 1,119,966 2,131,326

Income tax expenses (127,140) (272,146)

Profit for the period 992,826 1,859,180

Segment total assets 10,366,261 11,514,589 558,500 606,185 67,861 42,503 10,992,622 12,163,277 (81,157) (75,868) 10,911,465 12,087,409

Additions to non-current assets other than    
financial instruments and deferred tax assets 133,631 213,589 21,381 143,106 69 - 155,081 356,695 - - 155,081 356,695
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ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศำสตร์ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยด�ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรำยได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบกำรเงิน จึงถือ
เป็นกำรรำยงำนตำมเขตภูมิศำสตร์แล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ำรำยใหญ่

ในปี 2556 บรษิทัฯและบรษิทัย่อย มรีำยได้จำกลกูค้ำรำยใหญ่จ�ำนวนหนึง่รำย เป็นอตัรำร้อยละ 13.8 ของรำยได้จำกกำรขำย (2555: ร้อยละ 9.9) 
ซึ่งมำจำกส่วนงำนผลิตและจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์จำกถั่วเหลือง 

26. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯและพนักงำนบริษัทฯและบริษัทย่อยและพนักงำนของบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพขึ้นตำมพระรำชบัญญัติ
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและบริษัทย่อย และพนักงำนจ่ำยสมทบกองทุนดังกล่ำวเป็นรำยเดือนในอัตรำร้อยละ 3 
ของเงินเดอืน กองทุนส�ำรองเลีย้งชีพของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยบรหิำรโดยบรษิทัหลกัทรพัย์จดักำรกองทนุเอม็เอฟซ ีจ�ำกดั (มหำชน) และ
บรษิทัหลกัทรพัย์จดักำรกองทนุรวม บวัหลวง จ�ำกดั ตำมล�ำดับ และจะจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือพนกังำนนัน้ออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วย
กองทุนของบริษทัฯและบรษิทัย่อย ในระหว่ำงปี 2556 บรษิทัฯได้จ่ำยเงินสมทบเข้ำกองทนุฯเป็นจ�ำนวนเงนิ 5 ล้ำนบำท (2555: 5 ล้ำนบำท) 
และบริษัทย่อยได้จ่ำยเงินสมทบเข้ำกองทุนฯของบริษัทย่อยเป็นจ�ำนวนเงิน 0.3 ล้ำนบำท (2555: ไม่มี)

27. เงินปันผล

เงินปันผล อนุมัติโดย เงินปันผลจ่าย	 เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	

(พันบำท) (บำท)

เงินปันผลประจ�ำปี ส�ำหรับปี 2555 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น

เมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2556 808,611 1.00

เงินปันผลระหว่ำงกำล ส�ำหรับปี 2556 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ

เมื่อวันที่ 13 สิงหำคม 2556 242,583 0.30

รวมเงินปันผลส�ำหรับปี 2556 1,051,194 1.30

เงินปันผลประจ�ำปี ส�ำหรับปี 2554 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 

เมื่อวันที่ 24 เมษำยน 2555 235,602 0.30

เงินปันผลระหว่ำงกำล ส�ำหรับปี 2555 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 9 สิงหำคม 2555 646,889 0.80

รวมเงินปันผลส�ำหรับปี 2555 882,491 1.10

28. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

28.1	ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภำระผูกพันเกี่ยวกับรำยจ่ำยฝ่ำยทุนจ�ำนวนเงิน 19 ล้ำนบำท ซึ่งเกี่ยวข้องกับกำร
ซื้อเครื่องจักรและเครื่องมือและเครื่องใช้ในโรงงำน (2555: 42 ล้ำนบำท) (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 17 ล้ำนบำท 2555: 39 ล้ำนบำท)

28.2	การค�้าประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนังสือค�้ำประกันซ่ึงออกโดยธนำคำรในนำมบริษัทฯและบริษัทย่อยเหลืออยู่เป็น
จ�ำนวน 34 ล้ำนบำท ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภำระผูกพันทำงปฏิบัติบำงประกำรตำมปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย (2555: 41 ล้ำนบำท) 
(งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 26 ล้ำนบำท 2555: 33 ล้ำนบำท) หนังสือค�้ำประกันดังกล่ำวส่วนใหญ่เพื่อค�้ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ำ



Geographic information 

The Company and its subsidiaries operate in Thailand only. As a result, all of the revenues and assets as reflected in these 
financial statements pertain exclusively to this geographical reportable segment.

Major customers

For the year 2013, the Company and its subsidiary have 13.8 percent (2012: 9.9 percent) of total sales from one major customer, 
arising from sales by the manufacture and distribution of products from soybean.  

26. Provident fund

The Company and its employees and the subsidiary and its employees have jointly established provident funds in accordance 
with the Provident Fund Act B.E. 2530. The employees, the Company and its subsidiary contributed to the fund monthly at the 
rate of 3 percent of basic salary. The Company’s fund managed by MFC Asset Management Public Company Limited and the 
subsidiary’s fund is managed BBL Asset Management Company Limited. The Funds will be paid to employees upon termination 
in accordance with the funds rules. During the year 2013, the Company contributed Baht 5 million (2012: Baht 5 million) and its 
subsidiary contributed Baht 0.3 million (2012: Nil) to the fund.

27. Dividend

Dividends Approved by Total dividends Dividend per share

(Thousand Baht) (Baht)

Dividends for 2012 The Annual General Meeting of the Company’s 
shareholders on 29 April 2013 808,611 1.00

Interim dividends for 2013 Board of Directors’ meeting on 13 August 2013 242,583 0.30

Total for 2013 1,051,194 1.30

Dividends for 2011 The Annual General Meeting of the Company’s 
shareholders on 24 April 2012 235,602 0.30

Interim dividends for 2012 Board of Directors’ meeting on 9 August 2012 646,889 0.80

Total for 2012 882,491 1.10

28. Commitments and contingent liabilities

28.1	Capital	commitments

As at 31 December 2013, the Company and a subsidiary company had capital commitments of approximately Baht 19 million 
relating to the acquisition of machinery and factory tools and equipment (2012: Baht 42 million) (The Company only: Baht 17 million, 
2012: Baht 39 million).

28.2	Guarantees

As at 31 December 2013, there were outstanding bank guarantees of approximately Baht 34 million issued by banks on behalf 
of the Company and a subsidiary company in respect of certain performance bonds as required in the normal course of business 
of the Company and the subsidiary (2012: Baht 41 million) (The Company only: Baht 26 million, 2012: Baht 33 million). Most of 
outstanding bank guarantees are related to guarantee electricity use.
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29. เครื่องมือทางการเงิน

29.1	นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครือ่งมอืทำงกำรเงนิท่ีส�ำคญัของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยตำมทีน่ยิำมอยูใ่นมำตรฐำนกำรบัญชฉีบับท่ี 107 “กำรแสดงรำยกำรและเปิดเผย
ข้อมูลส�ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน” ประกอบด้วยเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหนี้กำรค้ำ เงินลงทุน เจ้ำหนี้กำรค้ำ เงินกู้ยืม
ระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยำว บริษัทฯและบริษัทย่อยมีควำมเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทำงกำรเงินดังกล่ำว และมีนโยบำยในกำร
บริหำรควำมเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้กำรค้ำ และลูกหนี้อื่น ฝ่ำยบริหำรควบคุมควำมเสี่ยงนี้โดยกำร
ก�ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเชื่อท่ีเหมำะสม ดังนั้นบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่คำดว่ำจะได้รับควำมเสียหำยที่เป็น
สำระส�ำคัญจำกกำรให้สินเชื่อ นอกจำกนี้  กำรให้สินเชื่อของบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีกำรกระจุกตัวเนื่องจำกบริษัทฯและบริษัทย่อยมี
ฐำนของลกูค้ำทีห่ลำกหลำยและมอียูจ่�ำนวนมำกรำย จ�ำนวนเงนิสงูสดุท่ีบรษิทัฯและบรษิทัย่อยอำจต้องสญูเสยีจำกกำรให้สนิเชือ่คอืมลูค่ำ
ตำมบัญชีของลูกหนี้ที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบ้ียท่ีส�ำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝำกธนำคำรเงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้นและ
เงินกู้ยืมระยะยำวที่มีดอกเบ้ีย อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินมีอัตรำดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำดหรือ
มีอัตรำดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตรำตลำดในปัจจุบัน ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยของบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต�่ำ รำย
ละเอียดของเงินฝำกธนำคำร เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน เจ้ำหนี้ทรัสต์รีซีทและเงินกู้ยืมระยะยำวแสดงไว้ในหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินข้อ 8 15 และ 17 ตำมล�ำดับ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

ถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบหลักในกำรผลิตของบริษัทฯ ดังนั้น เพื่อเป็นกำรบริหำรควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของก�ำไรขั้นต้น บริษัทฯจึงมี
กระบวนกำรป้องกันควำมเสี่ยง โดยจัดท�ำสัญญำซื้อ-ขำย Commodity swap และ Commodity option ซึ่งเมื่อมีกำรปิดสถำนะของสัญญำ
หรือเมื่อสัญญำสิ้นสุดลงตำมอำยุ บริษัทฯจะรับรู้รำยกำรก�ำไรหรือขำดทุนที่เกิดขึ้นในงบก�ำไรขำดทุน

บริษัทฯไม่มีสัญญำดังกล่ำวที่เปิดสถำนะไว้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บรษิทัฯมคีวำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศเนือ่งจำกบรษิทัฯมรีำยกำรซือ้วตัถดุบิหลกัและขำยสินค้ำเป็นสกลุเงนิต่ำงประเทศ 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนจำกกำรท่ีมีหนี้สินที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศจ�ำนวนประมำณ 
100 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ (2555: 135 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ)

บรษิทัฯได้ท�ำสญัญำซือ้ขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ซึง่ส่วนใหญ่มอีำยสุญัญำไม่เกนิหนึง่ปีเพือ่ใช้เป็นเครือ่งมอืในกำรบรหิำรควำมเส่ียง
ด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยนจำกกำรซื้อวัตถุดิบและขำยสินค้ำที่เป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ



29. Financial instruments

29.1	Financial	risk	management

The Company’s and its subsidiary’s financial instruments, as defined under Thai Accounting Standard No.107 “Financial Instruments: 
Disclosure and Presentations”, principally comprise cash and cash equivalents, trade accounts receivable, investments, 
trade accounts payable and short-term and long-term loans. The financial risks associated with these financial instruments and 
how they are managed is described below.

Credit risk

The Company and its subsidiary are exposed to credit risk primarily with respect to trade accounts receivable and other receivable. 
The Company and its subsidiary manage the risk by adopting appropriate credit control policies and procedures and therefore 
do not expect to incur material financial losses. In addition, the Company and its subsidiary do not have high concentration of 
credit risk since they have a large customer base. The maximum exposure to credit risk is limited to the carrying amounts of 
receivables as stated in the statement of financial position.

Interest rate risk

The Company and its subsidiary’s exposure to interest rate risk relates primarily to their cash at banks, bank overdrafts, and 
short-term and long-term interest bearing borrowings. However, since most of the Company and its subsidiary’s financial assets 
and liabilities bear floating interest rates or fixed interest rates which are close to the market rate, the interest rate risk is expected 
to be minimal. The detail of cash at banks, short-term loans from financial institutions, trust receipts and long-term loans are set 
out in Notes to the financial statements No.8, 15 and 17, respectively.

Risk on fluctuation of raw materials price

Soy bean is major raw material of the Company’s production. In order to manage risk on the fluctuation in gross profit margin, 
the Company has entered into commodity swap contracts and commodity options to hedge such risk. Gain or loss is recognized 
in the statement of income when the contracts are settled or expired.

The Company’s has no such agreement as at 31 December 2013.

Foreign currency risk

The Company’s exposure to foreign currency risk relates primarily to purchases of major raw materials and sales of goods which 
are denominated in foreign currencies. 

As at 31 December 2013, the Company’s exposed to the effect of foreign exchange movements on its liabilities denominated 
in foreign currency amounting to approximately USD 100 million (2012: USD 135 million).

The Company seeks to mitigate this risk by entering into forward exchange contracts in order to hedge the foreign exchange risk 
in relation to purchase of raw materials and sales of goods denominated in foreign currencies. Generally, the forward contracts 
mature within one year.
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รำยละเอียดของสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศที่ยังคงมีผลบังคับ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 สรุปได้ดังนี้

ก. บรษิทัฯได้ท�ำสญัญำซือ้เงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำไว้เป็นจ�ำนวนเงนิประมำณ 131 ล้ำนเหรยีญสหรฐัอเมรกิำ โดยมีอัตรำแลกเปล่ียน
ถัวเฉลี่ยประมำณ 32.2532 บำทต่อหนึ่งเหรียญสหรัฐอเมริกำ สัญญำดังกล่ำวจะครบก�ำหนดในเดือนกุมภำพันธ์และมีนำคม 2557 
(2555: ประมำณ 127 ล้ำนเหรยีญสหรฐัอเมริกำ โดยมีอัตรำแลกเปลีย่นถวัเฉลีย่ประมำณ 30.8199 บำทต่อหนึง่เหรยีญสหรฐัอเมรกิำ)

ข. บรษิทัฯได้ท�ำสญัญำขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำไว้เป็นจ�ำนวนเงนิประมำณ 12 ล้ำนเหรยีญสหรฐัอเมรกิำ โดยมอัีตรำแลกเปล่ียน
ถัวเฉลี่ยประมำณ 31.6710 บำทต่อหนึ่งเหรียญสหรัฐอเมริกำ สัญญำดังกล่ำวจะครบก�ำหนดในเดือนกุมภำพันธ์และเมษำยน 2557 
(2555: ประมำณ 11 ล้ำนเหรยีญสหรฐัอเมรกิำ โดยมอีตัรำแลกเปลีย่นถวัเฉลีย่ประมำณ 30.8459 บำทต่อหนึง่เหรยีญสหรฐัอเมรกิำ)

อตัรำแลกเปลีย่นในสกลุเงินเหรยีญสหรฐัอเมรกิำตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย ณ วันที ่31 ธนัวำคม 2556 มอีตัรำแลกเปล่ียน
ซื้อถัวเฉลี่ยเท่ำกับ 32.6287 บำท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกำและมีอัตรำแลกเปลี่ยนขำยถัวเฉลี่ยเท่ำกับ 32.9494 บำท ต่อ 1 เหรียญ
สหรัฐอเมริกำ

29.2	มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจำกเครื่องมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินกู้ยืมมีอัตรำดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตรำ
ดอกเบี้ยในตลำด บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินใกล้เคียงกับมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงใน
งบแสดงฐำนะกำรเงิน ส่วนตรำสำรอนุพันธ์แสดงมูลค่ำยุติธรรมตำมรำคำตลำด หรือค�ำนวณตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินมูลค่ำท่ีเป็นที่
ยอมรับทั่วไปหำกกรณีที่ไม่มีรำคำตลำด

มลูค่ำยุตธิรรม หมำยถึง จ�ำนวนเงนิทีผู่ซ้ือ้และผูข้ำยตกลงแลกเปลีย่นสนิทรพัย์กันหรอืจ่ำยช�ำระหน้ีสนิในขณะท่ีทัง้สองฝ่ำยมีควำมรอบรูแ้ละ
เตม็ใจในกำรแลกเปลีย่น และสำมำรถต่อรองรำคำกนัได้อย่ำงเป็นอสิระในลกัษณะทีไ่ม่มีควำมเกีย่วข้องกนั วธิกีำรก�ำหนดมูลค่ำยตุธิรรมขึน้
อยูก่บัลกัษณะของเครือ่งมอืทำงกำรเงิน มลูค่ำยติุธรรมจะก�ำหนดจำกรำคำตลำดล่ำสดุ หรอืก�ำหนดขึน้โดยใช้เกณฑ์กำรวดัมลูค่ำทีเ่หมำะสม 

30. การบริหารจัดการทุน 

วตัถปุระสงค์ในกำรบรหิำรจดักำรทนุท่ีส�ำคญัของบรษิทัฯคือกำรจดัให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทนุทีเ่หมำะสม เพือ่สนบัสนนุกำรด�ำเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ
และเสรมิสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุน้ให้กบัผูถ้อืหุ้น โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 กลุม่บริษทัมอีตัรำส่วนหนีส้นิต่อทนุเท่ำกบั 0.6:1 (2555: 0.7:1) 
และเฉพำะบริษัทฯมีอัตรำส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ำกับ 0.6:1 (2555: 0.7:1)

31. การอนุมัติงบการเงิน

งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมกำรของบริษัทฯเมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2557



Foreign exchange contracts outstanding as at 31 December 2013 are summarised below.

a. There were outstanding forward contracts to purchase a total of USD 131 million at an average rate of approximately 
Baht 32.2532 per USD 1. The contracts mature within February and March 2014 (2012: USD 127 million at an average 
rate of approximately Baht 30.8199 per USD 1).

b. There were outstanding forward contracts to sell a total of USD 12 million at an average rate of approximately Baht 31.6710 
per USD 1. The contracts mature within February and April 2014 (2012: USD 11 million at an average rate of approximately 
Baht 30.8459 per USD 1).

As at 31 December 2013, the US dollar exchange rates announced by the BOT were an average buying rate of Baht 32.6287 
per USD 1 and an average selling rate of Baht 32.9494 per USD 1. 

29.2	Fair	values	of	financial	instruments

Since the majority of the Company and its subsidiary’s financial instruments are short-term in nature or bear floating interest 
rates, their fair value is not expected to be materially different from the amounts presented in statements of financial position. 
For derivatives, fair value is generally derived from quoted market prices, or based on generally accepted pricing models when 
no market price is available.

A fair value is the amount for which an asset can be exchanged or a liability settled between knowledgeable, willing parties in 
an arm’s length transaction. The fair value is determined by reference to the market price of the financial instrument or by using 
an appropriate valuation technique, depending on the nature of the instrument. 

30. Capital management

The primary objective of the Company’s capital management is to ensure that it has appropriate capital structure in order to 
support its business and maximise shareholder value. As at 31 December 2013, the Group’s debt-to-equity ratio was 0.6:1 
(2012: 0.7:1) and the Company’s was 0.6:1 (2012: 0.7:1).

31. Approval of financial statements

These financial statements were authorised for issue by the Company’s Board of Directors on 27 February 2014.
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
 General Information

บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหำชน) Thai Vegetable Oil Public Company Limited

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ Head Office

เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) 149 Ratchadapisek Road (Thapra-Taksin), 

แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 Bukkhalow, Thonburi, Bangkok 10600

โทรศัพท์ +66 2477 9020 Tel. +66 2477 9020

โทรสาร +66 2477 8022 Fax. +66 2477 8022

www.tvothai.com www.tvothai.com

ที่ตั้งโรงงำน Factory 1

เลขที่ 101/2 หมู่ 1 ต�าบลขุนแก้ว อ�าเภอนครชัยศรี 101/2 Moo 1 Khun Kaew, Nakornchaisri

จังหวัดนครปฐม 73120 Nakorn Pathom 73120

โทรศัพท์ +66 3433 1805-7 Tel. +66 3433 1805-7

โทรสาร +66 3433 1731 Fax. +66 3433 1731

ประเภทธุรกิจ Type of Business

ผู้ผลิตและจ�าหน่ายน�้ามันถั่วเหลืองและกากถั่วเหลือง Manufacture and distribution of soybean oil 
and soybean meal.

เลขทะเบียน Corporate Registration Number

เลขที่ 0107537001536   No. 0107537001536 

ทุนจดทะเบียน Registered Capital

หุ้นสามัญ 808,610,985 หุ้น
มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 808,610,985บาท

Common Share of 808,610,985 shares, 
at Baht 1 par value Total Baht 808,610,985
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ทุนจดทะเบียนเรียกช�ำระแล้ว Registered and paid-up capital

หุ้นสามัญ 808,610,985 หุ้น
มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 808,610,985 บาท

Common Share of 808,610,985 shares,
at Baht 1 par value Total Baht 808,610,985

นำยทะเบียนหลักทรัพย์ Share Registrar

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด Thailand Securities Depository Co., Ltd.

เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 62 The Stock Exchange of Thailand Building

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย กรุงเทพ 10110 Ratchadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110

โทรศัพท์ +66 2229 2888 Tel. +66 2229 2888

โทรสาร  +66 2832 4994 Fax. +66 2832 4994

ผู้สอบบัญชี Auditor

นางสาวศิราภรณ์  เอื้ออนันต์กุล Miss Siraporn  Ouaanunkun

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 3844 CPA. No. 3844

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด EY Office Limited.

อาคารเลครัชดา ชั้นที่ 33 เลขที่ 193/136-137 33rd Floor, Lake Rajada Office Complex.

ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพ 10110 193/136-137 New Rajadapisek Rd, Bangkok 10110

โทรศัพท์ +66 2264 0777 Tel. +66 2264 0777

โทรสาร  +66 2264 0789 Fax. +66 2264 0789

 ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) 
ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th และเว็บไซต์ของบริษัท www.tvothai.com

 For further information, please see filling 56-1 at www.sec.or.th and www.tvothai.com
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