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สารจากประธานกรรมการ
ปีี 2563 เป็็นปีีที่่�โลกต้้องประสบกัับวิิกฤตทางด้้านสาธารณสุุข
อัั น เนื่่� อ งมาจากสถานการณ์์ แ พร่่ ร ะบาดของโรคติิ ด เชื้้� อ ไวรัั ส
โคโรนา 19 หรืือ COVID-19 ที่่�ได้้แพร่่กระจายออกไปทั่่�วโลก
ส่่งผลให้้อััตราการใช้้จ่่ายและการบริิโภคของโลกและของไทยลด
ลงด้้วยเช่่นกััน ในส่่วนของประเทศไทยก็็ได้้รัับผลกระทบเช่่นกััน
โดยเฉพาะอย่่ า งยิ่่� ง อุุ ต สาหกรรมการท่่ อ งเที่่� ย วที่่� ทำำ� รายได้้
เข้้าประเทศมากถึึง 2 ล้้านล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นสััดส่่วนราว
ร้้อยละ 20 ของผลิิตภััณฑ์์มวลรวมประชาชาติิ หรืือ GDP ทั้้�งนี้้�
กองทุุนการเงิินระหว่่างประเทศ (IMF) คาดการณ์์ว่า่ จีีดีีพีีของไทย
จะหดตััวลงประมาณ ร้้อยละ 6.7 ในปีี 2563 ปรัับลดจากปีี 2562
ที่่�มีีการขยายตััวร้้อยละ 2.5 นอกเหนืือจากเหตุุการณ์์ข้้างต้้นแล้้ว
ผลกระทบจากการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศที่่ทวีี
� ความรุุนแรง
มากขึ้้� น ส่่ ง ผลทำำ� ให้้ ธุุ ร กิิ จ เกษตรอุุ ต สาหกรรมและอาหาร
ต้้องเผชิิญกัับความท้้าทายนานััปการ บริิษััทจึึงได้้วางแผนพััฒนา
ประสิิทธิิภาพทุุกด้้านในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ พร้้อมกัับการกำำ�หนด
กลยุุทธ์์บริิหารความเสี่่�ยง เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมให้้สามารถ
รองรัับการเปลี่่�ยนแปลงต่่างๆ ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด และ
จากการที่่�บริิษััทได้้มีีกลยุุทธ์์การจััดการความเสี่่�ยงได้้เป็็นอย่่างดีี
ทำำ�ให้้วิิกฤตดัังกล่่าวข้้างต้้นไม่่ส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ของบริิษััท โดยในปีี 2563 บริิษััท น้ำำ��มัันพืืชไทย จำำ�กััด (มหาชน)
สามารถสร้้างผลประกอบการทางธุุรกิิจให้้เติิบโตด้้วย ปริิมาณ
การขายวััตถุดิุ บิ อาหารสััตว์แ์ ละน้ำำ��มันั ถั่่ว� เหลืืองบริิสุทธิ์์
ุ ที่� ข่� ยายตััว
ร้้อยละ 4 และ 13 ตามลำำ�ดัับเมื่่�อเทีียบกัับปีี 2562 ส่่งผลให้้ราย
ได้้รวมทั้้�งปีีของบริิษัทมีีมู
ั ูลค่่า 25,062 ล้้านบาท และมีีกำำ�ไรสุุทธิิ
1,656 ล้้านบาท คิิดเป็็นผลกำำ�ไร 2.05 บาทต่่อหุ้้�น

“

บริิษััทมีีเป้้าหมายในการขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจ
ตามแนวทาง BCG (Bio-Circular-Green Economy)
ซึ่่�งเป็็นโมเดลเศรษฐกิิจสู่่�การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
ครอบคลุุม 3 มิิติิ สอดคล้้องกัับวิิสััยทััศน์์ของ
บริิษััท น้ำำ��มัันพืืชไทย จำำ�กััด (มหาชน)
   ที่่�จะเป็็นผู้้�นำำ�ในด้้านธุุรกิิจน้ำำ��มัันพืืช

และวััตถุุดิิบอาหารสััตว์์อย่่างมั่่�นคงและยั่่�งยืืน
มีีการพััฒนาธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างต่่อเนื่่�อง
มีีธรรมาภิิบาล ใส่่ใจสัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม

”
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ท่่ามกลางการเปลี่่�ยนผ่่านและการเปลี่่�ยนแปลง บริิษััทมุ่่�งมั่่�น
พััฒนาศัักยภาพ ความเป็็ น ผู้้�นำำ� ธุุ รกิิจน้ำำ��มัั นพืืชและวััตถุุ ดิิ บ
อาหารสััตว์์ในอาเซีียน ผ่่านการลงทุุนด้้านนวััตกรรมผลิิตภััณฑ์์
และบริิการอย่่างต่่อเนื่่�อง ขณะเดีียวกัันบริิษััทได้้ดำำ�เนิินการ
บริิหารความเสี่่�ยงอย่่างเป็็นระบบและมีีประสิิทธิิภาพ บริิษััทได้้
จััดทำำ�แผนจััดการสิ่่ง� แวดล้้อมเชิิงรุุก (Proactive Environmental
Management) โดยการนำำ�เทคโนโลยีีมาใช้้ในการปรัับปรุุง
กระบวนการผลิิต เพื่่�อให้้เกิิดการบริิหารจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด และลดผลกระทบที่่�อาจเกิิดต่่อสัังคม
ชุุมชน และสิ่่�งแวดล้้อม ทำำ�ให้้บริิษััทสามารถบรรลุุวััตถุุประสงค์์
ในการดำำ�เนิินตามแผนธุุรกิิจที่่ว� างไว้้ นอกจากนี้้� บริษัิ ทั มีีเป้้าหมาย
ในการขัับเคลื่่� อ นธุุ รกิิจ ตามแนวทาง BCG (Bio-CircularGreen Economy) ซึ่่�งเป็็นโมเดลเศรษฐกิิจสู่่�การพััฒนาอย่่าง
ยั่่�งยืืน ครอบคลุุม 3 มิิติิ ได้้แก่่ เศรษฐกิิจชีีวภาพ เศรษฐกิิจ
หมุุนเวีียน และเศรษฐกิิจสีีเขีียว สอดคล้้องกัับวิิสััยทััศน์์ของบริษัิ ทั
น้ำำ��มัันพืืชไทย จำำ�กััด (มหาชน) ที่่�จะเป็็นผู้้�นำำ�ในด้้านธุุรกิิจน้ำ��มัั
ำ นพืืช
และวััตถุุดิิบอาหารสััตว์์อย่่างมั่่�นคงและยั่่�งยืืน มีีการพััฒนาธุุรกิิจ
ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง มีี ธรร มาภิิบาล ใส่่ ใจสัังคมและ
สิ่่�งแวดล้้อม
จากการดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยหลัักการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนบนพื้้�นฐาน
การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ส่่งผลให้้ในปีี 2563 บริษัิ ัทได้้รัับรางวััล
“SET Awards 2020” กลุ่่�มรางวััล Business Excellence
จำำ�นวน 2 รางวััล ได้้แก่่ รางวััลบริิษััทจดทะเบีียนด้้านผลการ
ดำำ�เนิินงานดีีเด่่น Outstanding Company Performance
Awards และรางวััลผู้้�บริิหารสููงสุุดดีีเด่่น Outstanding CEO
Awards รวมถึึงได้้รัับการประเมิินคะแนนบรรษััทธรรมภิิบาล
หรืือ CG อยู่่�ในระดัับดีีเลิิศ (Excellence) หรืือ 5 ดาว ขณะ
เดีียวกัันบริิษััทได้้รัับการคััดเลืือกเป็็น “หุ้้�นยั่่�งยืืน” (Thailand
Sustainability Investment: THIS ) ประจำำ�ปีี 2563 ต่่อเนื่่�อง
เป็็นปีีที่่� 4 และได้้รัับคััดเลืือกให้้เป็็น 1 ในบริษัิ ัทกลุ่่�มหลัักทรััพย์์
ESG100 ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 5 ในฐานะบริษัิ ทั จดทะเบีียนที่่�มีี
ความโดดเด่่ น ในการดำำ� เนิินธุุ รกิิจ อย่่ า งยั่่� ง ยืืน
ทั้้�งด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และบรรษััท
ภิิบาล (Environmental, Social and
Governance: ESG) อีีกด้้วย

ผมมีีความเชื่่�อมั่่�นเป็็นอย่่างยิ่่�งว่่า บริิษััท น้ำำ��มัันพืืชไทย จำำ�กััด
(มหาชน) ซึ่่�งเป็็นบริิษััทชั้้�นนำำ�และเชี่่�ยวชาญในอุุตสาหกรรม
สกัั ดน้ำำ��มัันถั่่�วเหลืืองมากว่่ า 5 ทศวรรษ มีีศัักยภาพ และมีี
ความพร้้ อ มในด้้ า นการแข่่ ง ขัันทั้้� ง ตลาดภายในประเทศและ
ต่่างประเทศ ด้้วยสิินค้้าที่่�ได้้รัับการยอมรัับและไว้้วางใจจากลููกค้า้
ในเรื่่�องคุุณภาพและมาตรฐานตรงตามความต้้องการของลููกค้้า
และเป็็นที่่�ยอมรัับในสัังคม และที่่�สำำ�คััญมีีการบริิหารความเสี่่�ยง
อย่่ า งเป็็ น องค์์ ร วม ด้้ ว ยความใส่่ ใ จในผู้้�มีี ส่่ ว นได้้ ส่่ ว นเสีี ย
ทุุกภาคส่่วน อัันนำำ�ไปสู่่�การเติิบโตที่่�ยั่่�งยืืน และมุ่่�งมั่่�นที่่�จะดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจเพื่่�อสร้้างผลตอบแทนที่่�ดีีให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง
โอกาสนี้้� ในนามของคณะกรรมการบริิ ษัั ท ผมขอขอบคุุ ณ
ผู้้�มีีอุุปการคุุณต่่อบริิษััท ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น ลููกค้้า สถาบัันการเงิิน
พัันธมิิตรทางธุุรกิิจ ส่่วนราชการ ผู้้�บริิโภค และประชาชนทั่่�วไป
ตลอดจนสื่่�อมวลชนที่่�ได้้ให้้ความไว้้วางใจแก่่คณะกรรมการและ
ผู้้�บริิหารของบริิษััทด้้วยดีีตลอดมา และหวัังว่่าจะช่่วยสนัับสนุุน
และส่่งเสริิมให้้การดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทประสบความสำำ�เร็็จ
ยิ่่�งขึ้้�นไปในอนาคต และท้้ายที่่�สุุดนี้้� ขอขอบคุุณผู้้�บริิหารและ
พนัักงานบริิษััททุุกท่่านจากใจจริิง ที่่�ได้้ทุ่่�มเทแรงใจ แรงกาย
มุ่่�งมั่่�นพััฒนาการทำำ�งานและสร้้างผลงานให้้สำำ�เร็็จตามเป้้าหมาย
ที่่�ได้้วางไว้้ ขออวยพรให้้ทุุกท่่านประสบแต่่ความสุุข ความเจริิญ
ตลอดไป
						

นายสมพล เกีียรติิ ไพบููลย์์
ประธานกรรมการ
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ข้้อมููลทางการเงิิน

สิินทรััพย์์รวม

รายได้้รวม

มููลค่่าต่่อหุ้้�น

ล้้านบาท

ล้้านบาท

บาท

13,908 25,065 11.28
2563

2562

2561

2560

13,908.11

11,765.55

11,038.00

11,615.05

หนี้้�สิินรวม

4,373.39

2,716.25

2,192.57

3,048.73

ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

9,534.72

9,049.30

8,845.43

8,566.32

รายได้้รวม

25,064.76

23,800.04

25,118.91

24,805.05

รายจ่่ายรวม

22,925.87

21,989.70

22,811.33

23,221.23

กำำ�ไรก่่อนภาษีีเงิินได้้

2,135.46

1,807.22

2,304.09

1,580.07

กำำ�ไรสุุทธิิ

1,655.80

1,410.53

1,867.44

1,326.76

กำำ�ไรต่่อหุ้้�น (บาท)

2.05

1.74

2.31

1.64

มููลค่่าต่่อหุ้้�น (บาท)

11.28

10.72

10.47

10.13

ฐานะการเงิิน
สิินทรััพย์์รวม

ผลประกอบการ

ข้้อมููลผู้้�ถืือหุ้้�น

หน่่วย : ล้้านบาท
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

โครงสร้้างรายได้้
รายได้้จากการขายในประเทศ
อ�ตสาหกรรมอาหารสัตว

14,811
ลานบาท

น้ำมันถั่วเหลือง

6,830
ลานบาท

อื่นๆ

บรรจ�ภัณฑ

ลานบาท

ลานบาท

820 254
รายได้้จากการขายในต่่างประเทศ
น้ำมันถั่วเหลือง

1,376
ลานบาท

อ�ตสาหกรรมอาหารสัตว

714
ลานบาท

อื่นๆ

158
ลานบาท
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ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

1
การประกอบธุุรกิิจ
และผลการดำำ�เนิินงาน
ส่่วนที่่�
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ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

โครงสร้้างและการดำำ�เนิินงาน
ของกลุ่่�มบริิษััท
1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ
คณะกรรมการบริิษัทั ให้้ความสำำ�คััญกัับการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั จึึงกำำ�หนดให้้มีีการพิิจารณาทบทวนวิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ เป้้าหมายระยะ
ยาว และกลยุุทธ์ใ์ นการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั เป็็นประจำำ�ทุกุ ปีี เพื่่อ� กำำ�หนดทิิศทางในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ และปรัับเปลี่่ย� นกลยุุทธ์ใ์ ห้้สอดคล้้อง
เหมาะสมตามภาวะเศรษฐกิิจและการแข่่งขัันในตลาด โดยในปีี 2563 คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาทบทวนวิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ เป้้าหมาย
ระยะยาว และกลยุุทธ์์ ร่่วมกัับผู้้�บริิหารในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้ง� ที่่� 12/2563 เมื่่�อวัันที่่� 23 ตุุลาคม 2563 โดยมีีมติิให้้คง
วิิสััยทััศน์์และพัันธกิิจของบริิษัทต
ั ามเดิิม เนื่่�องจากยัังคงสอดคล้้องและเหมาะสมกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจในปััจจุุบััน

วิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ และค่่านิิยมองค์์กร
วิิสััยทััศน์์ (Vision):
TVO จะเป็็นผู้้�นำำ�ในด้้านธุุรกิิจน้ำำ��มัันพืืช
และวััตถุุดิิบอาหารสััตว์์อย่่างมั่่�นคง

พัันธกิิจ (Mission):
•	มุ่่�งพััฒนาบุุคลากรให้้มีีความเป็็นเลิิศ
• เร่่งปรัับปรุุงประสิิทธิภิ าพการผลิิต เพื่่อ�
ยกระดัับคุุณภาพมาตรฐานสิินค้้าและ
บริิการ ให้้ครองความเป็็นที่่�หนึ่่�งในใจ
ผู้้�บริิโภค
•	มุ่่�งสร้้ า งสรรค์์ น วัั ต กรรม พัั ฒ นา
ผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อต่่อยอดธุุรกิิจใหม่่ และ
ตอกย้ำำ��ความเป็็นผู้้�นำำ�ในอุุตสาหกรรม
ที่่�อยู่่�คู่่�กัับชุุมชน ดููแลสัังคม และใส่่ใจ
สิ่่ง� แวดล้้อม

(1) โครงสร้างและการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัท

ค่่านิิยมขององค์์กร: (TVO Way)
T: Trust & Teamwork เชื่่�อมั่่�นในการ
พัั ฒ นาตนเอง พัั ฒ นาองค์์ ก รไปสู่่�
ความเป็็นเลิิศ มีีการทำำ�งานเป็็นทีีม
เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�ความสำำ�เร็็จ
V: Value Creation สร้้างคุุณค่่าให้้กัับ
องค์์กร เพื่่�อให้้องค์์กรเป็็นผู้้�นำำ�ทั้้�งด้้าน
ธุุรกิิจน้ำำ�มั
� ันพืืชและธุุรกิิจอาหารสััตว์์
O: Operational Excellence สร้้างสรรค์์
นวััตกรรม เพิ่่�มประสิิทธิิภาพสู่่�ความ
เป็็ น เลิิ ศ ให้้ TVO ของเราก้้ า วไป
ข้้างหน้้า เป็็นผู้้�นำำ�ที่่มั่่� น� คงและตลอดไป
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ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

วััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายระยะยาวในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ:
บริิษััทมีีความเชื่่�อมั่่�นในศัักยภาพการเติิบโตของอุุตสาหกรรม
เกษตรและอาหาร จึึงมีีแผนงานที่่จ� ะขยายตลาดสู่่�ประเทศในกลุ่่�ม
อาเซีียน มุ่่�งมั่่� น พัั ฒ นาคุุ ณ ภาพของสิิ น ค้้ า อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ งด้้ ว ย
เทคโนโลยีีที่่�ทันั สมััยตามมาตรฐานระดัับสากล บนพื้้�นฐานการใช้้
ทรััพยากรอย่่างเหมาะสมและเป็็นมิิตรต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม สร้้างสรรค์์
นวััตกรรมอัันก่่อให้้เกิิดมููลค่่าเพิ่่�มแก่่กิิจการและลดผลกระทบ
ต่่ อ สิ่่� ง แวดล้้ อ ม รวมทั้้� ง เพิ่่� ม ศัั ก ยภาพของพนัั ก งานทุุ ก ระดัั บ
เพื่่อ� ยกระดัับความสามารถในการแข่่งขััน ควบคู่่�กัับการดููแลสัังคม
และชุุมชน และสร้้างผลตอบแทนให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเหมาะสม
ด้้วยการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�คำำ�นึึงถึึงผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกภาคส่่วน อัันนำำ�
ไปสู่่�การเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน

เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินงานของบริิษััทเป็็นไปตามวััตถุุประสงค์์และ
เป้้าหมายหลัักที่่�จะบรรลุุกำำ�ไรสุุทธิิในระดัับร้้อยละ 6-8 ต่่อปีี
ภายในปีี 2567 คณะกรรมการบริิษััทจึึงพิิจารณากำำ�หนดกลยุุทธ์์
หลัั ก เป็็ น ประจำำ�ทุุ ก ปีี เพื่่� อ ปรัั บ เปลี่่� ย นกลยุุ ทธ์์ ข ององค์์ ก ร
ให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ สถานการณ์์ ที่่� เ ปลี่่� ย นแปลงไป ควบคู่่�ไปกัั บ
การบริิ ห ารความเสี่่� ย งที่่� ค รอบคลุุ ม และการควบคุุ ม ภายใน
ที่่�เพีียงพอตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี โดยคำำ�นึึงถึึงปััจจััย
แวดล้้อมของกิิจการ และการวิิเคราะห์์ผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
ต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�เกี่่�ยวข้้อง ในปีี 2563 คณะกรรมการบริิษััท
ร่่วมกัับผู้้�บริิหารทบทวนผลการดำำ�เนิินงานในปีีที่ผ่่� า่ นมา ประกอบ
กัั บ สภาพแวดล้้ อ มทั้้� ง ภายในและภายนอกที่่� เ ปลี่่� ย นแปลง
เพื่่�อกำำ�หนดกลยุุทธ์์ที่่�เชื่่�อมโยงกัับแผนการดำำ�เนิินงานและงบ
ประมาณประจำำ�ปีี ดัังนี้้�

ทิิศทางกลยุุทธ์์องค์์กร (ปีี 2564 – 2568)

“

ผู้้�นำำ�ในด้้านธุุรกิิจน้ำำ��มัันพืืช
และวััตถุุดิิบอาหารสััตว์์อย่่างมั่่�นคง
A. การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน

B. มุ่่�งสู่่�ความเป็็นเลิิศ

1. เน้้นการผลิิตที่่�รัักษาคุุณภาพ
	สิ่่�งแวดล้้อม
2. สร้้างคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีให้้กัับชุุมชน
และสัังคมอย่่างต่่อเนื่่�อง

”

C. เติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�อง

3. เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินงาน
ทั่่�วทั้้�งองค์์กร
4.	ส่่งมอบผลิิตภััณฑ์์คุุณภาพ
และบริิการ

5. ขยายธุุรกิิจน้ำำ��มัันถั่่�วเหลืืองบริิสุุทธิ์์�
ในภููมิิภาคอาเซีียน
6. นวััตกรรมผลิิตภััณฑ์์และบริิการ

D. สร้้างความแข็็งแกร่่งของตััวขัับเคลื่่�อนกลยุุทธ์์
ทรััพยากรบุุคคล
 Efficient Work Process
 พััฒนาขีีดความสามารถของพนัักงาน

ระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ (MIS)
 ระบบวิิเคราะห์์ข้้อมููล (Big Data)
 เข้้าสู่่� Digitization

(1) โครงสร้างและการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัท

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2563

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

A.	ยุุทธศาสตร์์การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
บริิษััทมีีการกำำ�หนดกรอบการดำำ�เนิินงานด้้านความยั่่�งยืืนของ
(Sustainability Framework) ให้้เป็็นบรรทััดฐาน โดยมีีการ
พััฒนาสร้้างความสมดุุลใน 3 มิิติิ เพื่่�อเร่่งสร้้างคุุณค่่าให้้องค์์กร
ดัังนี้้�
มิิติิเศรษฐกิิจ: ผลตอบแทนจากการลงทุุนทางสัังคมและ
สิ่่�งแวดล้้อมสามารถสร้้างรายได้้ทางการเงิินที่่�ยั่่ง� ยืืน
มิิติิสัังคม: ยกระดัับคุุณภาพการบริิหารงาน ทั้้�งการดููแล
พนัักงาน ชุุมชนและสัังคม
มิิติิสิ่่�งแวดล้้อม: ต่่อยอดการดำำ�เนิินกลยุุทธ์์ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
โดยจััดทำำ�ระบบการดำำ�เนิินงานและการติิดตาม
โดยมีีกลยุุทธ์์ย่่อยและเป้้าหมายการดำำ�เนิินการ ดัังต่่อไปนี้้�
เน้้นการผลิิตที่่�รัักษาคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม
บริิษััทได้้จััดทำำ�แผนจััดการสิ่่�งแวดล้้อมเชิิงรุุก (Proactive
Environmental Management) โดยการนำำ�เอาเทคโนโลยีี
มาใช้้ในการปรัับปรุุงกระบวนการผลิิต เพื่่อ� ให้้เกิิดการบริิหาร
จััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างมีีประสิิทธิิภาพสููงสุุดและลด
ผลกระทบที่่�อาจเกิิดต่่อสัังคม ชุุมชนและสิ่่ง� แวดล้้อม
สร้้างคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีให้้กัับชุุมชนและสัังคมอย่่างต่่อเนื่่�อง
บริิษััทมีีเป้้าหมายด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมในการสร้้าง
คุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีให้้กัับชุุมชนและสัังคมเข้้มแข็็งอย่่างต่่อเนื่่�อง
โดยมีีการต่่อยอดและขยายผลแนวคิิดรููปแบบการตอบแทน
สัังคมลัักษณะสร้้างคุุณค่่าร่่วม (Creating shared value –
CSV ) และสร้้างการมีีส่่วนร่่วมต่่อกิิจกรรมความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคมต่่างๆ

B.	ยุุทธศาสตร์์การการมุ่่�งสู่่�ความเป็็นเลิิศ
เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินงานทั่่�วทั้้�งองค์์กร
บริิษัทมีี
ั การกำำ�หนดแผนงานโครงการ รวมถึึงการตั้้ง� เป้้าหมาย
ที่่ท้� ้าทาย เพื่่�อผลัักดัันให้้เกิิดความสำำ�เร็็จที่่�เป็็นรููปธรรม โดย
จะมุ่่�งเน้้นไปที่่ป� ระสิิทธิภิ าพในด้้านการผลิิต สร้้างเสถีียรภาพ
ในการผลิิต การบริิหารจััดการเพื่่�อลดต้้นทุุน คำำ�นึึงถึึงความ
ปลอดภััยและสิ่่�งแวดล้้อมเป็็นสำำ�คััญ

ส่่งมอบผลิิตภััณฑ์์คุุณภาพและบริิการ
บริิษััทใช้้มาตรการระบบความปลอดภััยทางชีีวภาพ (Biosecurity) และมีีแผนปฏิิบัติั กิ าร ในการปรัับปรุุงพื้้�นที่่ก� ารผลิิต
ขั้้� น ตอนการปฏิิ บัั ติิ เช่่ น กำำ� หนดพื้้� น ที่่� เ ฉพาะห้้ า มบุุ ค คล
ภายนอกเข้้าก่่อนได้้รับั อนุุญาต มีีการคััดกรองบุุคคลภายนอก
รถรัับส่่งสิินค้้า ตลอดจนพ่่นสารเคมีีฆ่่าเชื้้�อรถที่่�เข้้าออกโรง
งาน เพื่่�อป้้องกัันการปนเปื้้�อนข้้าม (cross contamination)
เพื่่�อการมอบผลิิตภััณฑ์์คุุณภาพและปลอดภััยด้้านอาหารถึึง
มืือลููกค้้า

C. การเติิบโตทางธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�อง
ขยายธุุรกิิจน้ำำ��มัันถั่่�วเหลืืองบริิสุุทธิ์์�ในภููมิิภาคอาเซีียน
บริิษัทมีี
ั การขยายตลาดน้ำำ��มันั ถั่่ว� เหลืืองเพื่่อ� รองรัับการเติิบโต
ของธุุรกิิจ โดยจะมุ่่�งเน้้นการขยายตลาดไปกลุ่่�มประเทศ
CLMV
นวััตกรรมผลิิตภััณฑ์์และบริิการ
บริิษัทั จะกำำ�หนดให้้มีีกระบวนการพััฒนาผลิิตภัณ
ั ฑ์์ใหม่่อย่่าง
เป็็ น ระบบ มีีการบูู ร ณาการหน่่ ว ยงานที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งในการ
ร่่วมพััฒนา สร้้างนวััตกรรมผลิิตภััณฑ์์และบริิการเพื่่�อการ
ต่่อยอดธุุรกิิจในอนาคต

D. สร้้างความแข็็งแกร่่งของตััวขัับเคลื่่�อนกลยุุทธ์์
ทรััพยากรบุุคคล
บริิ ษัั ทกำำ� หนดกลยุุ ทธ์์ ด้้ า นการบริิ ห ารทรัั พ ยากรบุุ ค คล
(People Strategy) เพื่่�อรองรัับการมุ่่�งสู่่�การเป็็น High
Performance Organization ภายในระยะเวลา 5 ปีี รวม
ทั้้�งเสริิมสร้้างความสามารถในการแข่่งขัันทางธุุรกิิจให้้แก่่
บริิษััทฯ กระบวนการทำำ�งานที่่�มีีประสิิทธิิภาพ การพััฒนา
ขีีดความสามารถของพนัักงาน การสร้้างภาวะผู้้�นำำ�ปลูกู ฝัังค่่า
นิิยมและปรัับวััฒนธรรมองค์์กร
ระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ (MIS)
	ปรัับปรุุงกระบวนการทำำ�งานควบคู่่�ไปกัับการปรัับเปลี่่�ยน
แนวคิิด ทััศนคติิในการทำำ�งานและเพิ่่�มขีีดความสามารถ โดย
การนำำ�เทคโนโลยีีเข้้ามาช่่วยสนัับสนุุน และพััฒนาระบบฐาน
ข้้ อ มูู ล รวมถึึ ง การยกระดัั บ การวิิ เ คราะห์์ ข้้ อ มูู ล (Data
Analytics) ของบริิษััทฯ เพื่่�อสนัับสนุุนการวััดผลการดำำ�เนิิน
งานในระดัับองค์์กร

(1) โครงสร้างและการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัท
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แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2563

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

การเปลี่่�ยนแปลงและพััฒนาการที่่�สำำ�คััญ
พฤศจิิกายน 2533 เป็็น บริิษัทั น้ำำ��มันั พืืชไทย จำำ�กัดั (มหาชน)
หรืือ TVO โดยตลอดระยะเวลากว่่า 53 ปีีที่่�ผ่่านมา บริิษัทมีี
ั
ความมุ่่�งมั่่น� ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจตามหลัักการกำำ�กับั ดููแลกิิจการ
ที่่�ดีี ด้้วยคำำ�นึึงถึึงความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย
เพื่่� อ ให้้ บ ริิ ษัั ท เติิ บ โตอย่่ า งยั่่� ง ยืืน และคงความเป็็ น ผู้้�นำำ�
ในอุุ ต สาหกรรมน้ำำ��มัั น พืืช ตลอดจนสร้้ า งผลตอบแทนที่่�
เหมาะสมให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างสม่ำำ��เสมอ โดยในปีี 2563 บริิษัทั
มีีการดำำ�เนิินธุุรกิิจตามปกติิ แม้้จะมีีสถานการณ์์การแพร่่
ระบาดโรค COVID-19 แต่่บริิษััทมีีมาตรการป้้องกัันดููแล
ทำำ�ให้้ไม่่ได้้กระทบกัับการดำำ�เนิินการของบริิษััท

อำำ�นาจในการควบคุุมบริิษััทในปีีที่่�ผ่่านมา
รายละเอีียดผู้้�ถืือหุ้้�น ปรากฏในหััวข้้อผู้้�ถืือหุ้้�น หน้้า 29-30
ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจในปีีที่่�ผ่่านมา
บริิษัทั น้ำำ�มั
� ันพืืชไทย จำำ�กััด (มหาชน) เริ่่�มก่่อตั้้�งในปีี 2510
ภายใต้้ชื่่�อ บริิษััท โรงกลั่่น� น้ำำ��มัันนครชััยศรีี จำำ�กััด ผู้้�ผลิิตและ
จำำ�หน่่ายน้ำำ��มัันรำำ�ข้้าว จากนั้้�นในปีี 2528 ได้้จดทะเบีียนจััด
ตั้้�ง บริิษััท น้ำำ��มัันพืืชไทย จำำ�กััด เพื่่�อดำำ�เนิินธุุรกิิจผลิิตและ
จำำ�หน่่ายน้ำำ��มัันพืืชบริิโภคและวััตถุุดิิบอาหารสััตว์์ และได้้เข้้า
จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยในวัันที่่� 14
ซื้้�อทรััพย์์สิินของ
บริิษััท โรงกลั่่�นน้ำำ��มัันนครชััยศรีี จำำ�กััด
ขยายกำำ�ลัังการผลิิต
เป็็น 800 ตัันเมล็็ดถั่่�วเหลืือง/วััน
และเข้้าจดทะเบีียน
ในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย

เข้้าถืือหุ้้�น 43%
ในบริิษััท พรอดดิิจิิ จำำ�กััด
ผู้้�ผลิิตบรรจุุภััณฑ์์ขวด PET
เข้้าถืือหุ้้�น 65%
ในบริิษััท ไทย เว็็ดเจ็็ดเทเบิ้้�ลออยล์์
อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด

จััดตั้้�ง
บริิษััท น้ำำ��มัันพืืชไทย จำำ�กััด
มีีกำำ�ลัังการผลิิต
400 ตัันเมล็็ดถั่่�วเหลืือง/วััน

ปีี พ.ศ.

2516

2528

ก่่อตั้้�ง
บริิษััท โรงกลั่่�นน้ำำ��มัันนครชััยศรีี จำำ�กััด
ผลิิตน้ำำ��มัันรำำ�ข้้าว
ด้้วยกำำ�ลัังการผลิิต 50 ตััน/วััน

2533

2535

2536

เข้้าถืือหุ้้�น 14%
ในบริิษััท น้ำำ��มัันบริิโภคไทย จำำ�กััด
ผู้้�ผลิิตนำำ�มัันรำำ�ข้้าวตรา คิิง

(1) โครงสร้างและการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัท

2537

ขยายกำำ�ลัังการผลิิต
1,500 ตัันเมล็็ดถั่่�วเหลืือง/วััน
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การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

โครงการ ICE Condensing เพื่่�อปรัับปรุุงคุุณภาพน้ำำ��มััน
โครงการคาโนลา เพื่่�อสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มจากผลิิตภััณฑ์์ ใหม่่ 
โครงการ Expander เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการผลิิต

ส่่งออกกากถั่่�วเหลืือง
ไปต่่างประเทศ

2561

2562

2560

ปรัับเทคโนโลยีีการผลิิต
ฟลููแฟตซอย /
โครงการนวััตกรรม
Nano Neutralization

2558

2557
ออกผลิิตภััณฑ์์ Healthy Chef
และ Queen
สำำ�หรัับตลาด CLMV

2553

บริิษััท พรอดดิิจิิ จำำ�กััด (มหาชน)
มีีการเพิ่่�มทุุน
ทำำ�ให้้สััดส่่วนการถืือหุ้้�น
ของบริิษััทเป็็น 31.85%

2544
2543

ขยายกำำ�ลัังการผลิิต 3,500
ตัันเมล็็ดถั่่�วเหลืือง/วััน

ขยายกำำ�ลัังการผลิิต 2,000
ตัันเมล็็ดถั่่�วเหลืือง/วััน

ขยายกำำ�ลัังการผลิิต
6,000 ตัันเมล็็ดถั่่�วเหลืือง/วััน
และถอนการลงทุุน
ในบริิษััท ไทย เว็็ดเจ็็ดเทเบิ้้�ลออยล์์
อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด

13
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ทั้้�งนี้้�บริิษััทไม่่มีีการเปลี่่�ยนแปลงโครงสร้้างผู้้�ถืือหุ้้�น การจััดการ หรืือการประกอบธุุรกิิจ ในรอบ 3 ปีี ที่่�ผ่่านมา

ข้้อมููลทั่่�วไปของบริิษััท
ชื่่�อบริิษััท
ที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่
ที่่�ตั้้�งโรงงาน
ประเภทธุุรกิิจ
เลขทะเบีียน
ทุุนจดทะเบีียน
ทุุนจดทะเบีียนเรีียกชำำ�ระแล้้ว
โทรศััพท์์
โทรสาร
เว็็ป ไซต์์
นายทะเบีียนหลัักทรััพย์์

ผู้้�สอบบััญชีี

ที่่�ปรึึกษากฎหมาย

บริิษัทั น้ำำ��มัันพืืชไทย จำำ�กัดั (มหาชน)
เลขที่่� 149 ถนนรััชดาภิิเษก (ท่่าพระ-ตากสิิน) แขวงบุุคคโล เขตธนบุุรีี กรุุงเทพฯ 10600
เลขที่่� 81/7 หมู่่�ที่่� 1 ตำำ�บลไทยาวาส อำำ�เภอนครชััยศรีี จัังหวััดนครปฐม 73120
ผู้้�ผลิิตและจำำ�หน่่ายน้ำำ��มัันถั่่�วเหลืืองและกากถั่่�วเหลืือง
0107537001536
หุ้้�นสามััญ 808,610,985 หุ้้�น
มููลค่่าตราไว้้หุ้้�นละ 1 บาท รวม 808,610,985 บาท
หุ้้�นสามััญ 808,610,985 หุ้้�น
มููลค่่าตราไว้้หุ้้�นละ 1 บาท รวม 808,610,985 บาท
สำำ�นัักงานใหญ่่ : 02 477 9020
โรงงาน : 034 265 620-29
สำำ�นัักงานใหญ่่ : 02 477 8022
โรงงาน : 034 265 610
www.tvothai.com
บริิษัทั ศููนย์์รัับฝากหลัักทรััพย์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
เลขที่่� 93 อาคารตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ถนนรััชดาภิิเษก แขวงดิินแดง
เขตดิินแดง กรุุงเทพ 10400
โทรศััพท์์ : 02 009 9000
โทรสาร : 02 009 9991
นางชลรส สัันติิอััศวราภรณ์์ เลขทะเบีียนผู้้�สอบบััญชีี 4523
บริิษัทั สำำ�นัักงาน อีีวาย จำำ�กััด
อาคารเลครััชดา ชั้้�นที่่� 33 เลขที่่� 193/136-137 ถนนรััชดาภิิเษกตััดใหม่่
คลองเตย กรุุงเทพ 10110
โทรศััพท์์ : 02 264 0777
โทรสาร : 02 264 0789
บริิษัทั เบเคอร์์ แอนด์์ แม็็คเค็็นซี่่� จำำ�กัดั
อาคารอัับดุุลราฮิิม ชั้้�น 22-25
เลขที่่� 990 ถนนพระราม 4 แขวงสีีลม เขตบางรััก กรุุงเทพ 10500
โทรศััพท์์ : 02 636 2000
โทรสาร : 02 636 2111

(1) โครงสร้างและการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัท
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

1.2 ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ
โครงสร้างรายได้
ประเภทผลิิตภััณฑ์์

ดำำ�เนิินการ
%
2563
2562
2561
2560
%
%
%
%
โดย
การถืือหุ้้�น (ล้้านบาท)
(ล้้านบาท)
(ล้้านบาท)
(ล้้านบาท)

รายได้้จากการขายภายในประเทศ
น้ำำ��มัันถั่่�วเหลืือง

TVO

100

อุุตสาหกรรมอาหารสััตว์์

TVO

100

อื่่�นๆ

TVO

100

820

3.28

1,156

4.90

1,099

4.42

715

2.91

พรอดดิิจิิ

31.85

254

1.02

362

1.53

373

1.50

318

1.29

บรรจุุภััณฑ์์

6,830 27.36

5,646 23.94

5,991 24.09

6,911 28.13

14,811 59.34 14,425 61.16 15,324 61.62 15,487 63.04

รายได้้จากการขายในต่่างประเทศ
น้ำำ��มัันถั่่�วเหลืืองบริิสุุทธิ์์�

TVO

100

1,376

5.51

1,178

4.99

1,141

4.59

907

3.69

อุุตสาหกรรมอาหารสััตว์์

TVO

100

714

2.86

721

3.06

655

2.63

179

0.73

อื่่�นๆ

TVO

100

158

0.63

99

0.42

286

1.15

51

0.21

100 24,568

100

รวมทั้้�งสิ้้�น

24,963

100 23,587

100 24,869

ผลิิตภััณฑ์์

ลัักษณะของผลิิตภััณฑ์์และบริิการและพััฒนานวััตกรรม
บริิษัทั น้ำำ�มั
� นั พืืชไทย จำำ�กัดั (มหาชน) เป็็นผู้้�ประกอบการอุุตสาหกรรมการเกษตร ผลิิตและจำำ�หน่่ายสิินค้้าสองประเภท คืือ น้ำำ�มั
� นั พืืชบริิโภค
และวััตถุดิุ ิบอาหารสััตว์์ โดยแบ่่งผลิิตภััณฑ์์ออกเป็็น 13 ชนิิด ดัังนี้้�

1

น้ำำ��มัันถั่่�วเหลืือง ตรา “องุ่่�น” เป็็นน้ำำ�มั
� ันพืืชที่่�ผลิิตจากถั่่�วเหลืืองคััดคุุณภาพ 100% มีีกรดไขมัันไม่่อิ่่�มตััว
ซึ่่�งกรดไขมัันไม่่อิ่่�มตััวนั้้�นเป็็นกรดไขมัันจำำ�เป็็นต่่อร่่างกาย ใช้้สำำ�หรัับปรุุงอาหารในครััวเรืือน และยัังเป็็น
วััตถุุดิิบหลัักที่่�สำำ�คััญของอุุตสาหกรรมผลิิตอาหารสำำ�เร็็จรููปต่่างๆ เช่่น อุุตสาหกรรมผลิิตปลากระป๋๋อง
อุุตสาหกรรมผลิิตน้ำ��ำ พริิกเผา และอื่่น� ๆ น้ำำ��มันั ถั่่ว� เหลืือง ตรา “องุ่่�น” ได้้รับั ความไว้้วางใจจากผู้้�บริิโภคและ
อุุตสาหกรรมต่่างๆ เป็็นอย่่างมาก เนื่่อ� งจากคุุณภาพที่่ไ� ม่่เป็็นไขและให้้คุณ
ุ ค่่าทางโภชนาการที่่�ดีีต่อ่ สุุขภาพ

2

น้ำำ��มัันข้้าวโพด ตรา “องุ่่�น” สกััดจากเมล็็ดข้้าวโพดคััดคุุณภาพ 100% มีีกรดไขมัันไม่่อิ่่�มตััวสููง อุุดมไปด้้วย
กรดไลโนเลอิิก รวมทั้้�งมีี Phytosterol สููง ช่่วยลดคอเลสเตอรอลชนิิดไม่่ดีี (LDL) โดยจะเข้้าแข่่งขััน
การดููดซึึมกัับคอเลสเตอรอล ทำำ�ให้้คอเลสเตอรอลถููกดููดซึึมไม่่ได้้ จึึงทำำ�ให้้คอเลสเตอรอลชนิิด LDL
ในร่่างกายลดลง

(1) โครงสร้างและการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัท
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3

น้ำำ��มัันทานตะวััน ตรา “องุ่่�น” ผลิิตจากเมล็็ดทานตะวััน 100% เป็็นน้ำำ��มัันที่่�มีีกรดไขมัันไม่่อิ่่�มตััวสููง
อุุดมไปด้้วยกรดไลโนเลอิิก ซึ่ง่� เป็็นกรดไขมัันที่่มีีป
� ระโยชน์์ต่อ่ ร่่างกาย และปลอดภััยต่่อสุุขภาพของผู้้�บริิโภค
ส่่วนใหญ่่ใช้้ในอุุตสาหกรรมผลิิตอาหารทะเลส่่งออก เช่่น ทููน่่าในน้ำำ��มัันทานตะวัันบรรจุุกระป๋๋อง

4

น้ำำ��มัันคาโนลา ตรา “องุ่่�น” เป็็นน้ำำ�มั
� ันที่่�มีีกรดไขมัันอิ่่ม� ตััวต่ำำ��กว่่า 10% และมีีกรดไขมัันไม่่อิ่่�มตััวเชิิงเดี่่�ยว
หรืือกรดโอเลอิิกสููง ช่่วยลดคอเลสเตอรอลชนิิด LDL ซึ่่�งเป็็นคอเลสเตอรอลชนิิดที่่�ไม่่ดีี และไม่่ก่่อให้้เกิิด
ไขมัันในเลืือด จึึงช่่วยลดโอกาสเสี่่�ยงต่่อการเกิิดโรคหลอดเลืือดหััวใจและความดัันโลหิิตสููง

5

น้ำำ��มัันมะกอกธรรมชาติิ ตราโมนิินี่่� (MONINI)  (Classico Extra Virgin Olive Oil) น้ำำ�มั
� ันมะกอกบริิสุุทธิ์์�
สกััดจากผลมะกอกโดยไม่่ผ่่านความร้้อนและสารเคมีี ประกอบด้้วยกรดไขมัันไม่่อิ่่�มตััวเชิิงเดี่่�ยวสููง
ซึ่่�งช่่วยลดคอเลสเตอรอลชนิิด LDL อุุดมด้้วยวิิตามิินอีีและสารต้้านอนุุมููลอิิสระอย่่างโพลีีฟีีนอลสููง
ให้้รสชาติิเข้้มข้้นและกลิ่่น� รสที่่แ� ท้้จริิงของน้ำำ��มันั มะกอกซึ่่ง� ทางบริิษัทั เป็็นตััวแทนจััดจำำ�หน่่ายในประเทศไทย
เพีียงเจ้้าเดีียว และน้ำำ�มั
� ันมะกอกธรรมชาติินี้้�มีีสััดส่่วนยอดขายอัันดัับ 1 ในประเทศอิิตาลีี

6

น้ำำ��มัันมะกอกผ่่านกรรมวิิธีี ตราโมนิินี่่� (MONINI) (Anfora Olive Oil) ได้้จากกระบวนการกลั่่�นที่่ทั� ันสมััย
ที่่�สุุด ผสมกัับน้ำำ��มัันมะกอกธรรมชาติิคุุณภาพดีี สีีเหลืืองอ่่อนประกายทอง สามารถนำำ�ไปปรุุงอาหาร
ทั้้�งผััดและทอด โดยไม่่เสีียรสชาติิที่่�แท้้จริิงของอาหาร

7

น้ำำ��มัันมะกอกผ่่านกรรมวิิธีี ตราโมนิินี่่� (MONINI) (Mild & Light Olive Oil) ได้้จากกระบวนการกลั่่�น
ที่่�ทัันสมััยที่่�สุุด ผสมกัับน้ำำ��มัันมะกอกธรรมชาติิคุุณภาพดีี รสชาติิอ่่อนละมุุนนุ่่�มนวลเป็็นพิิเศษ สามารถ
นำำ�มาประกอบอาหารทั้้�งการผััด การอบ การทอดน้ำำ��มัันท่่วม เหมาะกัับการใช้้แทนเนยและน้ำำ��มัันพืืช
ในการทำำ�อาหารที่่�ใช้้อุุณหภููมิิสููง โดยไม่่ทำำ�ให้้เสีียรสชาติิที่่�แท้้จริิงของอาหาร

8

กากถั่่�วเหลืือง เป็็นวััตถุุดิิบหลัักที่่�ต้้องใช้้เพื่่�อผลิิตอาหารสััตว์์ กากถั่่�วเหลืืองของบริิษััทจำำ�หน่่ายภายใต้้ชื่่�อ
“ทีีวีีโอ ไฮโพรมีีล” เป็็นผลิิตภััณฑ์์ที่่�ได้้รัับการยอมรัับอย่่างกว้้างขวางในวงการอุุตสาหกรรมการเลี้้�ยงสััตว์์
เนื่่�องจากมีีคุุณภาพสููง สม่ำำ��เสมอ และได้้มาตรฐาน

(1) โครงสร้างและการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัท

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2563
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9

ดีีฮััล ซอยมีีล ภายใต้้ชื่่�อ “ทีีวีีโอ ดีีฮััล ซอยมีีล” เนื้้�อถั่่�วเหลืืองกะเทาะผิิวออก ให้้โปรตีีนและคุุณค่่า
อาหารอื่่�นๆ สููงขึ้้�น เหมาะสำำ�หรัับสััตว์์ที่่�ต้้องการอาหารคุุณภาพสููงเพื่่�อการเติิบโตและให้้ผลผลิิตสููงสุุด

10

ฟููลแฟตซอย ภายใต้้ชื่่�อ “ทีีวีีโอ ฟููลแฟตซอย” เป็็นวััตถุุดิิบใช้้ผสมอาหารเพื่่�อเลี้้�ยงลููกสุุกรและไก่่ ช่่วยให้้
ย่่อยง่่าย ให้้โปรตีีนและพลัังงานสููงสุุด อุุดมด้้วยกรดไขมัันไม่่อิ่่�มตััวซึ่่�งจำำ�เป็็นสำำ�หรัับสััตว์์เลี้้�ยงชนิิดต่่างๆ
โดยเฉพาะสััตว์์เลี้้ย� งระยะเล็็ก เสริิมการเจริิญเติิบโตอย่่างมีีคุุณภาพ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งช่่วยเพิ่่�มการสร้้าง
เนื้้�อแดงให้้มากขึ้้�นในสััตว์์

11

ดีีฮััล ฟููลแฟตซอย ภายใต้้ชื่่�อ “ทีีวีีโอ ดีีฮััล ฟููลแฟตซอย” ถั่่�วเหลืืองอบไขมัันเต็็มชนิิดกะเทาะผิิว
เป็็นผลิิตภััณฑ์์ที่่�ได้้จากการนำำ�เมล็็ดถั่่�วเหลืืองไขมัันเต็็มคุุณภาพสููงมาตรฐานอาหารคน มากะเทาะผิิวออก
แล้้วนำำ�ไปผ่่านกระบวนการผลิิตที่่�มีีมาตรฐานสููง (Extruded Thermal Treatment) ทำำ�ให้้ได้้รัับ
ความร้้อนในปริิมาณที่่�สุุกพอดีี เพื่่�อกำำ�จััดสารขััดขวางโภชนะในเมล็็ดถั่่�วเหลืืองให้้มากที่่�สุุด เหมาะกัับ
การเลี้้�ยงสััตว์์วััยอ่่อน เช่่น ลููกสุุกรระยะดููดนมและอนุุบาล ไก่่เนื้้�อ ไก่่ไข่่ เป็็ด และสััตว์น้ำ์ ำ�� เช่่น กุ้้�ง ปลา
เพราะทำำ�ให้้สัตว์
ั ไ์ ด้้รับั สารอาหารที่่เ� หมาะสม สุุขภาพดีี โตเร็็ว ทั้้�งนี้้� รวมถึึงสััตว์ที่์ ต้่� อ้ งการพลัังงานสููงมากๆ
เช่่น แม่่สุุกรระยะเลี้้�ยงลููก เป็็นต้้น “ทีีวีีโอ ดีีฮััล ฟููลแฟตซอย” จึึงเป็็นผลิิตภััณฑ์์ที่่�สามารถตอบโจทย์์
อุุตสาหกรรมการผลิิตอาหารสััตว์์ในปััจจุุบัันอย่่างตรงจุุด

12

เลซิิติิน ใช้้เป็็นส่่วนผสมในการผลิิตอาหารสััตว์์ เช่่น กุ้้�ง ไก่่ และหมูู มีีสาระสำำ�คััญคืือ ฟอสโฟลิิพิิด และ
แหล่่งของโคลีีน ซึ่่�งเป็็นสารสำำ�คััญสำำ�หรัับอาหารกุ้้�งและอาหารสััตว์์ระยะเล็็ก ช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
ในการใช้้ประโยชน์์ของไขมััน ซึ่่�งทำำ�ให้้เพิ่่�มการดููดซึึมของสารอาหารให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น

13

ทีีวีีโอ ซอยฮััล เป็็นผลิิตภััณฑ์์ทำำ�จากผิิวถั่่�วเหลืืองร่่อนออกจากเมล็็ดถั่่�วเหลืือง เป็็นแหล่่งของไฟเบอร์์ที่ดีี่�
โดยเฉพาะอาหารสััตว์์เคี้้�ยวเอื้้�อง และอาหารที่่�ต้้องการไฟเบอร์์สููงในบางระยะ

(1) โครงสร้างและการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัท
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แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2563

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

การตลาดและการแข่่งขััน

การทำำ�การตลาดของผลิิตภัณ
ั ฑ์์และบริิการที่่สำ� ำ�คัญ
ั

ลููกค้้าและช่่องทางการจััดจำำ�หน่่าย

นโยบายการตลาด
เพื่่� อ การเป็็ น ผู้้�นำำ� ด้้ า นการผลิิ ต และจำำ� หน่่ า ยน้ำำ�มั
� ั น ถั่่� ว เหลืือง
และกากถั่่� ว เหลืืองในภูู มิิ ภ าคอาเซีียน บริิ ษัั ทมีี แผนกลยุุ ทธ์์
ทางการตลาด ดัังนี้้�

มููลค่่าการจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ของบริิษััทส่่วนใหญ่่เป็็นการขาย
ภายในประเทศ คิิดเป็็นสััดส่่วนประมาณร้้อยละ 97 ของยอด
การจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ทั้้ง� หมด ส่่วนที่่�เหลืือเป็็นการส่่งออกไปยััง
ตลาดต่่างประเทศ ซึ่่�งส่่วนใหญ่่จะเป็็นประเทศเพื่่�อนบ้้าน อาทิิ
กััมพููชา ลาว เมีียนมาร์์ เวีียดนาม สิิงคโปร์์ มาเลเซีีย และเกาหลีีใต้้
ซึ่่�งบริิษััทเป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการจััดจำำ�หน่่ายตรงสำำ�หรัับการส่่งออก
ทั้้�งหมด

ผลิิ ตสิิ น ค้้ า ที่่� มีีคุุ ณ ภาพสูู ง ด้้ ว ยคุุ ณ ค่่ า ทางโภชนาการที่่� ใ ห้้
ประโยชน์์สูงู สุุด วััตถุุดิบิ อาหาร ทั้้�งนี้้�วัตถุ
ั ดิุ บิ ที่่ใ� ช้้คืือถั่่�วเหลืือง
เป็็ น พืืชที่่� มีีคุุ ณ ค่่ า ทางอาหารสูู งด้้ วยโปรตีีนที่่�มีีป ระโยชน์์
ต่่ อ ร่่ า งกาย มีีกรดไลโนลิิ อิิ ค สูู ง มีีคุุ ณ สมบัั ติิ ใ นการลด
คอเลสเตอรอล และมีีกรดไขมัั น ไม่่ อิ่่� ม ตัั วสูู ง ไม่่ อุุ ดตัั น
ในเส้้นเลืือดส่่งผลดีีต่่อร่่างกายและหััวใจ ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ของบริิษัทั
จึึงแตกต่่างจากผู้้�ผลิิตรายอื่่�นๆ ด้้วยคุุณภาพสููงและเป็็นที่่�
ยอมรัับของผู้้�บริิโภค
วิิ จัั ย และพัั ฒ นาผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ เ พื่่� อ การพัั ฒ นาคุุ ณ ภาพอย่่ า ง
ต่่อเนื่่�องในการนำำ�เสนอสิินค้้าที่่�ดีีที่่�สุุด เพื่่�อตอบสนองความ
ต้้องการของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย และพร้้อมรองรัับการเปลี่่ย� นแปลง
ทางเศรษฐกิิจ สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม นำำ�ไปสู่่�การเพิ่่�มโอกาส
และความสามารถในการแข่่งขััน
	พััฒนาผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ เพื่่�อสร้้างฐานตลาดใหม่่
สร้้ า งความสัั ม พัั น ธ์์ ร ะยะยาวที่่� ดีีต่่ อ ลูู ก ค้้ า ด้้ ว ยนโยบาย
รัับผิิดชอบ ดููแลลููกค้้าอย่่างใกล้้ชิิด ทำำ�ให้้เกิิดความไว้้วางใจ
จากลููกค้้า
บริิหารความเสี่่�ยงในการจััดซื้้�อวััตถุุดิิบ เพื่่�อควบคุุมต้้นทุุน
วััตถุุดิิบให้้เกิิดความสามารถในการแข่่งขััน และรัักษาอััตรา
การทำำ�กำำ�ไรให้้อยู่่�ในระดัับที่่�เหมาะสม

บริิษััทมีีกลุ่่�มลููกค้้าและช่่องทางจััดจำำ�หน่่าย ดัังนี้้�
วััตถุุดิิบอาหารสััตว์์ : กากถั่่�วเหลืือง, กากดีีฮััล, ฟููลแฟตซอย,
ดีีฮััล ฟููลแฟตซอย, เลซิิติิน และทีีวีีโอ ซอยฮััล – บริิษััท
จำำ�หน่่ายตรงให้้ผู้้�ประกอบการโรงงานผลิิตอาหารสััตว์์และ
กลุ่่�มผู้้�เลี้้�ยงสััตว์์ภายในประเทศ และเริ่่�มขยายตลาดไปใน
กลุ่่�มประเทศ CLMV โดยมีีสััดส่่วนการขายในประเทศและ
ต่่างประเทศอยู่่�ที่่� 95:5
น้ำำ��มัันพืืชบริิโภค
� ันพืืชบริิโภค ตรา “องุ่่�น” : เป็็ นน้ำำ�มั
� ั นพืืชที่่� กลุ่่�ม
 น้ำำ�มั
ผู้้�บริิโภคที่่�ใส่่ใจในสุุขภาพเลืือกหา จััดจำำ�หน่่ายภายใน
ประเทศโดยบริิษัทั น้ำำ�มั
� ันพืืชไทย จำำ�กััด (มหาชน) ผ่่าน
ช่่ อ งทาง ร้้ า นค้้ า ส่่ ง (Wholesaler), ดิิ ส เคาน์์ ส โตร์์
(Discount Store), ซุุปเปอร์์มาร์์เก็็ต (Supermarket),
ไฮเปอร์์ ม าร์์ เ ก็็ ต (Hypermarket), ร้้ า นสะดวกซื้้� อ
(Convenience Store) และร้้านค้้าปลีีกทั่่�วไป ซึ่่�งมีี
ส่่วนแบ่่งการตลาดร้้อยละ 59* ของปริิมาณการขายน้ำำ��มันั
ถั่่�วเหลืืองทั้้�งหมด

	พัั ฒ นาประสิิ ทธิิ ภ าพการผลิิ ต และเทคโนโลยีี ตามความ
ต้้องการของตลาด เพื่่�อผลิิตสิินค้้าที่่�มีีคุุณภาพตามความ
ต้้องการของตลาดโดยมีีต้้นทุุนที่่�แข่่งขัันได้้
สร้้างตราสิินค้้าใหม่่เพื่่�อขยายตลาด
	ตอบสนองความพึึงพอใจของลููกค้้าทุุกด้้าน
	ส่่งมอบสิินค้้ารวดเร็็วและตรงต่่อเวลา เพื่่อ� ให้้สินิ ค้้ามีีความใหม่่
และสดอยู่่�เสมอ
(1) โครงสร้างและการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัท

(*ที่่�มา: กัันตนา เวิิล์์ดพาแนล)
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น้ำำ��มัันพืืชบริิโภค ตรา “Healthy Chef” และ “Queen” :
เป็็นตราสิินค้้าสำำ�หรัับตลาดสากลในการส่่งออกผลิิตภัณ
ั ฑ์์
น้ำำ��มัันพืืชบริิโภคขายต่่างประเทศ “Healthy Chef”
และ “Queen” เป็็ น น้ำำ��มัั น พืืชที่่� ก ลุ่่�มผู้้�บริิ โ ภคใน
ตลาดต่่างประเทศที่่ใ� ส่่ใจในสุุขภาพ บริิษัททำ
ั ำ�การกระจาย
สิินค้้าทั่่�วประเทศกััมพููชา และเมีียนมา ผ่่านช่่องทาง
ตััวแทนในต่่างจัังหวััด (Sub distributor) ร้้านค้้าส่่ง
(Wholesaler, ซุุ ป เปอร์์ ม าร์์ เ ก็็ ต (Supermarket),
ไฮเปอร์์ ม าร์์ เ ก็็ ต (Hypermarket), ร้้ า นสะดวกซื้้� อ
(Convenience Store) และร้้านค้้าปลีีกทั่่�วไปในตลาด
โดยในปััจจุุบััน Healthy Chef มีีส่่วนแบ่่งการตลาด
เป็็นอัันดัับ 1 ในประเทศกััมพููชา คิิดเป็็นร้้อยละ 70
ของปริิมาณการขายน้ำำ��มัันถั่่�วเหลืืองทั้้�งหมดในประเทศ
กััมพููชา
น้ำำ��มันั มะกอก ตรา โมนีีนี่่� (Monini Brand) : บริิษัทั น้ำำ�มั
� นั
พืืชไทย จำำ�กััด (มหาชน) เป็็นตััวแทนนำำ�เข้้าน้ำำ��มัันมะกอก
ตรา โมนีีนี่่� (Monini Brand) ซึ่่�งเป็็นแบรนด์์ยอดขาย
อัันดัับ 1 จากประเทศอิิตาลีี ทางบริิษััทมีีการวางแผน
การตลาดและการกระจายสิินค้้าผ่่านทุุกช่่องทางการจััด
จำำ� หน่่ า ยที่่� ต รงตามเป้้ า หมายของลูู ก ค้้ า กลุ่่�มน้ำำ��มัั น
ประเภทนี้้�

น้ำำ��มัันอุุตสาหกรรม : มีีลููกค้้าเป็็นกลุ่่�มอุุตสาหกรรมอาหาร
กระป๋๋ อ ง อุุ ต สาหกรรมสีี อุุ ต สาหกรรมอื่่� น ๆ โดยบริิ ษัั ท
จำำ�หน่่ายโดยตรงให้้กัับผู้้�ประกอบการ และตััวแทนจำำ�หน่่าย
นอกจากนี้้� บริิษััทมีีกระบวนการสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับลููกค้้า
จึึ ง มีีการสำำ� รวจความพึึ ง พอใจของลูู ก ค้้ า ในแต่่ ล ะกลุ่่�มธุุ ร กิิ จ
เป็็นประจำำ�ทุุกปีี เพื่่�อวััดระดัับความคาดหวัังและความพึึงพอใจ
ของลููกค้้า และนำำ�เอาความต้้องการของลููกค้้ามาพััฒนาต่่อยอด
เป็็นนวััตกรรมใหม่่ๆ ทั้้�งนี้้� ในการสำำ�รวจความพึึงพอใจของลููกค้้า
ในปีี 2563 ผ่่านช่่องทางการตอบแบบสอบถามของลููกค้้า บริิษััท
มีีผลสำำ�รวจความพึึงพอใจในภาพรวมอยู่่�ที่ร้่� ้อยละ 91.52

ภาวะอุุตสาหกรรมและสภาพการแข่่งขััน
ภาวะอุุตสาหกรรมและแนวโน้้ม

สถานการณ์์เศรษฐกิิจปีี 2563 และแนวโน้้มปีี 2564
สถานการณ์์เศรษฐกิิจโลก
ในปีี 2563 ที่่ผ่� า่ นมา เศรษฐกิิจโลกได้้รับั ผลกระทบจากวิิกฤติิ
COVID-19 ที่่�กล่่าวได้้ว่่าเป็็นมหาวิิกฤติิทางสาธารณสุุขโลก
ภาครััฐในหลายประเทศต้้องใช้้มาตรการล็็อกดาวน์์ครั้้�งใหญ่่
(Great Lockdown) เพื่่อ� จำำ�กัดั การแพร่่ระบาด ส่่งผลกระทบ
ต่่อการใช้้ชีีวิิตของผู้้�คนและทำำ�ให้้กิิจกรรมทางเศรษฐกิิจของ
ประเทศต่่าง ๆ ทั่่�วโลกหยุุดชะงัักพร้้อมกััน กิิจกรรมการผลิิต
ที่่ห� ยุุดชะงัักพร้้อมกัับรายได้้และกำำ�ลังั ซื้้อ� ที่่ล� ดลงรุุนแรงทำำ�ให้้
ลุุกลามเป็็นวิิกฤติิทางเศรษฐกิิจทั่่�วโลก ซึ่่�งในครั้้�งนี้้�มีีลัักษณะ
พิิเศษคืือเป็็นวิิกฤติิคู่่�ทั้้�งด้้านอุุปทานและอุุปสงค์์พร้้อมกััน
(twin supply-demand shocks)
	ทั้้�งนี้้� ในเดืือนมกราคม 2564 กองทุุนการเงิินระหว่่างประเทศ
(International Monetary Fund: IMF) คาดการณ์์ว่่า
เศรษฐกิิจโลกปีี 2563 จะหดตััวร้้อยละ 3.5 (ปรัับดีีขึ้้�นจาก
คาดการณ์์เมื่่�อเดืือนตุุลาคม 2563 ที่่�หดตััวร้้อยละ 4.4)
ซึ่่�งเป็็นระดัับต่ำำ��สุุดนัับตั้้�งแต่่เกิิดวิิกฤตการเงิินทั่่�วโลกในปีี
2551-2552 (ภาพที่่� 1)
ภาพที่ 1 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของโลก
และประเทศไทย ป 2562-2564
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ประเทศไทย

ที่่�มา: 1. IMF ณ เดืือนมกราคม 2564
		 2.	สำำ�นัักงานสภาพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ ณ เดืือน
พฤศจิิกายน 2563
(1) โครงสร้างและการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัท
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แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2563

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

สถานการณ์์เศรษฐกิิจไทย
เศรษฐกิิจไทยปีี 2563 สำำ�นัักงานสภาพััฒนาการเศรษฐกิิจ
และสัังคมแห่่งชาติิ (สศช.) คาดว่่า เศรษฐกิิจไทยจะหดตััว
ร้้อยละ 6.0 ชะลอลงจากการขยายตััวร้้อยละ 2.4 ในปีี 2562
(ภาพที่่� 1) โดยมููลค่่าการส่่งออกสิินค้้า ปรัับตััวลดลงร้้อยละ
7.5 การบริิโภคภาคเอกชน และการลงทุุนรวมปรัับตััวลดลง
ร้้อยละ 0.9 และร้้อยละ 3.2 ตามลำำ�ดัับจากผลกระทบของ
การระบาดของโรค COVID-19
	สำำ�หรัับอััตราแลกเปลี่่ย� น ค่่าเงิินบาทเฉลี่่ย� ปีี 2563 อยู่่�ที่่� 31.40
อ่่อนค่่าลงร้้อยละ 1.1 เมื่่�อเทีียบกัับเงิินบาท เฉลี่่�ยปีี 2562
สอดคล้้องกัับบััญชีีเดิินสะพััดปีี 2562 ที่่�เกิินดุุลลดลงเหลืือ
เพีียง 1.7 หมื่่�นล้้านเหรีียญสหรััฐฯ เทีียบกัับการเกิินดุุล 3.8
หมื่่�นล้้านเหรีียญสหรััฐฯ ในปีี 2562
แนวโน้้มเศรษฐกิิจโลก
เศรษฐกิิจโลกในปีี 2564 มีีแนวโน้้ มฟื้้�นตััวจากปีี 2563
แม้้หลายประเทศจะใช้้มาตรการ Lockdown ที่่�เข้้มงวด
มากขึ้้น� ตั้้ง� แต่่ช่ว่ งปลายปีี 2563 แต่่คาดว่่าผลกระทบจะจำำ�กัดั
กว่่ารอบแรก ประกอบกัับบรรยากาศสงครามการค้้าโลก
น่่ า จะมีีแนวโน้้ ม คลี่่� ค ลายลงจากนโยบายการค้้ า ของ
ประธานาธิิบดีี คนใหม่่ของสหรััฐฯ ประกอบกัับการค้้นพบ
วััคซีีนช่่วงปลายปีี 2563 เป็็นความหวัังสำำ�คััญสำำ�หรัับภาค
การท่่องเที่่�ยว และเป็็นตััวแปรสำำ�คััญที่่�จะกำำ�หนดทิิศทาง
การฟื้้�นตััวของเศรษฐกิิจในปีี 2564
	ทั้้�งนี้้� ในเดืือนมกราคม 2564 กองทุุนการเงิินระหว่่างประเทศ
คาดการณ์์ว่่าเศรษฐกิิจโลกปีี 2564 จะขยายตััวร้้อยละ 5.5
เพิ่่� ม ขึ้้� น จากการประมาณการณ์์ เ มื่่� อ เดืือนตุุ ล าคม 2563
ที่่ร้� ้อยละ 5.2

แนวโน้้มเศรษฐกิิจไทย
	สำำ�นักั งานสภาพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ (สศช.)
คาดว่่าเศรษฐกิิจไทยปีี 2564 จะขยายตััวร้้อยละ 3.5 – 4.5
เทีียบกัับการลดลงร้้อยละ 6.0 ในปีี 2563
ในภาพรวมการฟื้้�นตััวของเศรษฐกิิจไทยยัังมีีแนวโน้้มเป็็นไป
อย่่างช้้า ๆ เนื่่�องจากภาคการท่่องเที่่�ยว ซึ่่�งเป็็นเครื่่�องจัักร
สำำ�คััญทั้้�งในแง่่มููลค่่าทางเศรษฐกิิจและการจ้้างงานยัังไม่่
ฟื้้�นตััว ซึ่่�งจะทำำ�ให้้การฟื้้�นตััวของเศรษฐกิิจโดยรวมมีีความ
แตกต่่างระหว่่างภาคธุุรกิิจค่่อนข้้างสููง
	ปััจจััยเสี่่�ยงต่่อเศรษฐกิิจไทยในปีี 2564 ได้้แก่่ 1) การระบาด
ระลอกใหม่่ ข องโรค COVID-19 และความล่่ า ช้้ า ในการ
กระจายวััคซีีนในไทยอย่่างแพร่่หลาย 2) การผิิดนััดชำำ�ระหนี้้�
ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น และ 3) ปััญหาเสถีียรภาพการเมืืองในประเทศ
ซึ่่�งอาจกระทบต่่อความเชื่่�อมั่่�นในการลงทุุน
	สำำ�หรัับเงิินบาท ณ สิ้้น� ปีี 2564 นัักวิิเคราะห์์คาดการณ์์ว่่าจะ
แข็็งค่่าขึ้้น� เล็็กน้้อย 29.60 บาทต่่อดอลลาร์์สหรััฐฯ

สถานการณ์์ถั่่�วเหลืืองและผลิิตภััณฑ์์
ในฤดููกาล 2563/64 ความต้้องการใช้้ถั่่ว� เหลืืองของโลกอยู่่�ที่่� 369
ล้้านตััน มากกว่่าผลผลิิตถั่่�วเหลืืองของโลกที่่�มีีเพีียง 361 ล้้านตััน
ซึ่่�งนัับเป็็นครั้้�งแรกที่่�ผลผลิิตถั่่�วเหลืืองมีีน้้อยกว่่าความต้้องการใช้้
เป็็นปีีที่ส่� องติิดต่อ่ กััน เนื่่อ� งจากผลกระทบของภััยแล้้งประกอบกัับ
ความเสีียหายจากวาตภััยเดเรโช (Derecho) บริิเวณรััฐไอโอวา
ซึ่่� ง เป็็ น พื้้� น ที่่� เ พาะปลูู ก ถั่่� ว เหลืืองหลัั ก อัั น ดัั บ สองของสหรัั ฐ ฯ
ระหว่่างการเพาะปลููกช่่วงเดืือนสิิงหาคม ทำำ�ให้้ผลผลิิตถั่่�วเหลืือง
ของประเทศผู้้�ผลิิ ตสำำ�คััญอย่่ างสหรัั ฐอเมริิ กามีีปริิ มาณลดลง
ประกอบกัั บ ความต้้ อ งการใช้้ เ มล็็ ดถั่่� ว เหลืืองเพื่่� อ สกัั ดน้ำำ��มัั น
ของโลกในประเทศต่่าง ๆ เพิ่่�มขึ้้น� เช่่น จีีน อาร์์เจนติินา บราซิิล
เป็็นต้้น โดยเฉพาะประเทศจีีนมีีความต้้องการใช้้ในประเทศ
เพิ่่�มขึ้้�นเนื่่�องจากสถานการณ์์การเกิิดโรคระบาดในสุุกรคลี่่�คลาย
ทำำ�ให้้สััดส่่วนสต๊๊อกต่่อการใช้้ของถั่่�วเหลืืองรวมทั่่�วโลกปรัับลดลง
จากร้้อยละ 27 ในฤดููกาล 2562/63 มาอยู่่�ที่ร้่� อ้ ยละ 23 ในฤดููกาล
ปััจจุุบัันเป็็นระดัับที่่ต่ำ� ำ��ที่่�สุุดในรอบ 7 ปีี ส่่งผลให้้ราคาถั่่�วเหลืือง
CBOT ปีี 2563 เฉลี่่�ยอยู่่�ที่่� 9.5 ดอลลาร์์สหรััฐฯต่่อบุุชเชล
เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2562 เฉลี่่�ยอยู่่�ที่่� 8.9 ดอลลาร์์สหรััฐฯต่่อบุุชเชล
(ภาพที่่� 3)

(1) โครงสร้างและการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัท

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2563

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ภาพที่ 2 อ�ปสงค-อ�ปทานของถั่วเหลืองโลกป 2552-2563
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ที่่�มา: กระทรวงเกษตรสหรััฐอเมริิกา (USDA)

สำำ� หรัั บ ราคาผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ ก ากถั่่� ว เหลืือง CBOT ในปีี 2563
เฉลี่่�ยอยู่่�ที่่� 319 ดอลลาร์์สหรััฐฯต่่อชอร์์ตตััน เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2562
เฉลี่่� ย อยู่่�ที่่� 303 ดอลลาร์์ ส หรัั ฐ ฯต่่ อ ชอร์์ ตตัั น ขณะที่่� ร าคา
ผลิิตภััณฑ์์น้ำ�มั
ำ� ันถั่่�วเหลืือง CBOT ในปีี 2563 เฉลี่่�ยที่่�ระดัับ 31.3
เซนต์์ต่อ่ ปอนด์์เพิ่่�มขึ้้น� จากปีี 2562 เฉลี่่ย� อยู่่�ที่่� 29.2 เซนต์์ต่อ่ ปอนด์์
ภาพที่ 3 การเคลื่อนไหวของราคาถั่วเหลือง
ตลาด CBOT ป 2561-2563
ดอลลารเซ็นตสหรัฐตอบุชเชล
15

12

9

6

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2561
2562
2563

ที่่�มา: รอยเตอร์์

ภาพรวมอุุตสาหกรรม
การเลี้้�ยงสััตว์์ ในไทย
จากรายงานสถานการณ์์สิินค้้าเกษตรที่่�สำำ�คััญและแนวโน้้มปีี
2564 จััดทำำ�โดยสำำ�นัักวิิจััยเศรษฐกิิจการเกษตร (ธัันวาคม 2563)
ประเทศไทยมีีการผลิิตไก่่เนื้้�อ 1,694 ล้้านตััว หรืือ 2.50 ล้้านตััน
เพิ่่�มขึ้้น� จาก 1,588 ล้้านตััว หรืือ 2.35 ล้้านตัันในปีี 2562 คิิดเป็็น
ร้้อยละ 7 เนื่่อ� งจากมีีการขยายการผลิิตตามความต้้องการบริิโภค
ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น รวมทั้้�งการผลิิตไก่่เนื้้�อของไทยมีีการจััดการฟาร์์มที่่�ได้้
มาตรฐาน และมีีระบบการผลิิตปลอดภััย เป็็นที่่�ยอมรัับของ
ผู้้�บริิโภคทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ โดยในปีี 2563 มีีปริิมาณ
การบริิโภคเนื้้�อไก่่ 1.60 ล้้านตััน เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 11 จากปีีก่่อน
หน้้า ขณะที่่�ในปีี 2563 ไทยส่่งออกเนื้้�อไก่่รวมปริิมาณ 900,000
ตััน มููลค่่า 105,000 ล้้านบาท ลดลงจากปีีก่่อนหน้้าที่่� 902,482
ตััน ร้้อยละ 0.3 เนื่่�องจากความต้้องการบริิโภคของประเทศคู่่�ค้้า
ที่่�ลดลง โดยเฉพาะสหภาพยุุโรปและสหราชอาณาจัักรซึ่่�งเป็็น
ผลจากมาตรการจำำ�กัั ด การเดิิ น ทางเข้้ า ประเทศเนื่่� อ งจาก
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรค COVID-19 รวมทั้้�งภาวะ
เศรษฐกิิจที่่�ชะลอตััว สำำ�หรัับจีีนเป็็นประเทศคู่่�ค้้าที่่�ไทยสามารถ
ส่่งออกเพิ่่�มขึ้้น� จากปีี 2562 ร้้อยละ 60.11 เนื่่อ� งจากความต้้องการ
บริิ โ ภคเนื้้� อ ไก่่ เ พื่่� อ ทดแทนเนื้้� อ สุุ ก รที่่� เ พิ่่� ม ขึ้้� น จากการระบาด
ของโรค ASF โดยในปีี 2563 ราคาไก่่เนื้้�อที่่�เกษตรกรขายได้้เฉลี่่�ย
กิิโลกรััมละ 35.50 บาท ลดลงจากกิิโลกรััมละ 36.85 บาท
ในปีี 2562 ร้้อยละ 3.7

(1) โครงสร้างและการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัท
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การส่่งออกเนื้้�อไก่่ของไทยในปีี 2564 คาดว่่าจะขยายตััวเพิ่่�มขึ้้�น
สอดรัับกัับปริิมาณความต้้องการบริิโภคของตลาด โดยเฉพาะ
ตลาดญี่่�ปุ่่�นและสหภาพยุุโรป ที่่�มีีแนวโน้้มนำำ�เข้้าเนื้้�อไก่่จากไทย
เพิ่่� ม ขึ้้� น จากการผ่่ อ นคลายมาตรการควบคุุ ม และป้้ อ งกัั น
การระบาดของโรค COVOD-19 ประกอบกัับตลาดจีีน ที่่�มีี
ความต้้ อ งการบริิ โ ภคเนื้้� อ ไก่่ เ พิ่่� ม ขึ้้� น เพื่่� อ ทดแทนการบริิ โ ภค
เนื้้�อสุุกร ซึ่่�งเป็็นผลจากมาตรการควบคุุมป้้องกััน และเฝ้้าระวััง
โรคระบาดสััตว์์ที่่�เข้้มงวด ตลอดจนการรัักษามาตรฐานการผลิิต
และคุุณภาพสิินค้้า จนเป็็นที่่�ยอมรัับของผู้้�บริิโภคและประเทศ
คู่่�ค้้า ทำำ�ให้้ไทยสามารถขยายการส่่งออกเนื้้�อไก่่ได้้เพิ่่�มขึ้้�นอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง

แนวโน้้มปีี 2564 คาดว่่าการบริิโภคสุุกรมีีปริิมาณ 1.31 ล้้านตััน
เพิ่่�มขึ้้น� จาก 1.30 ล้้านตััน ของปีี 2563 ร้้อยละ 0.8 เนื่่�องจาก
การผ่่อนคลายมาตรการล็็อกดาวน์์ เพื่่�อควบคุุมสถานการณ์์การ
แพร่่ระบาดของโรค COVID-19 ทำำ�ให้้ภาคธุุรกิิจท่่องเที่่�ยวและ
บริิการฟื้้�นตััว ส่่งผลให้้ความต้้องการบริิโภคเนื้้�อสุุกรเพิ่่�มขึ้้�น
ขณะที่่ก� ารส่่งออกคาดว่่าการส่่งออกเนื้้�อสุุกรชำำ�แหละและเนื้้�อสุุกร
แปรรููป จะลดลงเล็็กน้้อยหรืือใกล้้เคีียงกัับปีี 2563 เนื่่�องจาก
ประเทศที่่ก� ารผลิิตสุกุ รเสีียหายเริ่่ม� ฟื้้น� ตััวจากการระบาดของโรค
ASF ในขณะที่่�การส่่งออกสุุกรมีีชีีวิิตคาดว่่าจะทรงตััว เนื่่�องจาก
ประเทศเพื่่�อนบ้้านที่่�ผลผลิิตสุุกรเสีียหายจากโรค ASF ยัังคงมีี
ความต้้องการนำำ�เข้้าสุุกรมีีชีีวิิต

สำำ�หรัับอุุตสาหกรรมการเลี้้ย� งสุุกรซึ่�ง่ มีีสััดส่่วนเป็็นอัันดัับ 2 ของ
ธุุรกิิจปศุุสััตว์์ไทย ในปีี 2563 มีีปริิมาณการผลิิตสุุกร 20.45
ล้้านตััว ลดลงจาก 20.48 ล้้านตััวในปีี 2562 ร้้อยละ 0.15
เนื่่อ� งจากเกษตรกรชะลอการเลี้้ย� งสุุกร เป็็นผลมาจากการระบาด
ของโรค ASF ในประเทศเพื่่�อนบ้้าน อาทิิ เวีียดนาม และกััมพููชา
ถึึงแม้้ว่่าไทยจะไม่่มีีการระบาดของโรคดัังกล่่าวแต่่เกษตรกร
ต้้ อ งการลดความเสี่่� ย ง จึึ ง ชะลอการเลี้้� ย งสุุ ก รทำำ� ให้้ ปริิ ม าณ
การผลิิตสุุกรในภาพรวมลดลง ขณะที่่�บริิโภคภายในประเทศ
ในปีี 2563 มีีปริิมาณการบริิโภคสุุกร 1.3 ล้้านตััน ลดลงจาก
ปีี 2562 ร้้อยละ 11.7 เนื่่�องจากมาตรการล็็อกดาวน์์เพื่่�อป้้องกััน
การแพร่่ระบาดของโรค COVID-19 ส่่งผลให้้ภาคธุุรกิิจท่่องเที่่�ยว
และบริิการชะลอตััว ขณะที่่�ปริิมาณการส่่งออกสุุกรแปรรููปและ
สุุกรมีีชีีวิิตเพิ่่�มขึ้้�นมาก จากความต้้องการของประเทศเพื่่�อนบ้้าน
ที่่� ก ารผลิิ ตสุุ ก รได้้ รัั บ ความเสีียหายจากโรค ASF โดยเป็็ น
การส่่งออก 1. เนื้้�อสุุกรชำำ�แหละปริิมาณ 26,063 ตััน เพิ่่�มขึ้้น� จาก
ปีี 2562 ซึ่่�งส่่งออกปริิมาณ 7,186 ตััน 2. เนื้้�อสุุกรแปรรููปปริิมาณ
8,554 ตััน มููลค่่า 1,790.92 ล้้านบาท ซึ่่�งมีีปริิมาณเพิ่่�มขึ้้น� จาก
7,969 ตััน ของปีี 2562 ร้้อยละ 7.34 ราคาสุุกรที่่�เกษตรกรขาย
ได้้ในปีี 2563 เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 72.00 บาท สููงขึ้้�นจากเฉลี่่�ย
กิิโลกรััมละ 66.52 บาทในปีี 2562 ร้้อยละ 8 เนื่่�องจากมีีความ
ต้้องการสุุกรมีีชีีวิิตเพิ่่�มขึ้้�นมากจากประเทศเพื่่�อนบ้้าน ส่่งผลให้้
ราคาที่่�เกษตรกรขายได้้ปรัับตััวสููงขึ้้�น

ภาพรวมอุุตสาหกรรมน้ำำ��มัันพืืชของโลก
จากสถานการณ์์ภััยแล้้งในช่่วงต้้นปีี 2563 ที่่�ผ่่านมาส่่งผลให้้
ปีี 2562/63 ผลผลิิตน้ำำ��มัันปาล์์ม 72.8 ล้้านตัันลดลงจาก 74.0
ล้้านตััน ในปีี 2561/62 ร้้อยละ 1.7 โดยในปีี 2562/63 อิินโดนีีเซีีย
ผลิิตน้ำำ��มัันปาล์์มได้้ 42.5 ล้้านตััน เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อนหน้้าที่่� 41.5
ล้้านตััน ร้้อยละ 2.41 ขณะที่่�มาเลเซีียผลิิตน้ำำ��มัันปาล์์มได้้ 19.3
ล้้านตััน ลดลงจากปีีก่่อนหน้้าที่่� 20.8 ล้้านตััน ร้้อยละ 7.45
ทั้้� ง สองประเทศมีีสัั ดส่่ ว นการผลิิ ตร้้ อ ยละ 85 ของผลผลิิ ต
น้ำำ��มัันปาล์์มโลก สำำ�หรัับไทยผลิิตได้้เป็็นอัันดัับที่่� 3 ของโลก
สามารถผลิิตได้้ 2.8 ล้้านตััน คิิดเป็็นสััดส่ว่ นร้้อยละ 4 ของผลผลิิต
น้ำำ��มัันปาล์์มโลก
ในปีี 2562/63 มีีความต้้องการใช้้น้ำำ��มัันปาล์์ม 72.1 ล้้านตััน
ลดลงจากปีีก่่อนหน้้าที่่� 72.7 ล้้านตััน ร้้อยละ 0.8 เนื่่�องจาก
การแพร่่ระบาดของโรค COVID-19 และมาตรการในการป้้องกััน
และชะลอการแพร่่ระบาด ส่่งผลให้้ความต้้องการใช้้น้ำ��มั
ำ นั ปาล์์มดิิบ
โดยเฉพาะความต้้องการใช้้น้ำำ��มัันปาล์์มเพื่่�อพลัังงานทดแทน
ในภาคการขนส่่งและระบบโลจิิสติิกส์์มีีแนวโน้้มลดลง โดยในปีี
2562/2563 ประเทศที่่�ใช้้น้ำ�มั
ำ� ันปาล์์มมากที่่�สุุดคืือ อิินโดนีีเซีีย
14.4 ล้้านตััน รองลงมา ได้้แก่่ อิินเดีีย 8.3 ล้้านตััน สหภาพยุุโรป
6.9 ล้้านตััน และจีีน 6.4 ล้้านตััน ตามลำำ�ดัับ ราคาน้ำำ�มั
� ันปาล์์มดิิบ
ตลาดมาเลเซีียปีี 2563 เฉลี่่�ยตัันละ 2,778.87 ริิงกิิต (20.99 บาท
ต่่อกิิโลกรััม) เพิ่่�มขึ้้น� จาก 2,187.48 ริิงกิิต (16.60 บาทต่่อกิิโลกรััม)
ในปีีก่่อนหน้้า ร้้อยละ 27

(1) โครงสร้างและการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัท

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2563

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

สถานการณ์์ ป าล์์ ม น้ำำ�มั
� ั น ของไทยในปีี 2563 ผลผลิิ ต 16.2
ล้้ า นตัั น ลดลงจากปีี ก่่ อ นหน้้ า ที่่� 16.4 ล้้ า นตัั น เนื่่� อ งจาก
สถานการณ์์ภััยแล้้ง และภาวะฝนทิ้้�งช่่วงโดยเฉพาะในแหล่่งผลิิต
สำำ�คัญ
ั ในส่่วนของความต้้องการใช้้น้ำำ��มันั ปาล์์มดิิบเพื่่อ� การบริิโภค
อยู่่�ที่่� 1.2 ล้้านตััน ลดลงจากปีีก่่อนหน้้าที่่� 1.3 ล้้านตััน ร้้อยละ 7
ขณะที่่ค� วามต้้องการใช้้น้ำ��มั
ำ นั ปาล์์มดิิบเพื่่อ� พลัังงานทดแทน 1.45
ล้้านตััน ลดลงจากปีีก่่อนหน้้าที่่� 1.58 ล้้านตััน ร้้อยละ 8.30
เนื่่�องจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรค COVID-19 ในช่่วง
ที่่� ผ่่ า นมาส่่ ง ผลทำำ� ให้้ ค วามต้้ อ งการใช้้ น้ำ�มั
ำ� ั น ปาล์์ ม ดิิ บ เพื่่� อ
การบริิโภค และเพื่่�อพลัังงานทดแทนมีีแนวโน้้มลดลง โดยเฉพาะ
การส่่งเสริิมการใช้้น้ำ�มั
ำ� ันดีีเซลหมุุนเร็็ว บีี10 ลดลงจากเป้้าหมาย
ที่่� กำำ� หนดไว้้ เ ฉลี่่� ย วัั น ละ 54.0 ล้้ า นลิิ ต ร ลดลงเหลืือเพีียง
เฉลี่่ย� วัันละ 35.0 ล้้านลิิตร ราคาน้ำำ�มั
� นั ปาล์์มบริิสุทธิ์์
ุ ข� ายส่่ง กทม.
ปีี 2563 ราคาเฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 33.20 บาท เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อน
หน้้าที่่� 21.60 บาท ร้้อยละ 54
ปััจจััยที่่�มีีผลกระทบต่่อราคาน้ำำ��มัันถั่่�วเหลืืองและน้ำำ��มัันปาล์์ม
ได้้แก่่
	ปริิมาณความต้้องการใช้้น้ำ�มั
ำ� ันปาล์์มในตลาดโลกมีีแนวโน้้ม
เพิ่่�มขึ้้�นมากกว่่าปริิมาณการผลิิต ส่่งผลทำำ�ให้้สต็็อกน้ำำ�มั
� ัน
ปาล์์มโลกมีีแนวโน้้มลดลง และต่ำำ��กว่่า 10 ล้้านตััน ประกอบ
กัับสถานการณ์์ราคาพืืชน้ำำ��มัันโลกในปีี 2564 ที่่�มีีแนวโน้้ม
ทรงตััวอยู่่�ในระดัับสููง ผลัักดัันให้้ราคาน้ำำ��มัันปาล์์มในตลาด
โลกมีีแนวโน้้มปรัับตััวเพิ่่�มขึ้้�น
การส่่งเสริิมสนัับสนุุนการจััดทำำ�มาตรฐานในการผลิิตปาล์์ม
น้ำำ��มันั ตามมาตรฐาน RSPO (Roundtable on Sustainable
Palm Oil) ของไทย ส่่งผลทำำ�ให้้น้ำำ��มัันปาล์์มดิิบของไทยเป็็น
ที่่�ยอมรัับและเป็็นที่่�ต้้องการของตลาดยุุโรปเพิ่่�มมากขึ้้�น
การส่่งเสริิมการใช้้น้ำ�มั
ำ� ันดีีเซลหมุุนเร็็ว บีี 10 เป็็นน้ำำ��มัันดีีเซล
ฐาน และส่่งเสริิมการใช้้น้ำำ��มัันดีีเซลหมุุนเร็็วบีี 20 และ บีี 7
เป็็นทางเลืือก โดยให้้มีีผลบัังคัับใช้้ตั้้ง� แต่่วันั ที่่� 1 มกราคม 2563
คาดว่่าในปีี 2564 จะส่่งผลทำำ�ให้้มีีการใช้้น้ำำ��มัันปาล์์มดิิบเพื่่�อ
ผลิิตไบโอดีีเซลเพิ่่�มขึ้้�น

ภาพรวมอุุตสาหกรรมโรงสกััด
น้ำำ��มัันถั่่�วเหลืืองของประเทศไทย

ภาพรวมอุุตสาหกรรมการผลิิตสิินค้้า
กากถั่่�วเหลืือง ฟููลแฟตซอย และน้ำำ��มัันถั่่�วเหลืือง
ในปีี 2563
ในส่่วนของราคาน้ำำ�มั
� ันถั่่�วเหลืืองปรัับเพิ่่�มขึ้้�นสอดคล้้องกัับราคา
น้ำำ��มัั น ปาล์์ ม ภายในประเทศที่่� ปรัั บ ตัั วขึ้้� น มาตั้้� ง แต่่ ช่่ ว งปลาย
ไตรมาสที่่� 4 ของปีี 2562 จากปััญหาภััยแล้้งและฝนทิ้้�งช่่วงทำำ�ให้้
ปริิมาณผลผลิิตปาล์์มน้ำำ��มัันในประเทศปรัับลดลง ประกอบกัับ
นโยบายการส่่งเสริิมการใช้้น้ำำ��มัันไบโอดีีเซล บีี10 ของภาครััฐ ส่่ง
ผลให้้ระดัับสต็็อกน้ำำ��มัันปาล์์มคงเหลืือในประเทศอยู่่�ระดัับต่ำำ��มา
ถึึงไตรมาสที่่� 4 ของปีี 2563 ขณะเดีียวกัันปริิมาณการจำำ�หน่่าย
น้ำำ��มันั ถั่่ว� เหลืืองในกลุ่่�มลููกค้้าขายปลีีกก็็ปรับั เพิ่่�มสููงขึ้้น� จากปีีก่อ่ น
หน้้าเช่่นกััน เนื่่�องจากการประกาศภาวะสถานการณ์์ฉุุกเฉิินและ
ขอความร่่วมมืือให้้ประชาชนอยู่่�บ้้านทำำ�ให้้ความต้้องการใช้้น้ำ��มั
ำ นั
ถั่่�วเหลืืองเพื่่�อการบริิโภคภายในครััวเรืือนปรัับเพิ่่�มขึ้้�น
ในปีี 2564 ยัังมีีปััจจััยเสี่่ย� งหลายอย่่างต้้องมีีการติิดตามอย่่างใกล้้
ชิิด ทั้้�งในเรื่่�องของราคาวััตถุดิุ ิบ ผลิิตภััณฑ์์ และอััตราแลกเปลี่่�ยน
ซึ่่�งประเด็็นดัังกล่่าวเป็็นสิ่่�งที่่�ต้้องเผชิิญอยู่่�ตลอดเวลา และมีีการ
ปรัับตััวอย่่างต่่อเนื่่�อง รวมถึึงต้้องมีีการติิดตามอย่่างใกล้้ชิิดมาก
ขึ้้�น และเตรีียมพร้้อมรัับมืืออย่่างทัันท่่วงทีี ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้สามารถ
แข่่ ง ขัั น ทางการค้้ า กัั บ ประเทศคู่่�แข่่ ง ได้้ บริิ ษัั ทมีี การติิ ดต าม
สถานการณ์์ต่า่ งๆ อย่่างใกล้้ชิดิ และมีีการบริิหารงานทุุกส่่วนอย่่าง
รััดกุุมและรอบคอบ เพื่่�อลดความเสี่่�ยงต่่างๆ ที่่�มีีผลกระทบต่่อ
บริิษัทั นอกจากนี้้� การปรัับตััวเพื่่อ� ให้้ทันั กัับเหตุุการณ์์ รวมถึึงการ
สร้้างโอกาสทางด้้านการตลาด โดยการปรัับเปลี่่�ยนกลยุุทธ์์ให้้
เหมาะสม ควบคู่่�กัับการพััฒนาสิินค้้านวััตกรรมใหม่่ เพื่่�อสร้้าง
มููลค่่าให้้กับั สิินค้้ามากขึ้้น� ขณะเดีียวกัันสิินค้้าของบริิษัทยั
ั งั คงเป็็น
ผู้้�นำำ�ตลาดจากความได้้เปรีียบในการแข่่งขัันในด้้านคุุณภาพสิินค้้า
ที่่�มีีความสดใหม่่ ตรงความต้้องการของลููกค้้า ทำำ�ให้้ได้้รัับความ
เชื่่อ� มั่่น� และความไว้้วางใจจากลููกค้้าเสมอมา ทั้้�งหมดนี้้�เป็็นกลยุุทธ์์
ที่่� บ ริิ ษัั ทมีี การดำำ� เนิิ น การอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง เพื่่� อ พร้้ อ มรัั บ มืือกัั บ
สถานการณ์์ต่่างๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นได้้ทุุกเมื่่�อ
แหล่่งที่่�มาของข้้อมููล
 ธนาคารแห่่งประเทศไทย
ั งานคณะกรรมการพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ
 สำำ�นัก
	สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร
 สมาคมผู้้�ผลิิตอาหารสััตว์์ไทย
 กระทรวงเกษตรสหรััฐอเมริิกา (USDA)
ั น้ำำ��มัันพืืชไทย จำำ�กััด (มหาชน)
 แผนกวิิจััย บริิษัท

(1) โครงสร้างและการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัท
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แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2563

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

สภาพการแข่่งขััน
ตลาดน้ำำ��มัันถั่่�วเหลืือง
น้ำำ�มั
� ันปาล์์มเป็็นคู่่�แข่่งสำำ�คััญของน้ำำ��มัันถั่่�วเหลืืองทั้้�งในตลาดโลก
และในประเทศ อย่่างไรก็็ตามปาล์์มน้ำำ��มัันสามารถผลิิตน้ำำ��มัันได้้
โดยเฉลี่่�ย 4.16 ตัันต่่อเฮกเตอร์์ ในขณะที่่ถั่่� �วเหลืืองสามารถผลิิต
ได้้น้้อยกว่่าเพีียง 0.5 ตัันต่่อแฮกเตอร์์ จึึงเป็็นสาเหตุุสำำ�คััญ
ให้้น้ำำ��มัันปาล์์มมีีส่่วนแบ่่งการตลาดใหญ่่ที่่�สุุดในตลาดน้ำำ��มัันพืืช
ในประเทศ ซึ่่�งโดยเฉลี่่�ยส่่วนแบ่่งการตลาดน้ำำ�มั
� ันปาล์์มจะอยู่่�
ประมาณร้้อยละ 60-70 ในขณะที่่�น้ำ��มั
ำ ันถั่่�วเหลืืองมีีส่่วนแบ่่ง
การตลาดอยู่่�ประมาณร้้อยละ 20-30 อย่่างไรก็็ตามในปีี 2563
ส่่วนแบ่่งน้ำำ�มั
� ันปาล์์ม คิิดเป็็นร้้อยละ 56 ของน้ำำ�มั
� ันพืืชเพื่่�อ
การบริิโภคทั้้�งหมดของประเทศ ลดลงจากในปีี 2562 ที่่�ร้้อยละ
64 ในขณะที่่�น้ำำ��มัันถั่่�วเหลืืองคิิดเป็็นร้้อยละ 40 ของน้ำำ��มัันเพื่่�อ
การบริิโภคทั้้�งหมดของประเทศ เพิ่่�มขึ้้น� จากปีี 2562 ที่่ร้� อ้ ยละ 31
ตลาดน้ำมันพ�ชเพ�่อการบร�โภคของประเทศไทย ป 2563
น้ำมันถั่วเหลือง

40%

น้ำมันปาลม

56%

อื่นๆ

2%

น้ำมันรำขาว

2%

ตลาดน้ำมันถั่วเหลืองเพ�่อการบร�โภคในครัวเร�อน ป 2563
แบรนดอื่นๆ

20%

แบรนด A

21%

ที่่�มา:	กัันตนา เวิิล์์ดพาแนล

แบรนด “องุน”

59%

สภาพการแข่่งขัันในปีี 2563 น้ำำ��มันั ถั่่ว� เหลืืองสามารถแย่่งส่่วนแบ่่ง
การตลาดจากน้ำำ��มัั น ปาล์์ ม ได้้ ม ากขึ้้� น เนื่่� อ งจากระดัั บ ราคา
น้ำำ��มันั ปาล์์มในประเทศปรัับเพิ่่�มสููงขึ้้น� ใกล้้เคีียงระดัับราคาน้ำำ�มั
� นั
ถั่่�วเหลืือง ทำำ�ให้้มีีลููกค้้าหลายราย หัันมาเลืือกซื้้�อน้ำำ��มัันถั่่�วเหลืือง
แทนการซื้้�อน้ำำ��มัันปาล์์ม คาดการณ์์ว่่าในปีี 2564 หากระดัับ
สต็็อกน้ำำ��มัันปาล์์มในประเทศยัังอยู่่�ระดัับต่ำำ�� ผลผลิิตปาล์์มน้ำำ�มั
� ัน
ออกน้้อยต่่อเนื่่�อง จะทำำ�ให้้ระดัับราคาน้ำำ��มัันปาล์์มสามารถรัักษา
ระดัั บ สูู ง ต่่ อ เนื่่� อ ง อานิิ ส งส์์ ใ ห้้ ผู้้� บริิ โ ภคหัั น มาเลืือกซื้้� อ น้ำำ��มัั น
ถั่่�วเหลืืองเพิ่่�มขึ้้น� ได้้
หากพิิจาณาในตลาดน้ำำ��มัันถั่่�วเหลืืองเพื่่�อการบริิโภคในครััวเรืือน
ของประเทศไทย (รููปซ้า้ ย) ในปีี 2563 น้ำำ��มันั ถั่่ว� เหลืืองตรา “องุ่่�น”
ของบริิษัทมีีส่
ั ว่ นแบ่่งการตลาดเป็็นอัันดัับหนึ่่�ง คิิดเป็็นร้้อยละ 59
ของน้ำำ��มัันถั่่�วเหลืืองเพื่่�อการบริิโภคในครััวเรืือนของประเทศไทย
สะท้้อนให้้เห็็นว่่าแบรนด์์ “องุ่่�น” ของบริิษััทสามารถครองอัันดัับ
หนึ่่� ง ในใจผู้้�บริิ โ ภคและครองส่่ ว นแบ่่ ง ทางการตลาดน้ำำ��มัั น
ถั่่�วเหลืืองในประเทศได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง
ทั้้�งนี้้�คุณ
ุ สมบััติขิ องน้ำำ��มันั ถั่่ว� เหลืืองจะมีีปริิมาณกรดไขมัันไม่่อิ่่ม� ตััว
สููง ซึ่่�งการบริิโภคน้ำำ��มัันที่่�มีีปริิมาณกรดไขมัันไม่่อิ่่�มตััวสููงส่่งผลดีี
ต่่อสุุขภาพของผู้้�บริิโภค นอกจากนี้้�ในกระบวนการผลิิตใช้้วิิธีี
เติิมไนโตรเจนเพื่่�อรัักษาสภาพน้ำำ��มัันให้้คงเดิิม แทนการใส่่สาร
กัันหืืน เพื่่�อให้้ปลอดภััยกัับผู้้�บริิโภค และจากกระแสความนิิยม
เรื่่�องการดููแลสุุขภาพในปััจจุุบััน สนัับสนุุนให้้ผู้้�บริิโภคนิิยมมีีการ
เลืือกซื้้อ� น้ำำ��มัันถั่่�วเหลืืองมาปรุุงอาหารเพิ่่�มขึ้้น�

ตลาดกากถั่่�วเหลืือง
กากถั่่� ว เหลืืองเป็็ น ผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ ที่่� ไ ด้้ จ ากเมล็็ ดถั่่� ว เหลืืองที่่� ผ่่ า น
กระบวนการสกััดน้ำำ��มัันถั่่�วเหลืืองแล้้ว เป็็นแหล่่งโปรตีีนสำำ�คััญ
ที่่มีีคุ
� ณ
ุ ภาพสููง เหมาะสำำ�หรัับนำำ�มาผสมในสููตรอาหารสััตว์์ สิินค้้า
ทดแทนอื่่น� ของกากถั่่ว� เหลืืองมีีค่่อนข้้างจำำ�กัดั มีีไม่่สม่ำำ�� เสมอทั้้�งปีี
และราคาค่่อนข้้างสููง ทำำ�ให้้ความต้้องการใช้้กากถั่่�วเหลืือง
ในประเทศไทยปรัับสููงขึ้้�น โดยเฉลี่่�ยปรัับเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 2-3
โดยในปีี 2563 ประเทศไทยมีีปริิมาณความต้้องการใช้้กาก
ถั่่�วเหลืืองทั้้�งหมด 4.87 ล้้านตััน ในขณะที่่�ความสามารถในการ
ผลิิตกากถั่่�วเหลืืองในประเทศมีีประมาณ 2 ล้้านตััน/ปีี ทำำ�ให้้
ประเทศไทยต้้ องมีีการนำำ�เข้้ ากากถั่่�วเหลืืองจากต่่ างประเทศ
ประมาณ 3 ล้้านตััน/ปีี คาดการณ์์ความต้้องการใช้้กากถั่่�วเหลืือง
ในประเทศปีี 2564 ที่่�ร้้อยละ 4.91 ล้้านตััน เพิ่่�มขึ้้น� ร้้อยละ 0.80
จากปีีก่่อนหน้้า (ที่่�มา: สมาคมผู้้�ผลิิตอาหารสััตว์์ไทย)

(1) โครงสร้างและการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัท

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2563

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

(หนวย: ลานตัน)
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ปร�มาณการนำเขาเมล็ดถั่วเหลืองและกากถั่วเหลืองของประเทศไทย
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เมล็ดถั่วเหลือง

2563
กากถั่วเหลือง

การจััดหาผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการ
ในปีี 2563 ปริิมาณการนำำ�เข้้าเมล็็ดถั่่ว� เหลืืองปรัับสููงขึ้้น� อย่่างมาก
ที่่� 4.05 ล้้านตััน ปรัับเพิ่่�มขึ้้น� 0.84 ล้้านตััน จากปีีก่อ่ นหน้้า สาเหตุุ
หลัักมาจากโรงสกััดในประเทศมีีการเพิ่่�มสกััดถั่่ว� เหลืืองมากขึ้้น� ใน
ขณะที่่ปริ
� มิ าณการนำำ�เข้้ากากถั่่ว� เหลืืองในปีี 2563 มีีปริิมาณ 2.65
ล้้านตััน ลดลง 0.55 ล้้านตััน จากปีีก่่อนหน้้า สาเหตุุหลัักมาจาก
ประเทศอาร์์เจนติินา ซึ่่ง� เป็็นผู้้�ส่่งออกกากถั่่�วเหลืืองรายใหญ่่ของ
โลก ประสบปััญหาภััยแล้้ง ทำำ�ให้้ระดัับแม่่น้ำำ��ปารานาซึ่ง่� เป็็นแม่่น้ำำ��
สายหลัักมีีระดัับน้ำำ��ลดลงเป็็นระยะเวลานานต่ำำ��สุุดในรอบ 10 ปีี
รวมถึึงปััญหาเรื่่�องการประท้้วงเรีียกร้้องสิิทธิ์์�ของแรงงาน ปััญหา
ดัังกล่่าวทำำ�ให้้การขนส่่งสิินค้้าเกษตรรวมถึึงกากถั่่�วเหลืืองเป็็นไป
ด้้วยความล่่าช้้า ประกอบกัับปััญหาค่่าเงิินค่่าเงิินเปโซอาร์์เจนติินา
ที่่อ่� อ่ นค่่ารุุนแรง ทำำ�ให้้เกษตรกรเลืือกที่่จ� ะชะลอการขายถั่่ว� เหลืือง
ให้้โรงสกััด เนื่่�องจากมองว่่าระดัับค่่าเงิินจะมีีแนวโน้้มอ่่อนค่่า
ต่่อเนื่่�อง
จากการที่่ปริ
� มิ าณการนำำ�เข้้ากากถั่่ว� เหลืืองในประเทศ ปีี 2563 ลด
ลงจากปีีก่่อนหน้้า ส่่งผลดีีต่่อโรงสกััดในประเทศ ให้้สามารถ
เพิ่่�มปริิมาณขายกากถั่่�วเหลืือง ชดเชยกัับปริิมาณกากถั่่�วเหลืือง
นำำ�เข้้าที่่�ลดลงได้้

บริิษััท น้ำำ��มัันพืืชไทย จำำ�กััด (มหาชน) มีีกำำ�ลัังการผลิิตรวมทั้้�งสิ้้�น
6,500 ตััน/วััน และมีีอััตราการใช้้กำำ�ลัังการผลิิตมากกว่่าร้้อยละ
90
นโยบายการผลิิต เป็็นการผลิิตตามคำำ�สั่่ง� ซื้้อ� ของลููกค้้า สอดคล้้อง
กัับแนวโน้้มตลาดในสถานการณ์์ปััจจุุบััน

โดยมีีรายละเอีียดของโรงงานและสำำ�นัักงานใหญ่่ ดัังนี้้�
สำำ�นัักงานใหญ่่
เลขที่่� 149 ถนนรััชดาภิิเษก (ท่่าพระตากสิิน) แขวงบุุคคโล เขตธนบุุรีี กรุุงเทพฯ
10600
โรงงานที่่� 1

เลขที่่� 101/2 หมู่่� 1 ตำำ�บลขุุนแก้้ว อำำ�เภอ
นครชััยศรีี จัังหวััดนครปฐม 73120

โรงงานที่่� 2

เลขที่่� 36 หมู่่� 3 ตำำ�บลนครชััยศรีี อำำ�เภอ
นครชััยศรีี จัังหวััดนครปฐม 73120

โรงงานที่่� 3 (โซน 1) เลขที่่� 81/7, 81/8, 82 หมู่่� 1 ตำำ�บลไทยา
วาส อำำ�เภอนครชััยศรีี จัังหวััดนครปฐม
73120
โรงงานที่่� 3 (โซน 2) เลขที่่� 89 หมู่่� 1 ตำำ�บลไทยาวาส อำำ�เภอ
นครชััยศรีี จัังหวััดนครปฐม 73120

(1) โครงสร้างและการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัท
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แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2563

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

การจััดหาวััตถุุดิิบ

ทรััพย์์สิินที่่�ใช้้ในการประกอบธุุรกิิจ

เมล็็ดถั่่�วเหลืืองเป็็นวััตถุุดิิบหลัักของบริิษััท โดยบริิษััทจะรัับซื้้�อ
เมล็็ดถั่่�วเหลืืองที่่�ผลิิตได้้ภายในประเทศไทยก่่อนเป็็นอัันดัับแรก
อย่่ า งไรก็็ ดีี ปริิ ม าณผลผลิิ ต เมล็็ ดถั่่� ว เหลืืองในประเทศไทย
มีีไม่่เพีียงพอต่่อความต้้องการ บริิษัทจึ
ั งึ ต้้องนำำ�เข้้าเมล็็ดถั่่ว� เหลืือง
จากต่่างประเทศ ได้้แก่่ บราซิิลและสหรััฐอเมริิการ้้อยละ 90 ของ
ปริิมาณวััตถุดิุ บิ รวม โดยราคานำำ�เข้้าจะอิิงกัับราคาตลาดโลกและ
ได้้รัับยกเว้้นภาษีีนำำ�เข้้าตามนโยบายเสรีีนำำ�เข้้าถั่่�วเหลืืองตาม
ข้้ อ ผูู ก พัั น องค์์ ก ารการค้้ า โลก (WTO) ส่่ ว นการรัั บ ซื้้� อ เมล็็ ด
ถั่่�วเหลืืองภายในประเทศ บริิษััทจะรัับซื้้�อจากเกษตรกร/พ่่อค้้า
คนกลาง ซึ่่�งแหล่่งเพาะปลููกถั่่�วเหลืืองที่่�สำำ�คััญของประเทศไทย
อยู่่�ที่จั่� ังหวััด สุุโขทััย กำำ�แพงเพชร อุุตรดิิตถ์์ เพชรบููรณ์์ เชีียงใหม่่
และขอนแก่่น เป็็นต้้น นอกจากนี้้�บริิษัทยั
ั งั ปฏิิบัติั ติ ามนโยบายของ
ภาครััฐ ที่่�ได้้มีีการกำำ�หนดเงื่่�อนไขให้้ผู้้�นำำ�เข้้าถั่่�วเหลืืองต้้องรัับซื้้�อ
เมล็็ดถั่่�วเหลืืองในประเทศ ในสััดส่่วนตามปริิมาณนำำ�เข้้าระหว่่าง
ผู้้�นำำ�เข้้าทั้้�งหมด ตามราคาและเงื่่�อนไขที่่�กำำ�หนดในสััญญา ซึ่�ง่ ถููก
กำำ�หนดโดยคณะกรรมการพืืชน้ำำ�มั
� ันและน้ำำ��มัันพืืช
การผลิิตถั่่�วเหลืืองของโลกเฉลี่่�ยในช่่วง 10 ปีีที่ผ่่� ่านมามีีแนวโน้้ม
เพิ่่�มขึ้้�นตามความต้้องการบริิโภคเมล็็ดถั่่�วเหลืือง ทั้้�งนี้้�ถั่่�วเหลืือง
เป็็นสิินค้้าโภคภััณฑ์์ที่มีี่� การซื้้อ� ขายกัันอย่่างกว้้างขวางในตลาดโลก
สามารถจััดซื้้�อมาใช้้เป็็นวััตถุุดิิบได้้อย่่างสะดวกยัังไม่่เคยปรากฏ
มีีปััญหาขาดแคลนจนหาซื้้�อไม่่ได้้ แต่่อาจจะมีีบ้้างบางปีีที่่�ราคา
ถั่่ว� เหลืืองปรัับตััวสูงู ขึ้้น� ซึ่่ง� จะเป็็นไปตามภาวะอุุปสงค์์และอุุปทาน
ของตลาดโลก อย่่างไรก็็ดีี บริิษััทมีีการติิดตามสถานการณ์์อย่่าง
ใกล้้ชิิด เพื่่�อหาโอกาสในการจััดหาวััตถุุดิิบถั่่�วเหลืือง เพื่่�อให้้ได้้
ต้้นทุุนที่่�แข่่งขัันได้้และมีีคุุณภาพที่่�ดีี
โดยทั่่�วไปบริิษัทั จะสั่่ง� ซื้้อ� วััตถุดิุ บิ เมล็็ดถั่่ว� เหลืืองล่่วงหน้้าเป็็นเวลา
ประมาณ 3-4 เดืือน ตามแผนการขายและการผลิิต โดยทำำ�สัญ
ั ญา
ซื้้�อล่่วงหน้้าจากผู้้�ขายหลายแหล่่ง และจััดซื้้�อจากผู้้�ขายที่่�เสนอ
เงื่่�อนไขที่่�ดีีที่่�สุุด เพื่่�อเป็็นการกระจายความเสี่่�ยงด้้านการจััดการ
และส่่งมอบวััตถุุดิิบ ซึ่่�งบริิษััทไม่่ได้้มีีภาระผููกพัันหรืือมีีนโยบาย
ที่่จ� ะต้้องซื้้อ� จากผู้้�จำำ�หน่่ายแต่่เพีียงรายใดรายหนึ่่�งเป็็นการเฉพาะ
เนื่่อ� งจากราคาวััตถุดิุ บิ ถั่่ว� เหลืืองที่่ต� กลงซื้้อ� ขายกัันในตลาดโลกอยู่่�
ในรููปของเงิินดอลลาร์์สหรััฐฯ ดัังนั้้�นเพื่่�อลดความเสี่่�ยงเรื่่�องอััตรา
แลกเปลี่่� ย น บริิ ษัั ทจึึ ง มีีนโยบายทำำ�สัั ญ ญาซื้้� อ ขายเงิิ น ตรา
ต่่างประเทศล่่วงหน้้า (forward contract) ควบคู่่�ด้ว้ ย เพื่่อ� บริิหาร
ต้้นทุุนวััตถุุดิิบในสกุุลเงิินบาทให้้มีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด

สิินทรััพย์์ของบริิษััทและบริิษััทย่่อย

สิินทรััพย์์หลัักของบริิษััทและบริิษััทย่่อยคืือที่่�ดิิน อาคารและ
เครื่่�องจัักรต่่างๆ ที่่�ใช้้ในการผลิิตดัังรายละเอีียดต่่อไปนี้้�
ที่่�ดิิน	มีีมููลค่่ารวม ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 จำำ�นวน 564
ล้้านบาท
ที่่�ตั้้�ง

ขนาด
ลัักษณะ
ไร่่-งาน- กรรมสิิ
ทธิ์์�
ตารางวา

อาคารสำำ�นัักงานใหญ่่
เลขที่่� 149 ถนนรััชดาภิิเษก
(ท่่าพระ-ตากสิิน) แขวงบุุคคโล
เขตธนบุุรีี กรุุงเทพ

บมจ.
ันพืืชไทย
3-1-49 น้ำำเป็็��มั
นเจ้้าของ
กรรมสิิทธิ์์�

โรงงานที่่� 1
เลขที่่� 101/2 ตำำ�บลขุุนแก้้ว
อำำ�เภอนครชััยศรีี จัังหวััดนครปฐม

บมจ.
ันพืืชไทย
47-1-30 น้ำำเป็็��มั
นเจ้้าของ
กรรมสิิทธิ์์�

โรงงานที่่� 2
เลขที่่� 36 หมู่่� 3 ตำำ�บลขุุนแก้้ว
อำำ�เภอนครชััยศรีี จัังหวััดนครปฐม

บมจ.
ันพืืชไทย
14-2-82 น้ำำเป็็��มั
นเจ้้าของ
กรรมสิิทธิ์์�

โรงงานที่่� 3 โซน 1
เลขที่่� 81/7, 81/8, 82 หมู่่� 1
ตำำ�บลไทยาวาส อำำ�เภอนครชััยศรีี
จัังหวััดนครปฐม
โรงงานที่่� 3 โซน 2
เลขที่่� 89 หมู่่� 1 ตำำ�บลไทยาวาส
อำำ�เภอนครปฐม จัังหวััดนครปฐม

บมจ.
ันพืืชไทย
402-3-24 น้ำำเป็็��มั
นเจ้้าของ
กรรมสิิทธิ์์�

บริิษััท พรอดดิิจิิ จำำ�กััด (มหาชน)
เลขที่่� 7/3 หมู่่� 3 ตำำ�บลบางกระเบา
อำำ�เภอนครชััยศรีี จัังหวััดนครปฐม
บริิ ษัั ท พรอดดิิ จิิ  จำำ�กัั ด (มหาชน) 32-3-97
(จ.สุุริินทร์์)
ตำำ�บลบุุฤาษีี อำำ�เภอเมืือง
จัังหวััดสุุริินทร์์

(1) โครงสร้างและการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัท

บริิษััท
พรอดดิิจิิ
จำำ�กััด
(มหาชน)
เป็็นเจ้้าของ
กรรมสิิทธิ์์�

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2563

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

อาคารและโรงงาน มีีมููลค่่าสุุทธิติ ามบััญชีี ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2563 จำำ�นวน 834 ล้้านบาท
ที่่�ตั้้�ง
อาคารสำำ�นัักงานใหญ่่
เลขที่่� 149 ถนนรััชดาภิิเษก
(ท่่าพระ-ตากสิิน) แขวงบุุคคโล
เขตธนบุุรีี กรุุงเทพ

ประเภท
ขนาด การถืื
อครอง
ตารางเมตร กรรมสิิ
ทธิ์์�

4,553

บมจ.
น้ำำ��มัันพืืชไทย
เป็็นเจ้้าของ
กรรมสิิทธิ์์�

บมจ.
โรงงานที่่� 1
ันพืืชไทย
เลขที่่� 101/2 ตำำ�บลขุุนแก้้ว
41,249.63 น้ำำเป็็��มั
น
เจ้้
าของ
อำำ�เภอนครชััยศรีี จัังหวััดนครปฐม
กรรมสิิทธิ์์�
โรงงานที่่� 2
เลขที่่� 36 หมู่่� 3 ตำำ�บลขุุนแก้้ว
อำำ�เภอนครชััยศรีี จัังหวััดนครปฐม

บมจ.
น้ำำ
ันพืืชไทย
8,564.5 เป็็��มั
นเจ้้าของ
กรรมสิิทธิ์์�

โรงงานที่่� 3 โซน 1
เลขที่่� 81/7, 81/8, 82 หมู่่� 1
บมจ.
ตำำ�บลไทยาวาส อำำ�เภอนครชััยศรีี
น้ำำ
ันพืืชไทย
จัังหวััดนครปฐม
129,731.42 เป็็��มั
นเจ้้าของ
โรงงานที่่� 3 โซน 2
กรรมสิิ
ทธิ์์�
เลขที่่� 89 หมู่่� 1 ตำำ�บลไทยาวาส
อำำ�เภอนครปฐม จัังหวััดนครปฐม
บริิษััท พรอดดิิจิิ จำำ�กััด (มหาชน)
เลขที่่� 7/3 หมู่่� 3
ตำำ�บลบางกระเบา
อำำ�เภอนครชััยศรีีจัังหวััดนครปฐม
บริิษััท พรอดดิิจิิ จำำ�กััด (มหาชน)
(จ.สุุริินทร์์) ตำำ�บลบุุฤาษีี
อำำ�เภอเมืือง
จัังหวััดสุริุ ินทร์์

14,209

เครื่่�องจัักร บริิษััทและบริิ ษััทย่่ อยเป็็ นเจ้้ าของกรรมสิิทธิ์์�
เครื่่�องจัักรที่่�ใช้้ในการผลิิต โดยมููลค่่าสุุทธิิทางบััญชีี ณ 31
ธัันวาคม 2563 จำำ�นวน 1,244 ล้้านบาท ซึ่�ง่ ประกอบไปด้้วย
ั (มหาชน)
v บริิษััท น้ำำ��มัันพืืชไทย จำำ�กัด
ั (มหาชน)
v บริิษััท พรอดดิิจิิ จำำ�กัด
ทรััพย์์สินิ ของบริิษัทั และบริิษัทย่
ั อ่ ยเป็็นทรััพย์์สินิ ที่่ไ� ม่่มีีภาระ
ค้ำำ��ประกััน

สิินทรััพย์์ที่่� ไม่่มีีตััวตน
บริิษััทและบริิษััทย่่อยมีีมููลค่่าบััญชีีสุุทธิิของสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 จำำ�นวน 40 ล้้านบาท

บริิษััท
พรอดดิิจิิ
จำำ�กััด
(มหาชน)
เป็็นเจ้้าของ
กรรมสิิทธิ์์�

(1) โครงสร้างและการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัท
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การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

1.3 โครงสร้้างการถืือหุ้้�นของกลุ่่�มบริิษััท
นโยบายการดำำ�เนิินงานของบริิษััท
ในกลุ่่�มบริิษััทย่่อยและร่่วม
บริิษัทั น้ำำ�มั
� ันพืืชไทย จำำ�กััด (มหาชน) มีีนโยบายลงทุุนในธุุรกิิจ
เกี่่�ยวเนื่่�องที่่�มีีศัักยภาพ เกื้้�อกููลผลประกอบการทั้้�งในและต่่าง
ประเทศ โดยเป็็นธุุรกิิจที่่�มีีศัักยภาพและสามารถสร้้างผลกำำ�ไรให้้
แก่่บริิษัทั ในระยะยาว เพื่่อ� เพิ่่�มมููลค่่าให้้กับั ผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษัทั ทั้้�งนี้้�
บริิษัทั ได้้เข้้าไปลงทุุนในบริิษััท พรอดดิิจิิ จำำ�กัดั (มหาชน) ผู้้�ผลิิต
ขวด PET และลงทุุนในบริิษััท น้ำำ��มัันบริิโภคไทย จำำ�กััด ผู้้�ผลิิต
น้ำำ��มัันรำำ�ข้้าวตรา คิิง
บริิ ษัั ทย่่ อ ยและบริิ ษัั ทร่่ ว มดำำ� เนิิ น กิิ จ การภายใต้้ น โยบายการ
บริิหารจััดการ โดยกลุ่่�มผู้้�บริิหารของบริิษัทย่
ั อ่ ยและบริิษัทร่
ั ว่ มยึึด
มั่่�นหลัักธรรมาภิิบาลในการกำำ�กัับดููแล โดยบริิษััทกำำ�ลัังพิิจารณา
ให้้กรรมการบริิษัทั และ/หรืือผู้้�บริิหารจากบริิษัทั เข้้าไปเป็็นตััวแทน
ของบริิษัทย่
ั อ่ ยและบริิษัทร่
ั ว่ มตามสััดส่ว่ นการถืือหุ้้�นที่่บ� ริิษัทมีี
ั อยู่่�
เพื่่อ� การควบคุุมดููแลและมีีส่่วนร่่วมในการกำำ�หนดนโยบายบริิหาร
งานที่่สำ� �คั
ำ ัญต่่อการประกอบกิิจการของบริิษัทนั้้
ั น� ๆ

โครงสร้้างการถืือหุ้้�นของบริิษัทั
ปััจจุุบััน บริิษัทั น้ำำ�มั
� ันพืืชไทย จำำ�กััด (มหาชน) ถืือหุ้้�นในบริิษััท
พรอดดิิจิิ จำำ�กััด (มหาชน) ในสััดส่่วน 31.85% และถืือหุ้้�นใน
บริิษัทั น้ำำ�มั
� ันบริิโภคไทย จำำ�กััด ในสััดส่่วน 14%

31.85%
บร�ษัท พรอดดิจ�
จำกัด (มหาชน)

บร�ษัท น้ำมันพ�ชไทย
จำกัด (มหาชน)

14%
บร�ษัท น้ำมันบร�โภคไทย
จำกัด

บริิษััท พรอดดิิจิิ จำำ�กััด (มหาชน)
ดำำ�เนิินธุุรกิิจผลิิตและจำำ�หน่่ายขวดพลาสติิก PET เพื่่�อใช้้สำำ�หรัับ
บรรจุุอาหารและเครื่่�องดื่่�ม รวมถึึงน้ำำ��มัันพืืชของบริิษััท โดย
จำำ�หน่่ายให้้กับั บริิษัทั และลููกค้้าภายนอก คุุณสมบััติขิ องขวด PET
มีีความเหนีียว ใส ทนต่่อกรดและด่่าง ป้้องกัันการซึึมผ่่านของก๊๊าซ
ได้้ดีี ทำำ�ให้้ถนอมรัักษารสชาติิของอาหารและคุุณภาพของอาหาร
และเครื่่�องดื่่�มได้้ดีี

ในรอบบััญชีีสิ้้�นสุุด ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััท พรอดดิิจิิ
จำำ�กััด (มหาชน) มีียอดขาย 626.873 ล้้านบาท และมีีกำำ�ไรสุุทธิิ
98.255 ล้้านบาท โดยยอดขายลดลงเนื่่�องจากราคาสิินค้้าที่่�
จำำ�หน่่ายต่่อหน่่วยลดลง ตามต้้นทุุนวััตถุดิุ บิ ที่่ล� ดลง และลููกค้้ากลุ่่�ม
น้ำำ��มันั พืืชเปลี่่ย� นจากการซื้้อ� สิินค้้าสำำ�เร็็จรููป (ขวด) มาเป็็นซื้้อ� สิินค้้า
กึ่่ง� สำำ�เร็็จรููป (Preform) ซึ่ง่� มีีมููลค่่าต่ำำ��กว่่า สำำ�หรัับกำำ�ไรสุุทธิที่ิ เ่� พิ่่�ม
ขึ้้น� เกิิดจากต้้นทุุนวััตถุดิุ บิ ที่่ล� ดลงตามราคาวััตถุดิุ บิ และการลดลง
ของค่่าใช้้จ่่ายในการขายและการบริิหาร
และเมื่่�อปลายปีี 2563 ที่่�ผ่่านมาบริิษััทได้้เปิิดโรงงานผลิิตอีีกแห่่ง
หนึ่่�งในจัังหวััดสุุริินทร์์เพื่่�อขยายตลาดและรองรัับความต้้องการ
ของลููกค้้าในพื้้�นที่่อีี� สานตอนล่่าง คาดว่่าจะมีีการรัับรู้้�รายได้้ตั้้ง� แต่่
ต้้นปีี 2564 เป็็นต้้นไป

บริิษััท น้ำำ��มัันบริิโภคไทย จำำ�กััด
ผลิิตและจำำ�หน่่าย น้ำำ��มันั รำำ�ข้า้ ว ตรา คิิง ซึ่่ง� วางขายทั้้�งตลาดภายใน
และต่่างประเทศ

นิิติิบุุคคลที่่�บริิษััทถืือหุ้้�นเกิิน 10%
บริิษััท พรอดดิิจิิ จำำ�กััด
(มหาชน)
สำำ�นัักงานใหญ่่
เลขที่่� 7/3 ซอยสุุขาภิิบาล
ตำำ�บลบางกระเบา
อำำ�เภอนครชััยศรีี
จัังหวััดนครปฐม
โทรศััพท์์ (034) 332-611-2
โทรสาร (034) 332-613

บริิษััท น้ำำ��มัันบริิโภคไทย
จำำ�กััด
สำำ�นัักงานใหญ่่
เลขที่่� 3366 /6-8
ซอยมโนรมย์์ ถนนพระราม 4
คลองตััน คลองเตย
กรุุงเทพฯ 10100
โทรศััพท์์ (02) 249-9351-2
โทรสาร (02) 249-4914

ประเภทธุุรกิิจ
อุุตสาหกรรมการผลิิต

ประเภทธุุรกิิจ
ผลิิตและจำำ�หน่่ายน้ำำ��มัันพืืช

จำำ�นวนและชนิิดของหุ้้�น
ที่่�ออกจำำ�หน่่ายหุ้้�นสามััญ
จำำ�นวน 270,000,000 หุ้้�น

จำำ�นวนและชนิิดของหุ้้�น
ที่่�ออกจำำ�หน่่ายหุ้้�นสามััญ
จำำ�นวน 13,980,000 หุ้้�น

จำำ�นวนหุ้้�นที่่�บริิษััทถืือ
86,000,000 หุ้้�น

จำำ�นวนหุ้้�นที่่�บริิษััทถืือ
2,000,000 หุ้้�น

สััดส่ว่ นการถืือหุ้้�น
31.85%

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น
14%

(1) โครงสร้างและการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัท

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2563
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

ผู้้�ถืือหุ้้�น

รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นสููงสุุด 10 รายแรก
(ข้้อมููลสรุุปจากวัันปิิดสมุุดทะเบีียนผู้้�ถืือหุ้้�น ณ วัันที่่� 15 มีีนาคม 2564)
รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น

จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ

%

395,864,800

48.96

1.

กลุ่่�มตระกููลวิิทยฐานกรณ์์

2.

บริิษัทั ไทยเอ็็นวีีดีีอาร์์ จำำ�กัดั /1

39,396,135

4.87

3.

บริิษัทั เชีียร์์ กรุ๊๊�ป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กัดั /2

34,416,793

4.26

4.

นายทวีีลาภ

27,500,000

3.40

5.

South East Asia UK (Type C) Nominees Limited/3

11,737,680

1.45

6.

State Street Europe Limited/3

9,246,901

1.14

7.

นางสาวสุุภรััตน์์ 	ศัักดิ์์�วรารััตน์์

7,440,750

0.92

8.

นายชััยสิิทธิ์์�

วิิริิยะเมตตากุุล

7,100,000

0.88

9.

นางนลิิณีี 	วงศ์์จัันทร์์เพ็็ญ

7,040,825

0.87

กองทุุนเปิิด เคเคพีี หุ้้�นระยะยาวปัันผล

6,543,200

0.81

รวมการถืือหุ้้�น 10 รายแรก

546,287,084

67.56

ผู้้�ถืือหุ้้�นรายย่่อยอื่่�นๆ

262,323,901

32.44

รวมทั้้�งสิ้้�น

808,610,985

100

10.

หมายเหตุุ :

แจ่่มใส

บริิษัทั จดทะเบีียนในประเทศไทย ที่่อ� ยู่่�ที่ติ่� ดต่
ิ อ่ ได้้ 62 อาคารตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ถนนรััชดาภิิเษก แขวงดิินแดง เขตดิินแดง กรุุงเทพฯ
10400 โดยบริิษัทั ไทยเอ็็นวีีดีีอาร์์ จำำ�กััด เป็็นผู้้�ออกใบแสดงสิิทธิิในผลประโยชน์์ที่่�เกิิดจากหลัักทรััพย์์อ้้างอิิงเพื่่�อเสนอขายต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น
/2
บริิษััทลงทุุนในหลัักทรััพย์์ที่่�จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ / ลงทุุนในบริิษััทอื่่�นลงทุุนในอสัังหาริิมทรััพย์์ ที่่�อยู่่�ติิดต่่อได้้ 305 ถนนรััชดาภิิเษก
(ท่่าพระ-ตากสิิน) แขวงบุุคคโล เขตธนบุุรีี กรุุงเทพมหานคร
/3
บริิษััทจดทะเบีียนในต่่างประเทศ ที่่�อยู่่�ที่่�ติิดต่่อได้้ บมจ.ธ.สแตนดาร์์ดชาร์์ดเตอร์์ (ไทย) Securities Services โซนบีี อาคารสาทรนคร ชั้้น� 14
ถนนสาทรเหนืือ สีีลม กรุุงเทพฯ 10500
/1

(1) โครงสร้างและการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัท

29

30

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2563

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

รายชื่่�อผู้้�ถืือหุุ้�น

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

กลุ่่�มตระกููลวิิทยฐานกรณ์์
นางสาวสุุดารััตน์์
วิิทยฐานกรณ์์
นายวิิชััย
วิิทยฐานกรณ์์
นางรััตนา	จัันทร์์พิิทัักษ์์
บริิษัทั โรงกลั่่�นน้ำำ��มััน นครไชยศรีี จำำ�กััด/1
นางสาวอรััญญา
วิิทยฐานกรณ์์
นายชััยยงค์์
วิิทยฐานกรณ์์
นางสาววรนุุช	
วิิทยฐานกรณ์์
นางสรารััตน์์
วิิทยฐานกรณ์์
นายจัักรริินทร์์
วิิทยฐานกรณ์์
นางเบญญาภา
วิิทยฐานกรณ์์
นายเอกรััฐ 	วงศ์์ศุุภชาติิกุุล
นายศุุภชััย
วิิทยฐานกรณ์์
นายวััชร
วิิทยฐานกรณ์์
นายวิิชิิต
วิิทยฐานกรณ์์
นายอภิิสิทธิ์์
ิ �
วิิทยฐานกรณ์์
นางปััทมา	ตั้้�งพิิรุุฬห์์ธรรม
นายวรวุุฒิิ	ตั้้�งพิิรุุฬห์์ธรรม
นายชาญวิิทย์์
วิิทยฐานกรณ์์
นายคุุณา
วิิทยฐานกรณ์์
นางสาวอธิิชา
วิิทยฐานกรณ์์
นางสาวปริินดา	ตั้้�งพิิรุุฬห์์ธรรม
นางสาวปฐมา
วิิทยฐานกรณ์์
นายสมฤกษ์์	ตั้้�งพิิรุุฬห์์ธรรม
นางสาวสภิิญญา
วิิทยฐานกรณ์์
นายวิิชฌ์์
วิิทยฐานกรณ์์
นายพาชััย	จัันทร์์พิิทัักษ์์
นางสาวพาชื่่�น	จัันทร์์พิิทัักษ์์
นายพาโชค	จัันทร์์พิิทัักษ์์
นางสาววิิไล	ตั้้�งสิิน
นางสาววศิินา
วิิทยฐานกรณ์์
นางสาวศิิษฎ์์ศิิริิ
วิิทยฐานกรณ์์
นางดนุุพร
วิิทยฐานกรณ์์
นายภููมิิพิิภััชช์์
วิิทยฐานกรณ์์
นางสาววิิชญสุุดา
เหมะกุุล
นายกวิิน
วิิทยฐานกรณ์์
นางสาวอิิศรา
วิิทยฐานกรณ์์
นางสาววริิวรรณ์์
วิิทยฐานกรณ์์
รวมกลุ่่�มตระกููลวิิทยฐานกรณ์์

หมายเหตุุ :

/1

เป็็นบริิษััทลงทุุนระยะยาวในนิิติิบุุคคลอื่่�น ถืือหุ้้�นโดยกลุ่่�มตระกููลวิิทยฐานกรณ์์ทั้้�งหมด
(1) โครงสร้างและการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัท

จำำ�นวนหุ้้�น

%

60,828,900
58,767,228
46,615,600
19,774,740
18,384,869
14,237,500
13,829,010
12,612,996
12,246,275
12,200,000
12,131,837
11,632,280
11,300,000
11,005,800
10,165,492
8,725,771
8,000,000
7,874,850
5,150,000
5,024,808
5,536,000
3,670,800
3,052,000
3,100,000
3,000,000
2,896,000
2,508,000
2,516,000
2,261,850
1,879,287
1,500,000
1,500,000
1,465,000
305,757
108,900
47,450
9,800
395,864,800

7.52
7.27
5.76
2.45
2.27
1.76
1.71
1.56
1.51
1.51
1.50
1.44
1.40
1.36
1.26
1.08
0.99
0.97
0.64
0.62
0.68
0.45
0.38
0.38
0.37
0.36
0.31
0.31
0.28
0.23
0.19
0.19
0.18
0.04
0.01
0.01
0.00
48.96

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2563

ส่วนที่ 1
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1.4 จำำ�นวนทุุนจดทะเบีียนและทุุนชำำ�ระแล้้ว
บริิษัทั จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย (SET) มีีทุุนจดทะเบีียน 808,610,985 บาท เรีียกชำำ�ระแล้้ว 808,610,985 บาท
แบ่่งเป็็นหุ้้�นสามััญ 808,610,985 หุ้้�น มููลค่่าหุ้้�นละ 1 บาท
การกระจายการถืือหุ้้�นตามสััญชาติิ
(ณ วัันที่่� 15 มีีนาคม 2564)

จำำ�นวนหุ้้�น

%

บุุคคลธรรมดา

601,340,228

74.37

นิิติิบุุคคล

160,479,418

19.84

628,718

0.08

46,162,621

5.71

ผู้้�ถืือหุ้้�นสััญชาติิ ไทย

ผู้้�ถืือหุ้้�นสััญชาติิต่่างด้้าว

บุุคคลธรรมดา
นิิติิบุุคคล

การกระจายการถืือหุ้้�นของผู้้�ถืือหุ้้�น (ณ วัันที่่� 15 มีีนาคม 2564)
จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือครอง

จำำ�นวนผู้้�ถืือหุ้้�น

%

1-999

5,190

33.00

1,604,918

0.20

1,000-10,000

8,202

52.14

27,247,266

3.37

10,001-100,000

1,923

12.22

58,093,724

7.18

412

2.62

555,774,749

68.73

3

0.02

165,890,328

20.52

15,730

100

808,610,985

100

100,001-น้้อยกว่่าร้้อยละ 5 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�จำำ�หน่่ายแล้้ว
ร้้อยละ 5 ขึ้้�นไปของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�จำำ�หน่่ายแล้้ว
รวม

(1) โครงสร้างและการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัท

จำำ�นวนหุ้้�น

%
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1.5 การออกหลัักทรััพย์์อื่่�น
-ไม่่มีี-

1.6 นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผล
บริิษัทมีี
ั นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลไม่่ต่ำ��ำ กว่่าร้้อยละ 60 ของกำำ�ไร
สุุทธิิหลัังหัักภาษีีเงิินได้้ หากไม่่มีีเหตุุจำำ�เป็็นอื่่�นใด ซึ่ง่� บริิษััทจะนำำ�
เสนอต่่อที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิการจ่่าย
เงิินปัันผลประจำำ�ปีี ทั้้�งนี้้� การจ่่ายเงิินปัันผลดัังกล่่าวจะขึ้้�นอยู่่�กัับ
แผนการลงทุุน ความจำำ�เป็็น และความเหมาะสมอื่่น� ๆ ตามที่่ค� ณะ
ข้้อมููลการจ่่ายปัันผล

กรรมการบริิษัทั เห็็นสมควร สำำ�หรัับปีี 2563 คณะกรรมการบริิษัทั
มีีมติิให้้เสนอต่่อที่่ป� ระชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นในวัันที่่� 23 เมษายน 2564
เพื่่�ออนุุมััติิจ่่ายเงิินปัันผลประจำำ�ปีีในอััตราหุ้้�นละ 1.70 บาท หรืือ
คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 83.02 ของกำำ�ไรสุุทธิิหลัังหัักภาษีีเงิินได้้

2561

2562

2563

อััตรากำำ�ไรสุุทธิิต่่อหุ้้�น

2.31

1.74

2.05

อััตราเงิินปัันผลต่่อหุ้้�น

1.90

1.45

1.70

อััตราการจ่่ายเงิินปัันผลต่่อกำำ�ไรสุุทธิิ (%)

82.27

83.12

83.02

บริิษััทย่่อยมีีนโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกปีี ทั้้�งนี้้�
ขึ้้�นอยู่่�กัับคณะกรรมการของบริิษััทย่่อยจะพิิจารณาให้้ความเห็็น
ชอบ และเสนอให้้ที่ป่� ระชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของแต่่ละบริิษัทย่
ั อ่ ยพิิจารณา

อนุุมััติิ โดยพิิจารณาจากผลการดำำ�เนิินงาน สถานะการเงิิน และ
ปััจจััยสำำ�คัญ
ั อื่่น� ๆ ของแต่่ละบริิษัทย่
ั อ่ ย โดยไม่่มีีการกำำ�หนดอััตรา
ขั้้�นต่ำำ��แต่่อย่่างใด

(1) โครงสร้างและการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัท
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การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
2.1 นโยบายและแผนการบริิหารความเสี่่�ยง
ในช่่วงปีีที่ผ่่� ่านมา ผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19
ที่่�ได้้แพร่่กระจายออกไปทั่่�วโลกได้้ส่่งผลกระทบทำำ�ให้้เศรษฐกิิจ
และการค้้าของโลกชะลอตััว และส่่งผลกระทบต่่อเศรษฐกิิจไทย
โดยเฉพาะการท่่องเที่่�ยวและการส่่งออก ที่่�เป็็นสััดส่่วนหลัักของ
เศรษฐกิิจไทย และในปีี 2564 นี้้� เศรษฐกิิจโลกและไทยยัังมีีความ
ไม่่แน่่นอนอยู่่�สููงมาก โดยเฉพาะสถานการณ์์ โควิิด-19 ทั้้�งในและ
ต่่างประเทศ นโยบายความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศของสหรััฐฯ
และมาตรการตอบโต้้ของประเทศคู่่�ค้้าท่่ามกลางกระแสของ
Digital disruption ตลอดจนปััจจััยเสี่่�ยงต่่างๆที่่�มีีความหลาก
หลาย ซัับซ้้อน และรุุนแรงมากขึ้้�น ซึ่่�งอาจส่่งผลต่่อการบรรลุุ
วััตถุปุ ระสงค์์และเป้้าหมายของบริิษัทั
บริิษััทตระหนัักถึึงความสำำ�คััญดัังกล่่าว จึึงมีีความมุ่่�งมั่่�นในการ
บริิหารความเสี่่�ยงองค์์กรเชื่่�อมโยงและควบคู่่�ไปกัับการจััดการ
เชิิงกลยุุทธ์์ พร้้อมทั้้�งจััดทำำ�และทบทวนความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้
เชิิงกลยุุทธ์์ (Risk Appetite) เพื่่�อช่่วยตีีกรอบการประเมิินทาง
เลืือกและการคััดเลืือกกลยุุทธ์์ที่่�เหมาะสม และสนัับสนุุนการ
ดำำ�เนิินกิิจการให้้บรรลุุเป้้าหมายเชิิงกลยุุทธ์ต์ ามวััตถุปุ ระสงค์์ของ
ธุุรกิิจและสร้้างความยั่่�งยืืนให้้กัับองค์์กร ตามกรอบแนวการ
บริิหารความเสี่่�ยงเชิิงบููรณาการทั่่�วทั้้�งองค์์กร (Enterprise Risk
Management - Integrated Framework) โดยใช้้ควบคู่่�กัับ
กรอบแนวทางระบบการควบคุุมภายใน (Internal Control –
Integrated Framework) ของ COSO ซึ่ง่� ได้้นำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้กับั
การดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษัทั อย่่างเหมาะสม

บริิษััทจััดตั้้�งคณะกรรมการนโยบายสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม บริิหาร
ค ว า ม เ สี่่� ย ง แ ล ะ ก า ร กำำ�กัั บ ก า ร ป ฏิิ บัั ติิ ต า ม ก ฎ เ ก ณ ฑ์์
(Environmental, Social, Risk Management and
Compliance Policy Committee : ESRC) เพื่่อ� ทำำ�หน้้าที่่กำ� ำ�หนด
นโยบาย กรอบการดำำ�เนิินงาน ทบทวนและปรัับปรุุงระบบงาน
ต่่างๆ ให้้มีีความเหมาะสมสอดคล้้องกัับนโยบาย แผนธุุรกิิจ รวม
ทั้้�งให้้ข้้อคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยมีีคณะจััดการ
ESRC-E ที่่�ประกอบด้้วยผู้้�บริิหารฝ่่ายต่่างๆ ทำำ�หน้้าที่่�ติิดตาม
การบริิหารความเสี่่ย� งระดัับองค์์กรและระดัับจััดการอย่่างใกล้้ชิดิ
เพื่่� อให้้ทุุกคนในองค์์ กรเกิิด ความตระหนัั กถึึ งความเสี่่� ยงและ
การลดผลกระทบของความเสี่่� ย งอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ งจนเกิิ ด เป็็ น
วััฒนธรรมองค์์กร ตามแนวนโยบายและกรอบการดำำ�เนิินงาน
ที่่�ได้้รัับจากคณะกรรมการนโยบาย ESRC โดยผ่่านคณะทำำ�งาน
ด้้านการบริิหารความเสี่่�ยง ซึ่่�งทำำ�หน้้าที่่�รวบรวมและจััดทำำ�แผน
จััดการความเสี่่ย� ง และกำำ�กับั ดููแลการดำำ�เนิินการตามแผนจััดการ
ความเสี่่�ยง ทั้้�งระดัับจััดการและระดัับองค์์กร รวมถึึงติิดตาม
กระบวนการบ่่งชี้้�และประเมิินความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญทั่่�วทั้้�งองค์์กร
และสื่่�อสารข้้อมููลการบริิหารความเสี่่�ยงให้้ทุุกคนในองค์์กรได้้รัับ
ทราบอย่่างทั่่�วถึงึ เพื่่อ� ที่่จ� ะนำำ�ไปปฏิิบััติไิ ด้้อย่่างถููกต้้องและเป็็นไป
ในทิิศทางเดีียวกััน เพื่่อ� ให้้เกิิดการบููรณาการของการบริิหารความ
เสี่่�ยงทั้้�งเชิิงนโยบายการปฏิิบััติิ และการแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลอัันจะ
ก่่อให้้เกิิดความต่่อเนื่่อ� งและทั่่�วถึงึ ทั้้�งองค์์กรได้้อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ
มากยิ่่�งขึ้้�น โดยความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญจะถููกเสนอต่่อคณะกรรมการ
บริิษััทอย่่างสม่ำำ��เสมอ
ในปีี 2564 ความเสี่่�ยงในการดำำ�เนิินงานของบริิษััทที่่�อาจมีีผล
กระทบต่่ อ บริิ ษัั ท และ/หรืือผู้้�ลงทุุ น อย่่ า งมีีนัั ย สำำ�คัั ญ จากการ
พิิจารณาของที่่ป� ระชุุมของคณะกรรมการนโยบาย ESRC สามารถ
สรุุปตามประเภทความเสี่่�ยงแต่่ละด้้าน ได้้ดัังนี้้�

(2) การบริหารจัดการความเสี่ยง
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2.2 ปััจจััยความเสี่่�ยงต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท
ความเสี่่�ยงด้้านกลยุุทธ์์

ความเสี่่�ยงด้้านการเงิิน

จากสภาวะอากาศที่่�แปรปรวน หรืือภััยธรรมชาติิที่่�อาจทำำ�ให้้
ผลผลิิตไม่่เป็็นไปตามคาดการณ์์ รวมถึึงถั่่�วเหลืืองที่่�มาล่่าช้้ากว่่า
กำำ�หนดในช่่ วงต้้ นฤดูู อัันเนื่่� องมาจากปััญหาการขนส่่งภายใน
ประเทศผู้้�ผลิิ ต และส่่ ง ออก ส่่ ง ผลให้้ วัั ตถุุ ดิิ บ เมล็็ ดถั่่� ว เหลืือง
ที่่�ไม่่เพีียงพอต่่อการผลิิต และกระทบต่่อการส่่งสิินค้้าให้้ลููกค้้า
ล่่าช้้า เนื่่�องจากถั่่�วเหลืืองเป็็นวััตถุุดิิบหลัักในการผลิิต

ความผัันผวนของราคาวััตถุุดิิบเมล็็ดถั่่�วเหลืืองส่่งผลกระทบต่่อ
ต้้ น ทุุ น สิิ น ค้้ า และผลกำำ� ไรของบริิ ษัั ท เนื่่� อ งจากวัั ตถุุ ดิิ บ เป็็ น
ส่่วนประกอบต้้นทุุนขายของบริิษััท ประมาณร้้อยละ 90 ของ
ต้้นทุุนทั้้�งหมด การจััดหาวััตถุุดิิบจึึงเป็็นปััจจััยสำำ�คััญต่่อต้้นทุุน
การขายและผลกำำ�ไรของบริิษัทั ซึ่ง่� วััตถุดิุ บิ ถั่่ว� เหลืืองมีีราคาผัันแปร
ตามราคาซื้้�อขายในตลาดโลก ปััจจััยที่่�มีีผลต่่ออุุปสงค์์ของเมล็็ด
ถั่่�วเหลืือง นอกจากความต้้องการใช้้เพื่่�อการผลิิตอาหารแล้้ว
ยัังรวมถึึงความต้้องการนำำ�ไปใช้้ในการผลิิตพลัังงานทดแทน และ
การเก็็งกำำ�ไรในตลาดซื้้�อขายสิินค้้าโภคภััณฑ์์ล่่วงหน้้า รวมทั้้�ง
นโยบายการส่่ ง เสริิ ม และการแทรกแซงของรัั ฐ บาล ขณะที่่�
ความเสี่่ย� งจากสภาวะอากาศที่่แ� ปรปรวน หรืือภััยธรรมชาติิก็อ็ าจ
ทำำ�ให้้ผลผลิิตถั่่�วเหลืืองไม่่เป็็นไปตามคาดการณ์์

ความมั่่�นคงในการจััดหาวััตถุุดิิบเมล็็ดถั่่�วเหลืือง

แนวทางการบริิหารจััดการ

การขาดแคลนวััตถุุดิิบหลัักในการผลิิตเป็็นหนึ่่�งในความเสี่่�ยง
ที่่�สำำ�คััญของบริิษััท และเพื่่�อให้้การจััดหาวััตถุุดิิบเป็็นไปอย่่างมีี
ประสิิทธิภิ าพ บริิษัทั ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการทำำ�งานอย่่างใกล้้ชิดกั
ิ บั
คู่่�ค้้าในการวางแผนจััดหาวััตถุดิุ บิ เพื่่อ� ความต่่อเนื่่อ� งของธุุรกิิจ ทั้้�งนี้้�
บริิษััทมีีการติิดตามความสมดุุลระหว่่างอุุปสงค์์และอุุปทานของ
วััตถุุดิิบ ด้้วยการเก็็บข้้อมููลทั้้�งจากการสำำ�รวจในแหล่่งเพาะปลููก
วััตถุุดิิบถั่่�วเหลืืองจริิงของประเทศต้้นทางและการคาดการณ์์
ปััจจััยแวดล้้อมที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่อการจััดหาวััตถุุดิิบ เช่่น
การเปลี่่�ยนแปลงของฤดููกาล ช่่วงเวลาเก็็บเกี่่�ยว ปริิมาณ ราคา
และคุุณภาพ จากบทวิิเคราะห์์และงานวิิจััยต่่างๆ นอกจากนี้้�
บริิษัทั ได้้ซื้้อ� วััตถุดิุ บิ จากคู่่�ค้้าที่่มีี� ความน่่าเชื่่อ� ถืือ สามารถตรวจสอบ
กลัั บ ถึึ ง แหล่่ ง ที่่� ม าของวัั ตถุุ ดิิ บ และวางแผนการผลิิ ตต าม
สถานการณ์์พร้้อมทั้้�งมีีการปรัับปริิมาณสิินค้้าคงคลัังดัังกล่่าว
ให้้มีีความสอดคล้้องกัับแนวโน้้มและระดัับราคาและเพีียงพอ
ต่่ อ การดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง ขณะเดีียวกัั น ภาครัั ฐ ได้้ มีี
การส่่ ง เสริิ ม การผลิิ ตถั่่� ว เหลืืองในประเทศไทย เพื่่� อ ส่่ ง เสริิ ม
ให้้ เ กษตรกรปลูู ก ถั่่� ว เหลืืองในช่่ ว งฤดูู แ ล้้ ง ทดแทนการทำำ� นา
ช่่วยปรัับปรุุงบำำ�รุงุ ดิิน และยกระดัับคุุณภาพผลผลิิตให้้สอดคล้้อง
กัับความต้้องการของตลาด

ความผัันผวนของราคาวััตถุุดิิบ

แนวทางการบริิหารจััดการ

บริิษัทมีี
ั มาตรการในการบริิหารความเสี่่ย� งด้้วยการมีีคณะทำำ�งาน
จััดซื้้�อวััตถุุดิิบทำำ�หน้้าที่่�ติิดตามข่่าวสาร สถานการณ์์ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับราคาวััตถุุดิิบและผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อวิิเคราะห์์สถานการณ์์อย่่าง
ใกล้้ชิิด โดยมีีการกำำ�หนดเป้้าหมายของปริิมาณ และระยะเวลา
ในการดำำ�เนิินการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�เหมาะสม รวดเร็็ว และ
ยืืดหยุ่่�นให้้สอดคล้้องกัับแผนธุุรกิิจ ตลอดระยะเวลาที่่�ผ่่านมา
บริิษััทมีีความชััดเจนในนโยบายไม่่จััดซื้้�อวััตถุุดิิบเพื่่�อเก็็งกำำ�ไร
บริิ ษัั ท บริิ ห ารจัั ด การสิิ น ค้้ า คงคลัั ง วัั ตถุุ ดิิ บ อย่่ า งระมัั ด ระวัั ง
และพิิจารณาการปรัับราคาขายให้้ทัันต่่อสถานการณ์์ ซึ่่�งช่่วย
ผลกระทบจากความผัันผวนดัังกล่่าว ตลอดทั้้�งการบริิหารความ
เสี่่ย� งผ่่านทางตลาดซื้้�อขายสิินค้้าโภคภััณฑ์์ล่ว่ งหน้้า ซึ่่ง� ได้้ทบทวน
การเพิ่่�มเกณฑ์์กำำ�หนดวงเงิินสำำ�หรัับผลขาดทุุนที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�น
ที่่�ยอมรัับได้้ในภาพรวมทั้้�งปีี เพื่่�อป้้องกัันความเสี่่�ยงด้้านความ
ผัันผวนของราคาวััตถุุดิิบและผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีต่่อผลตอบแทนและ
ผลประกอบการของบริิษััท

(2) การบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2563

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ความผัันผวนของอััตราแลกเปลี่่�ยน
เงิินตราต่่างประเทศ

ความเสี่่�ยงด้้านสิินค้้าทดแทน

ผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 ที่่�ได้้แพร่่กระจาย
ออกไปทั่่�วโลกได้้ส่่งผลกระทบให้้เกิิดการชะลอตััวของเศรษฐกิิจ
โลก ธนาคารกลางสหรััฐหรืือเฟดได้้ผ่่อนคลายนโยบายการเงิิน
อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยการคงอััตราดอกเบี้้�ยนโยบายใกล้้ศููนย์์ และคง
ปริิมาณอััดฉีีดสภาพคล่่องอย่่างน้้อยเดืือนละ 1.2 แสนล้้าน
ดอลลาร์์ตลอดทั้้�งปีีนี้้� ทำำ�ให้้ค่า่ เงิินดอลลาร์์ที่อ่่� อ่ นค่่าและกดดัันให้้
ค่่าเงิินบาทมีีแนวโน้้มเคลื่่�อนไหวผัันผวนมากขึ้้�นในปีี 2564 ทั้้�งนี้้�
บริิษัทั ได้้รับั ความเสี่่ย� งจากความผัันผวนของอััตราแลกเปลี่่ย� นเงิิน
ตราต่่างประเทศ จากการที่่�ราคาเมล็็ดถั่่�วเหลืืองอ้้างอิิงกัับราคา
ตลาดโลกถููกกำำ�หนดราคาขายเป็็นสกุุลเงิินเหรีียญสหรััฐฯ ขณะที่่�
รายได้้หลัักของบริิษัทั อยู่่�ในรููปสกุุลเงิินบาท ซึ่ง่� กระทบโดยตรงต่่อ
ผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััททั้้ง� รายได้้และกำำ�ไร

แนวทางการบริิหารจััดการ

บริิษััทกำำ�หนดนโยบายการบริิหารเงิินและการบริิหารความเสี่่�ยง
ทางการเงิินไว้้อย่่างชััดเจน โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อการบริิหาร
ความเสี่่�ยงทางการเงิินทั้้�งหมด ซึ่่�งครอบคลุุมถึึงความเสี่่�ยงของ
อััตราแลกเปลี่่ย� น ที่่จ� ะมีีผลกระทบต่่อธุุรกิิจ มิิใช่่เพื่่อ� การเก็็งกำำ�ไร
รวมทั้้�งเพื่่�อกำำ�หนดและสร้้างเสถีียรภาพของผลประกอบการ
ในอนาคต บริิษััทมีีทีีมงานเฝ้้าติิดตาม วิิเคราะห์์ข่่าวสารและ
สถานการณ์์ของอััตราแลกเปลี่่�ยนอย่่างใกล้้ชิิด และมีีนโยบาย
ในการป้้องกัันความเสี่่�ยงจากอััตราแลกเปลี่่�ยน โดยทำำ�สััญญา
ซื้้�อขายอััตราแลกเปลี่่�ยนล่่วงหน้้า (Forward contract) กัับ
สถาบัันการเงิินภายในประเทศ ซึ่่�งส่่วนใหญ่่มีีอายุุสััญญาไม่่เกิิน
1 ปีี เพื่่�อลดผลกระทบของความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากความผัันผวน
ของอััตราแลกเปลี่่�ยน รวมทั้้�งทำำ�ให้้บริิษััททราบถึึงต้้นทุุนและ
ราคาขายในรููปของค่่าเงิินบาทที่่�แน่่นอน

ความเสี่่�ยงด้้านการขายและการตลาด
ความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
สืืบเนื่่�องจากการชะลอตััวของเศรษฐกิิจ

ในปีี 2563 การแพร่่ระบาดของโรค COVID-19 ส่่งผลกระทบ
ที่่�รุุนแรงต่่อเศรษฐกิิจไทยจากมาตรการล็็อกดาวน์์และมาตรการ
รัับมืือการแพร่่ระบาดของโรค COVID-19

แนวทางการบริิหารจััดการ

บริิ ษัั ท จะดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ อย่่ า งรอบคอบเพื่่� อ ลดผลกระทบจาก
สถานการณ์์ทางการเงิินและเศรษฐกิิจดัังกล่่าวที่่�อาจมีีต่่อบริิษััท
การดำำ�เนิินนโยบายทางการเงิินที่่�รอบคอบมาโดยตลอด โดยได้้
คงระดัับหนี้้�สินิ ต่่อทุุนในระดัับที่่ต่ำ� ำ�� อีีกทั้้�งบริิษัทยั
ั งั มีีความสััมพัันธ์์
ที่่�ดีีกัับธนาคารต่่างๆ ที่่�เป็็นพัันธมิิตรทางธุุรกิิจมาอย่่างยาวนาน

น้ำำ��มันั พืืชทุุกชนิิดสามารถใช้้บริิโภคทดแทนกัันได้้ หากใช้้เพื่่อ� ปรุุง
หรืือประกอบอาหารในครััวเรืือน อย่่างไรก็็ดีี คุุณค่่าทางโภชนาการ
ของน้ำำ��มัันพืืชแต่่ละชนิิดจะแตกต่่างกััน น้ำำ��มัันพืืชที่่�ให้้คุุณค่่าใกล้้
เคีียงกัับน้ำำ��มัันถั่่�วเหลืืองและสามารถทดแทนกัันได้้ คืือ น้ำำ��มััน
ข้้าวโพดและน้ำำ��มันั เมล็็ดทานตะวััน ส่่วนน้ำำ��มันั พืืชที่่ใ� ช้้เพื่่อ� การผลิิต
เชิิงอุุตสาหกรรม เช่่น อุุตสาหกรรมอาหาร โดยทั่่�วไปจะทดแทน
กัันไม่่ได้้ เนื่่อ� งจากน้ำำ��มันั พืืชแต่่ละชนิิดมีีคุณ
ุ สมบััติเิ หมาะกัับแต่่ละ
อุุตสาหกรรมต่่างกััน ทั้้�งนี้้� ความเสี่่�ยงที่่น้ำ� ำ��มัันข้้าวโพดและน้ำำ��มััน
เมล็็ดทานตะวัันจะมีีการผลิิตมาแข่่งกัับบริิษััท คงเป็็นไปได้้ยาก
เนื่่�องจากวััตถุุดิิบดัังกล่่าวไม่่มีีการผลิิตที่่�มากเพีียงพอในประเทศ

ความเสี่่�ยงด้้านการดำำ�เนิินงาน

การบริิหารความต่่อเนื่่�องในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ปััจจุุบัันมีีสถานการณ์์ หรืือสภาวะวิิกฤต หรืือเหตุุการณ์์ฉุุกเฉิินที่่�
พร้้อมจะเกิิดขึ้้�นได้้ตลอดเวลา เช่่น ความเสีียหายของระบบ
สารสนเทศหลัักของบริิษัทั ไม่่สามารถใช้้งานได้้ ภััยธรรมชาติิ (ภััย
แล้้ง ภััยน้ำำ��ท่ว่ ม ภััยแผ่่นดิินไหว) และภััยจากโรคระบาด (โรค ASF
ในสุุกร โรคไวรััสโคโรนา โรคไข้้หวััดนก)
ในรอบหลายปีี ที่่� ผ่่ า นมา สภาพภูู มิิ อ ากาศของโลกและของ
ประเทศไทยเปลี่่�ยนแปลงผัันผวนไปจากเดิิมมาก ทำำ�ให้้แต่่ละ
ภููมิิภาคทั่่�วโลกต้้องประสบกัับภััยธรรมชาติิที่่�มีีความรุุนแรงอย่่าง
ที่่�ไม่่เคยเกิิดขึ้้�นมาก่่อน ซึ่ง่� ก่่อให้้เกิิดความเสีียหายมููลค่่ามหาศาล
ต่่อทั้้�งชีีวิิตและทรััพย์์สิิน เหตุุการณ์์เหล่่านี้้�หากเกิิดขึ้้�นแล้้วอาจ
ส่่งผลต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ และอาจทำำ�ให้้ธุุรกิิจหยุุดชะงัักได้้

แนวทางการบริิหารจััดการ

บริิษััทเล็็งเห็็นถึึงความท้้าทายในเรื่่�องนี้้� จึึงได้้ดำำ�เนิินการจััดให้้มีี
แผนที่่� จ ะรองรัั บ ความเสี่่� ย งที่่� จ ะทำำ� ให้้ ก ระทบกัั บ ธุุ ร กิิ จ ทั้้� ง ใน
ระยะสั้้น� และระยะยาว และเพื่่�อเป็็นการลดผลกระทบจากความ
เสี่่ย� งข้้างต้้น โดยจััดทำำ�แผนบริิหารจััดการความต่่อเนื่่อ� งทางธุุรกิิจ
หรืือแผนตอบโต้้ เ หตุุ ฉุุ ก เฉิิ น (BCM) ภัั ย ธรรมชาติิ แ ละภัั ย
โรคระบาด รวมถึึ ง ติิ ดต ามข้้ อ มูู ล และข่่ า วสารอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง
เพื่่� อ เตรีียมความพร้้ อ มเผชิิ ญ เหตุุ ห ากเกิิ ด การระบาดของ
โรคระบาดชนิิ ดต่่ า งๆ ได้้ อ ย่่ า งเหมาะสม โดยกิิ จ กรรมหรืือ
กระบวนการหลัักยัังคงสามารถดำำ�เนิินการได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อ
เพิ่่�มความเชื่่�อมั่่�นให้้กัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�เกี่่�ยวข้้อง
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แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2563

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจาก
การดำำ�เนิินธุุรกิิจไม่่สอดคล้้องกัับ
นโยบายการต่่อต้้านคอร์์รััปชั่่�น

ความเสี่่�ยงใหม่่ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นในอนาคต
ภััยจากโลกไซเบอร์์ (Cyber Risk)

ด้้ ว ยความมุ่่�งมั่่� น ในการดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ อย่่ า งโปร่่ ง ใส เป็็ น ธรรม
ให้้ความสำำ�คััญกัับหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี รัับผิิดชอบและ
ระมััดระวัังภายใต้้กฎหมาย ระเบีียบข้้อบัังคัับและมาตรฐานที่่�
เกี่่ย� วข้้อง บริิษัทจึ
ั งึ ได้้กำำ�หนดนโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รัปชั
ั นั
เพื่่อ� เป็็นแนวทางปฏิิบัติั แิ ละพััฒนาไปสู่่�องค์์กรที่่ยั่่� ง� ยืืน นอกจากนี้้�
บริิ ษัั ท ได้้ กำำ� หนดนโยบายและมาตรการต่่ อ ต้้ า นการทุุ จ ริิ ต
คอร์์รัปชั
ั ัน ระบบการควบคุุมภายใน รวมถึึงการติิดตามดููแลให้้มีี
การปฏิิบัติั ิ การลงโทษ และให้้ปฏิิบัติั ติ ามคู่่�มืือจรรยาบรรณธุุรกิิจ
อย่่างเคร่่งครััด มีีระเบีียบ และขั้้น� ตอนการดำำ�เนิินงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ให้้มีีการปฏิิบัติั ติ ามที่่ก� ฎหมายกำำ�หนด เพื่่อ� ป้้องกัันการคอร์์รัปชั
ั นั
เช่่น การตรวจสอบน้ำำ��หนัักบรรทุุกของรถขนสิินค้้าต้้องไม่่เกิิน
เกณฑ์์ บ รรทุุ ก ที่่� ก ฎหมายกำำ� หนดก่่ อ นปล่่ อ ยออกจากโรงงาน
เป็็นต้้น รวมทั้้�งกำำ�หนดให้้มีีการติิดตามการปฏิิบััติิตามนโยบาย
และระเบีียบที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับมาตรการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รัปชั
ั นั
พร้้ อ มทั้้� ง เปิิ ดช่่ อ งทางสำำ� หรัั บ การแจ้้ ง เบาะแสการกระทำำ�
ที่่�ไม่่สุุจริิตหรืือข้้อร้้องเรีียนต่่างๆ และมีีกระบวนการตอบสนอง
ข้้อร้้องเรีียน การคุ้้�มครองผู้้�ร้อ้ งเรีียน รวมถึึงแจ้้งผลการดำำ�เนิินการ
ต่่อผู้้�ร้้องเรีียนอย่่างเป็็นระบบและยุุติิธรรม ตามระเบีียบการรัับ
ข้้อร้้องเรีียนของบริิษััท

ระบบและเครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์ รวมถึึงอิินเตอร์์เน็็ตถููกนำำ�มาใช้้
เป็็นเครื่่�องมืือในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ทั้้�งการเป็็นฐานข้้อมููล การรัับ
ส่่งข้้อมููลระหว่่างกัันทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กร รวมถึึงยััง
สามารถเป็็ น ช่่ อ งทางในการสื่่� อ สารกัั บ ผู้้�มีีส่่ ว นได้้ เ สีีย เพื่่� อ
ประโยชน์์ที่แ่� ตกต่่างกััน เช่่น สื่่อ� สารกัับลููกค้้า การโฆษณา รวมถึึง
เป็็นช่่องทางการขายสิินค้้า สื่่�อสารกัับสัังคม เพื่่�อให้้ทราบถึึง
แนวทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษัทั เป็็นต้้น จะเห็็นได้้ว่า่ กิิจกรรม
ทางธุุรกิิจโดยส่่วนใหญ่่ดำำ�เนิินการบนเครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์และ
อิินเตอร์์เน็็ต จึึงเป็็นช่่องทางที่่�ผู้้�ไม่่หวัังดีีอาจรุุกรานระบบและ
เครืือข่่าย เพื่่�อแสวงหาผลประโยชน์์ซึ่่�งในปััจจุุบัันมีีอาชญากรรม
ด้้านไซเบอร์์ที่่�หลากหลาย ทั้้�งในรููปแบบของการทำำ�ให้้ระบบงาน
หยุุดชะงััก หรืือลดทอนประสิิทธิิภาพของระบบการหลอกลวง
จนทำำ�ให้้หลงเชื่่�อ การขโมยและฉ้้อโกง เป็็นต้้น ซึ่่�งภััยดัังกล่่าว
อาจส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจได้้ บริิษััทตระหนัักถึึงภััย
บนโลกไซเบอร์์ซึ่่�งมีีความหลากหลายและมีีผลกระทบที่่�รุุนแรง
มากขึ้้น� จึึงดำำ�เนิินการในด้้านต่่างๆ เพื่่อ� ลดผลกระทบ โดยเริ่่ม� จาก
การประกาศใช้้นโยบายและมาตรฐานการปฏิิบัติั งิ านความมั่่�นคง
ปลอดภััยด้้านสารสนเทศให้้กัับบุุคคลากร สำำ�หรัับด้้านระบบงาน
บริิษััทได้้ติิดตั้้�งระบบอุุปกรณ์์ไฟร์์วอลล์์ (Firewall) เพื่่�อป้้องกััน
การเข้้าถึึงจากภััยคุุกคามจากภายนอกทุุกช่่องทางและมีี Solution
Firewall backup ติิดตั้้�งโปรแกรมป้้องกัันไวรััสคอมพิิวเตอร์์
ทุุกเครื่่�องของบริิษััท เพื่่�อป้้องกัันข้้อมููลเสีียหรืือสููญหายจากการ
ติิ ด ไวรัั ส คอมพิิ วเตอร์์ และมีีการเชื่่� อ มต่่ อ มาที่่�ส่่วนกลางเพื่่� อ
สามารถควบคุุ ม และแก้้ ไขเครื่่� อ งที่่� มีีปัั ญ หาได้้ อ ย่่ า งถูู ก ต้้ อ ง
และรวดเร็็ว พร้้อมทั้้�งยัังสามารถหาสาเหตุุของการถููกคุุกคาม
เพื่่อ� แก้้ปัญ
ั หาที่่ต้� น้ เหตุุและป้้องกัันการเกิิดซ้ำำ��ในครั้้ง� ต่่อไป รวมถึึง
มีีการทวนสอบ หรืือตรวจสอบอย่่างต่่อเนื่่�องโดยดำำ�เนิินการ
ร่่วมกัันระหว่่างบุุคคลากรด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศของบริิษััท
และบริิษััทที่่ปรึ
� ึกษาภายนอก

(2) การบริหารจัดการความเสี่ยง
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ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

2.3 การบริิหารจััดการภาวะวิิกฤติิ COVID-19
บริิษัทมุ่่�
ั งเน้้นการตอบสนองต่่อภาวะวิิกฤติิได้้อย่่างทัันท่่วงทีี ตั้้ง� แต่่
ช่่วงเริ่่�มต้้นการระบาดของ COVID-19 โดยแบ่่งการดำำ�เนิินการ
ออกเป็็นด้้านต่่างๆ ดัังนี้้�

ประเมิินสถานการณ์์การแพร่่ระบาด
ในการประชุุม Management Meeting
ทุุกสััปดาห์์
เมื่่อ� เกิิดการระบาดของ COVID-19 ขึ้้น� คณะกรรมการบริิษัทั มอบ
หมายให้้ ฝ่่ า ยบริิ ห ารประเมิิ น สถานการณ์์ แ พร่่ ร ะบาดของ
COVID-19 ในการประชุุม Management Meeting ของบริิษััท
ทุุกสััปดาห์์ นัับตั้้�งแต่่กลางเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2563 เป็็นต้้นมา เพื่่�อ
ประเมิิ น ความเสี่่� ย ง เตรีียมการรัั บ มืือ ตลอดจนวางแผน
กระบวนการทำำ� งานให้้ เ หมาะสม ขณะเดีียวกัั น ฝ่่ า ยบริิ ห าร
มีีหน้้าที่่�ต้้องนำำ�เสนอการดำำ�เนิินการหรืือประเด็็นที่่�มีีนััยสำำ�คััญ
ด้้านต่่างๆ กลัับไปรายงานให้้คณะกรรมการบริิ ษััทรัับทราบ
เพื่่อ� ให้้มั่่น� ใจว่่าบริิษัทมีี
ั ความพร้้อมรัับมืือกัับสถานการณ์์ได้้อย่่างดีี

ประกาศมาตรการป้้องกัันการแพร่่
ระบาดของโรคในสถานประกอบการ
ตามแนวทางของกรมควบคุุมโรค
บริิษััทประกาศใช้้มาตรการป้้องกัันและรัับมืือกัับสถานการณ์์
COVID-19 ตั้้�งแต่่วัันที่่� 26 กุุมภาพัันธ์์ 2563 เพื่่�อขอความร่่วมมืือ
พนัักงานทุุกคนให้้หลีีกเลี่่�ยงการเดิินทางไปยัังประเทศกลุ่่�มเสี่่�ยง
ในขณะนั้้�น ตลอดจนประกาศแนวทางการปฏิิบัติั เิ พื่่อ� ป้้องกัันการ
แพร่่ระบาดของโรค สำำ�หรัับพนัักงาน (ทั้้�งส่่วนสำำ�นัักงานและ
โรงงาน) คู่่�ค้้า ลููกค้้า และผู้้�มาติิดต่่อ อาทิิ
	กำำ�หนดให้้ทุุกคนต้้องผ่่านจุุดตรวจคััดกรองเพื่่�อวััดอุุณหภููมิิ
ร่่างกาย
ขอความร่่วมมืือพนัักงานและผู้้�มาติิดต่อ่ สวมหน้้ากากอนามััย
ตลอดเวลาที่่�อยู่่�ภายในบริิเวณของบริิษััท
	กำำ�หนดพื้้�นที่่�พบปะ-ประชุุมในพื้้�นที่่�โรงงาน เป็็นแบบเต้้นท์์ที่่�
มีีอากาศถ่่ายเทสะดวก และขอความร่่วมมืือให้้พนัักงาน
ประชุุมหรืือพบปะกัับลููกค้้าด้้วยระยะเวลาที่่�สั้้�นกระชัับ รวม
ถึึงจััดเตรีียมพื้้�นที่่�รัับประทานอาหารในโรงอาหารแบบเว้้น
ระยะห่่าง
	สื่่�อสารกัับคู่่�ค้้า ลููกค้้า และผู้้�ติิดต่่อประสานงาน ถึึงความ
จำำ�เป็็นในการประชุุมแบบออนไลน์์ รวมถึึงเน้้นการจััดส่่ง
เอกสารทางอีีเมล์์หรืือไปรษณีีย์์เป็็นหลัักในช่่วงเวลาดัังกล่่าว
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

นำำ�หลัักการบริิหารจััดการความต่่อเนื่่�อง
(Business Continuity Management
- BCM) มาปรัับใช้้ในภาวะวิิกฤต
บริิ ษัั ทคำำ�นึึ ง ถึึ ง ผลกระทบต่่ อ ผู้้�มีีส่่ ว นได้้ เ สีียทุุ ก กลุ่่�ม อาทิิ
ความปลอดภััยของพนัักงาน ผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้อง ชุุมชนรอบข้้าง
พฤติิ ก รรมและความต้้ อ งการของลูู ก ค้้ า ที่่� เ ปลี่่� ย นแปลงไป
ผลกระทบต่่อคู่่�ค้้าหรืือผู้้�ส่่งมอบวััตถุุดิิบที่่�อาจก่่อให้้เกิิดความ
ไม่่ต่่อเนื่่�องของห่่วงโซ่่อุุปทาน ความเสี่่�ยงต่่อการผลิิตที่่�อาจหยุุด
ชะงัั ก เหล่่ า นี้้� ล้้ ว นส่่ ง ผลต่่ อ ผลการดำำ� เนิิ น งานในภาพรวม
จึึงกำำ�หนดเป็็นรููปแบบการดำำ�เนิินงานในภาวะวิิกฤติิ แบ่่งออกเป็็น
2 ส่่วนหลััก ดัังนี้้�
ส่่วนที่่� 1. แผนเตรีียมการเพื่่�อตอบสนองต่่อการระบาดภายนอก
องค์์กร: แผนที่่ต้� อ้ งดำำ�เนิินการตามบทบาทหน้้าที่่� เพื่่อ� ตอบสนอง
ต่่อการระบาดภายนอกองค์์กร เช่่น การป้้องกัันควบคุุมโรคและ
รัักษาพยาบาล การประชาสััมพัันธ์์ และการสนัับสนุุนวััสดุุอุปุ กรณ์์
อย่่างเพีียงพอ รวมทั้้�งฝึึกซ้้อมแผนเพื่่�อตรวจสอบและปรัับปรุุง
แผนความพร้้อมเป็็นระยะอย่่างต่่อเนื่่�อง
ส่่วนที่่� 2. แผนจััดการเพื่่�อความต่่อเนื่่�องขององค์์กร: แผนที่่�ได้้
กำำ�หนดขั้้�นตอนและวิิธีีปฏิิบััติิงานที่่�ชััดเจนเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร
ไว้้ล่่วงหน้้า เช่่น มีีการจััดระบบการทำำ�งาน อาคารสถานที่่� หรืือ
สารธารณููปโภคในภาวการณ์์ระบาด ฝึึกอบรมบุุคลากรให้้ปฏิิบััติิ
งานแทนกัันได้้ การป้้องกัันการเจ็็บป่่วยหรืือการแพร่่กระจายเชื้อ้�
โรคภายในองค์์กร เป็็นต้้น

การทำำ�งานส่่วนสำำ�นัักงาน
กำำ�หนดรููปแบบการทำำ�งานของพนัักงานส่่วนสำำ�นัักงานเป็็นแบบ
Work From Home (WFH) โดยสลัับการทำำ�งานแบบทีีม A / B
แบบสััปดาห์์เว้้นสััปดาห์์ นัับตั้้�งแต่่วัันที่่� 9 มีีนาคม เป็็นต้้นมา เพื่่�อ
ประเมิินปััญหาในขั้้�นตอนการทำำ�งาน การส่่งต่่องาน การอนุุมััติิ
ของแต่่ละแผนก การสื่่�อสารระหว่่างสำำ�นัักงานกัับโรงงาน การ
หลีีกเลี่่� ย งเวลาเข้้ า -ออกที่่� ทำำ� งานในช่่ ว ง เวลาเร่่ ง ด่่ ว น ปรัั บ
กระบวนการทำำ�งานให้้เป็็นไปตามปกติิ และเพิ่่�มระดัับจนกระทั่่�ง
พนัักงานทุุกคนสามารถปฏิิบัติั งิ านจากที่่บ้� า้ นได้้ 100% เพื่่อ� เตรีียม
ความพร้้อมรองรัับในกรณีีรััฐบาลประกาศภาวะฉุุกเฉิิน หรืือ
สถานการณ์์มีีความรุุนแรงขึ้้�น
จััดเตรีียมอุุปกรณ์์การทำำ�งานแบบ WFH สำำ�หรัับพนัักงาน
ตลอดจนอำำ�นวยความสะดวกในการเชื่่�อมต่่อเข้้าระบบข้้อมููล
ส่่วนกลางที่่�จำำ�เป็็นต่่อการทำำ�งานของพนัักงาน พร้้อมทั้้�งมีี
ระบบรัักษาความปลอดภััยของข้้อมููลภายในด้้วย
จััดเตรีียมสถานที่่�ปฏิิบััติิงาน กรณีีที่่�พนัักงานจำำ�เป็็นต้้องเข้้า
มาปฏิิบััติงิ านในบริิษััท โดยกำำ�หนดให้้ผู้้�เข้้ามาปฏิิบััติงิ านและ
ผู้้�ติิดต่่อทุุกคน ต้้องสวมหน้้ากากอนามััยตลอดเวลาที่่�อยู่่�ใน
พื้้�นที่่� มีีการฉีีดพ่่นน้ำำ��ยาฆ่่าเชื้้�อ และเช็็ดทำำ�ความสะอาดพื้้�นที่่�
ส่่วนกลางที่่�เสี่่�ยงต่่อการสััมผััส หรืือการใช้้งานร่่วมกัันของ
พนัักงานอย่่างสม่ำำ��เสมอ ตลอดจนจััดโต๊๊ะทำำ�งานสำำ�หรัับ
พนัักงานให้้สอดคล้้องกัับหลัักการเว้้นระยะห่่างทางสัังคม
(Social Distancing) โดยเว้้นระยะห่่างของที่่�นั่่ง� ไม่่น้้อยกว่่า
1.5 เมตร หรืือติิดตั้้�งฉากกั้้�นตามความเหมาะสม
ขอความร่่วมมืือลดกิิจกรรมบางประเภทที่่�จะก่่อให้้เกิิดการ
รวมตััวกัันเป็็นจำำ�นวนมาก โดยใช้้ระบบการประชุุมแบบ
ออนไลน์์ หรืือ Conference เพื่่อ� ลดการพบปะแบบตััวต่อ่ ตััว

การทำำ�งานในสายการผลิิต
แต่่งตั้้�งทีีมงานผู้้�รัับผิิดชอบ

ฝ่่ ายบริิ หารประกาศแต่่ งตั้้� ง “คณะทำำ� งาน COVID-19”
ประกอบด้้วยผู้้�บริิหารระดัับสููงและผู้้�จััดการแผนกที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
กัับกระบวนการผลิิต ทำำ�หน้้าที่่�รัับผิิดชอบโดยตรงในการ
จััดการหรืือบรรเทาความรุุนแรง จากการระบาดของโรค ลด
ผลกระทบต่่อบุุคลากร ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย และผลกระทบอื่่น� ที่่อ� าจ
เกิิดขึ้้�นต่่อองค์์กร ตลอดจนบููรณาการแผนกต่่างที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ทั้้�งการจััดซื้้อ� จััดหาวััตถุดิุ บิ การผลิิต การขนส่่ง การให้้บริิการ
ลููกค้้า ฯลฯ เพื่่�อให้้องค์์กรสามารถปฏิิบััติิงานต่่อไปได้้ภายใต้้
ทรััพยากรที่่�มีีอย่่างจำำ�กััด กรณีีเกิิดการระบาดที่่�ทวีีความ
รุุนแรงมากขึ้้น�
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การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

การรัับมืือกัับผลกระทบของการระบาดใหญ่่ต่่อบุุคลากรและ
ลููกค้้า
	ประเมิินการหยุุดงานของพนัักงาน โดยแบ่่งเป็็นระดัับการ
หยุุดงานตามการระบาด หรืือโอกาสในการติิดเชื้้�อไป
จนถึึงเกิิดการระบาดใหญ่่ (การหยุุดงานอาจเกิิดจาก
หลายสาเหตุุ เช่่น บุุคลากรป่่วยเอง คนในครอบครััวป่่วย
มาตรการกัักกัันและจำำ�กััดพื้้�นที่่�การระบาด โดยกำำ�หนด
วิิกฤติิสููงสุุดถึึงขั้้�นที่่�บริิษััทต้้องปิิดทำำ�การ มีีการปิิดถนน
หรืือเส้้นทางสาธารณะ เป็็นต้้น)
	ประเมิินว่่าบุุคลากรสามารถเข้้าถึึงบริิการสาธารณสุุข
และบริิการด้้านสัังคมอื่่�นๆ ได้้อย่่างสะดวกและเพีียงพอ
หรืือไม่่



	จััดลำำ�ดับั กลุ่่�มลููกค้้าสำำ�คัญ
ั ที่่จำ� ำ�เป็็นต้้องได้้รับั บริิการเฉพาะ
ไว้้ในแผนเตรีียมความพร้้อมด้้วยการจััดสรรทรััพยากรเพื่่อ�
การป้้องกัันบุุคลากรและผู้้�ติิดต่อ่ หากเกิิดการระบาดใหญ่่



จััดทำำ�แผนจััดการความต่่อเนื่่�องของธุุรกิิจ
การรัับมืือกัับผลกระทบของการระบาดใหญ่่ต่่อองค์์กร
	ประเมิินผลกระทบจากการระบาดใหญ่่ของ COVID-19
ที่่�มีีต่่อบุุคลากร ระบบขนส่่งและการเดิินทางที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับวงจรผลิิตภัณ
ั ฑ์์ ตั้้ง� แต่่ต้น้ น้ำำ�� - ปลายน้ำำ�� ทั้้�งในประเทศ
และระหว่่ า งประเทศ (กรณีีมีีมาตรการกัั ก กัั น เขต
ชายแดน)
	ติิดตามข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการระบาดของ COVID-19 จััดทำำ�
แผนการติิดต่อ่ สื่่อ� สารในกรณีีฉุุกเฉิิน และปรัับเปลี่่ย� นเป็็น
ระยะๆ ตามความเหมาะสม โดยระบุุบุุคคลสำำ�คััญที่่�ต้้อง
ติิดต่่อ ตามวงจรการดำำ�เนิินธุุรกิิจตั้้�งแต่่ผู้้�ส่่งมอบวััตถุุดิิบ
ไปจนถึึงลููกค้้า

	จััดหาอุุปกรณ์์ป้้องกัันการติิดเชื้้�อให้้เพีียงพอ บัังคัับใช้้
สำำ�หรัับทุุกคนและทุุกพื้้�นที่่�ขององค์์กร เช่่น หน้้ากาก
อนามััย ถุุงมืือ สบู่่�หรืือแอลกอฮอล์์ล้้างมืือ น้ำำ��ยาฆ่่าเชื้้�อ
และภาชนะวััสดุุใช้้แล้้วที่่�ต้้องกำำ�จัดั



	จัั ด หาเครื่่� อ งมืือ/ช่่ อ งทางการติิ ดต่่ อ สื่่� อ สารระหว่่ า ง
บุุคลากรและลููกค้้า เช่่น คอมพิิวเตอร์์โน้้ตบุ๊๊�ค โทรศััพท์์
วิิทยุุสื่่�อสาร โทรสาร อิินเตอร์์เน็็ต ฯลฯ





	จััดทำำ�แผน Lockdown เตรีียมแผนตามสถานการณ์์
สมมุุติิที่่�มีีผลต่่อการให้้บริิการหรืือกระบวนการผลิิต ทั้้�ง
กำำ�ลัังคน วััตถุุดิิบ ภาชนะบรรจุุ เชื้้อ� เพลิิง เพื่่�อให้้สามารถ
เดิินเครื่่อ� งผลิิตได้้ต่อ่ เนื่่อ� ง รวมทั้้�งทดสอบความพร้้อมและ
การปฏิิบัติั งิ านตามแผน โดยซ้้อมทั้้�งแผนจำำ�ลองและแผน
ปฏิิบััติิเสมืือนจริิง





แต่่งตั้้�งผู้้�มีีอำำ�นาจสั่่�งการ การส่่งสััญญาณเตืือนภััย และ
แนวทางปฏิิบััติิในการดำำ�เนิินการตอบสนองตามแผน
อย่่างเคร่่งครััด การยุุติิการปฏิิบััติิงาน การปิิดทำำ�การ
หน่่วยผลิิตในพื้้�นที่่�ที่่�มีีการระบาด รวมทั้้�งการส่่งต่่อความ
รู้้�ให้้แก่่บุุคลากรที่่�ปฏิิบััติิหน้้าที่่�แทน

การสื่่�อสารและการให้้ความรู้้�แก่่บุุคลากร
	พัั ฒนาสื่่� อให้้ ความรู้้� เบื้้�องต้้นเกี่่� ยวกัับ COVID-19 เช่่น
ลัักษณะอาการ การติิดต่่อของโรค รวมทั้้�งการป้้องกััน
ตนเอง ได้้แก่่ การล้้างมืือ มารยาทในการไอ จาม การสวม
ใส่่หน้้ากากอนามััย
บรรเทาความตื่่�นตระหนกและความหวาดวิิตกกัังวลของ
บุุคลากร รวมถึึงจััดการกัับข่่าวลืือที่่�ไม่่ถููกต้้อง



	สื่่�อสารมาตรการและแนวปฏิิบััติิสำำ�หรัับการป้้องกัันโรค
ต่่อพนัักงาน โดยใช้้ภาษาที่่�เข้้าใจง่่ายและต่่อเนื่่�อง ทั้้�งใน
รูู ป แบบอีีเมล์์ Intranet Website คลิิ ปวีีดีี โอสั้้� น ๆ
ป้้ายประชาสััมพัันธ์์ตามจุุดต่่างๆ ทั่่�วทั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่
และโรงงาน รวมทั้้� ง แจ้้ ง เบอร์์ ติิ ดต่่ อ ศูู น ย์์ ฮ อตไลน์์
ที่่�พนัักงานสามารถประสานของความช่่วยเหลืือได้้ทัันทีี
เมื่่�อเกิิดเหตุุจำ�ำ เป็็น
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การรายงานการจััดการภาวะวิิกฤตต่่อคณะกรรมการบริิษัทั
 การดำำ�เนิินงานในภาวะวิิกฤติิทั้้�งส่่วนสำำ�นัักงานและสาย
การผลิิ ต จะต้้องนำำ�มารายงานต่่อ ฝ่่ายบริิหารในการ
ประชุุม Management Meeting ทุุกสััปดาห์์
	ฝ่่ายบริิหารมีีหน้้าที่่�รายงานการดำำ�เนิินการในด้้านต่่างๆ
ต่่อคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อรัับทราบความคืืบหน้้า รวม
ถึึงคณะกรรมการบริิษัทมีีส่
ั ว่ นสนัับสนุุนฝ่่ายบริิหารในการ
ตััดสิินใจเรื่่�องที่่�มีีนััยสำำ�คััญในช่่วงภาวะวิิกฤติิ



การบรรเทาผลกระทบ
และดููแลผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอย่่างรอบด้้าน
พนัักงาน

บริิษััทไม่่มีีนโยบายปรัับลดเงิินเดืือน หรืือลดจำำ�นวนพนัักงาน
กำำ�หนดให้้ทุกุ หน่่วยงานจััดแบ่่งทีีมทำำ�งานออกเป็็น 2 ทีีมเพื่่อ� สลัับ
ช่่วงเวลาการเข้้าปฏิิบััติิงานในพื้้�นที่่� จััดเตรีียมบ้้านพัักสำำ�รอง
สำำ�หรัับพนัักงานในสายการผลิิตรองรัับกรณีีที่่�การระบาดมีีความ
รุุนแรงและกระทบต่่อการเดิินทางมาปฏิิบัติั งิ าน การจััด Tier ของ
พนัักงาน แบ่่งออกเป็็น 4 ระดัับตามระดัับความเสี่่ย� ง เพื่่อ� เฝ้้าระวััง
และดููแลพนัักงานอย่่างเหมาะสม กรณีีที่่พ� นัักงานเจ็็บป่่วยหรืือติิด
เชื้้อ� COVID-19 สามารถใช้้สิิทธิกิ ารลาป่่วย และเบิิกสวััสดิิการค่่า
รัักษาพยาบาลได้้ตามสิิทธิิของพนัักงานแต่่ละระดัับ

ผู้้�ส่่งมอบวััตถุุดิิบ
จััดทำำ�แนวทางและมาตรการรองรัับผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�น หาก
สถานการณ์์ COVID-19 กระทบต่่อการส่่งมอบวััตถุุดิิบ พิิจารณา
ปรัับปรุุงข้้อตกลงหรืือข้้อสััญญากัับผู้้�ส่่งมอบวััตถุุดิิบหากมีีการ
ร้้องขอ จััดหาแหล่่งวััตถุุดิิบสำำ�รองเพื่่�อป้้องกัันปััญหาวััตถุุดิิบขาด
ช่่วง รวมถึึงติิดตามและประเมิินสถานการณ์์อย่่างใกล้้ชิิด เพื่่�อนำำ�
ไปสู่่�วางแผนการจััดการ การผลิิตสินิ ค้้า และการส่่งมอบผลิิตภัณ
ั ฑ์์
ให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ ความต้้ อ งการและพฤติิ ก รรมของลูู ก ค้้ า ที่่�
เปลี่่�ยนแปลงไป

คู่่�ค้้าในประเทศ
สื่่�อสารมาตรการและแนวปฏิิบััติิสำำ�หรัับผู้้�มาติิดต่่อ และขอความ
ร่่วมมืือปรัับเปลี่่ย� นขั้้น� ตอนการจััดซื้้อ� ให้้คล้้องกัับสถานการณ์์การ
แพร่่ระบาดของโรค โดยลดการจััดส่่งเอกสารแบบตััวต่่อตััว หรืือ
Messenger เปลี่่�ยนมาใช้้ช่่องทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ อีีเมล์์ หรืือทาง
ไปรษณีีย์์แทน และบริิษัทั ไม่่มีีนโยบายการผลััดผ่อ่ นหรืือขอขยาย
ระยะเวลาการชำำ�ระเงิินค่่าสิินค้้าและบริิการแก่่คู่่�ค้้า เพื่่�อไม่่ก่่อให้้
เกิิดภาระด้้านรายได้้แก่่คู่่�ค้้าในภาวะวิิกฤติิ

ลููกค้้า
บริิษััทมีีการประเมิินผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�นและจััดการผลกระทบที่่�
อาจเกิิดขึ้้�นให้้แก่่ลููกค้้า จััดโปรแกรมให้้ลููกค้้าซื้้�อสิินค้้าในราคา
พิิเศษ เพื่่อ� ลดภาระค่่าใช้้จ่า่ ยของลููกค้้าและบรรเทาผลกระทบจาก
สถานการณ์์ COVID-19 เปิิดช่่องทางการติิดต่่อแบบสายด่่วน
สำำ�หรัับลููกค้้า ในการติิดต่่อกัับฝ่่ายขายได้้อย่่างทัันท่่วงทีีในกรณีี
ฉุุกเฉิิน

ชุุมชน สัังคม
บริิษััทสนัับสนุุนอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์แก่่โรงพยาบาลในจัังหวััด
นครปฐม พนัักงานจิิตอาสาร่่วมกัันจััดทำำ�หน้้ากากป้้องกัันใบหน้้า
หรืือ Face Shield เพื่่�อส่่งมอบให้้แก่่โรงพยาบาลในต่่างจัังหวััด
ทุุกภููมิิภาครวม 12 แห่่ง รวมทั้้�งสนัับสนุุนผลิิตภััณฑ์์ น้ำำ��มััน
ถั่่�วเหลืือง ตรา องุ่่�น แก่่ครััวพระราชทานอุุปนายิิกาผู้้�อำำ�นวยการ
สภากาชาดไทย เพื่่� อ นำำ� ไปใช้้ ป ระกอบอาหารแจกจ่่ า ยแก่่
ประชาชนผู้้�ประสบภััย COVID-19 และโครงการ “ตู้้�ปัันสุุข” ให้้
แก่่ชุุมชนรอบโรงงานในอำำ�เภอนครชััยศรีี

หน่่วยงานภาครััฐ และองค์์กรภายนอก
ประสานกัับสำำ�นักั งานประกัันสัังคม องค์์กรสาธารณสุุข และสถาน
บริิการสาธารณสุุขชุุมชน เพื่่�อแลกเปลี่่�ยนแผนการเตรีียมพร้้อม
รัับมืือการระบาดของ COVID-19 ให้้ความร่่วมมืือปฏิิบััติิตาม
แผนการจััดการสถานการณ์์ฉุกุ เฉิินกัับหน่่วยงานด้้านสาธารณสุุข
ระดัับจัังหวััดและระดัับประเทศ ตลอดจนแลกเปลี่่ย� นแผนปฏิิบัติั ิ
งานรองรัับสถานการณ์์ฉุุกเฉิินกัับสมาคมการค้้า พัันธมิิตรและ
องค์์กรธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อผสานความร่่วมมืือในการรัับมืือกัับ
การแพร่่ระบาดของ COVID-19

ผู้้�ถืือหุ้้�น
จััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น หลัังจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ
COVID-19 เริ่่ม� ผ่่อนคลายลง แต่่ยังั คงใช้้มาตรการป้้องกัันการแพร่่
ระบาดสำำ�หรัับการประชุุม ตามแนวทางของกรมควบคุุมโรคฯ
ประกอบด้้วย มาตรการคััดกรองและเว้้นระยะห่่างทางสัังคม
มาตรการด้้านสุุขอนามััย เป็็นต้้น และปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการ
เปิิดเผยข้้อมููล เพื่่�อสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นผ่่านช่่องทาง
ต่่างๆ อาทิิ การจััดกิจิ กรรม Opportunity Day กิิจกรรม Analyst
Meeting แบบออนไลน์์ การเผยแพร่่ ข่่ า วของบริิ ษัั ทผ่่ า น
สื่่�อมวลชน ข่่าวประชาสััมพัันธ์์บนเว็็บไซต์์ของบริิษััท เป็็นต้้น

(2) การบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2563
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การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อความยั่่�งยืืน
3.1 นโยบายและเป้้าหมายการจััดการด้้านความยั่่�งยืืน
บริิษััทมีีเป้้าหมายในการดำำ�เนิินธุุรกิิจตามหลัักธรรมาภิิบาลเพื่่�อ
การเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน นำำ�แนวทางมาตรฐานสากลด้้านความรัับ
ผิิ ดช อบต่่ อ สัั ง คมและเป้้ า หมายการพัั ฒ นาที่่� ยั่่� ง ยืืนของ
สหประชาชาติิ (Sustainable Development Goals: SDGs)
มาเป็็นกรอบการพััฒนาในการกำำ�หนดนโยบายการพััฒนาอย่่าง
ยั่่�งยืืน (Sustainable Development Policy) โดยวิิเคราะห์์จาก
บริิบทความยั่่�งยืืนที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งภายในและภายนอก ครอบคลุุม
ทั้้�ง 3 มิิติิ คืือ เศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม รวมทั้้�งกำำ�หนด
เป็็นกลยุุทธ์ก์ ารพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืน เพื่่อ� ส่่งมอบคุุณภาพชีีวิิตที่่ดีี� ให้้
แก่่ผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม

นโยบายการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน

“บริิษัทั มุ่่�งดำำ�เนิินธุุรกิิจเพื่่�อการเจริิญเติิบโตอย่่าง
มั่่�นคง ส่่งมอบคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี ให้้แก่่ผู้้�บริิโภค
พนัักงาน ชุุมชน สัังคม สร้้างความพึึงพอใจสููงสุุด
แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม เริ่่�มตั้้�งแต่่กระบวนการ
จััดซื้้�อวััตถุุดิิบ กระบวนการผลิิต ตลอดจนจััดส่่ง
สิินค้้าถึึงมืือผู้้�บริิโภค ยึึดหลัักธรรมาภิิบาล และ
ดููแลสิ่่ง� แวดล้้อม อัันจะนำำ�มาสู่่ค� วามยั่่ง� ยืืนร่่วมกััน”

กลยุุทธ์์การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
4 ด้้าน ประกอบด้้วย

เป้้าหมายการจััดการด้้านความยั่่�งยืืนใน
ระยะยาว ปีี 2567

มิิติิเศรษฐกิิจ
การกำำ�กัับดููแลกิิจการ
รัักษาผลการประเมิินด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการ CGR ในระดัับ
“ดีีเลิิศ” และมุ่่�งเปิิดเผยการกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััทจด
ทะเบีียนตามมาตรฐานในระดัับภููมิิภาคอาเซีียน ในปีี 2567
การต่่อต้้านคอร์์รััปชััน
สนัับสนุุนและให้้คำำ�แนะนำำ�คู่่�ค้้าในการเข้้าร่่วมประเมิินตนเอง
อย่่างน้้อย 1 รายจนกระทั่่�งได้้รัับการรัับรองการเป็็นสมาชิิกแนว
ร่่วมต่่อต้้านคอร์์รัปชั
ั นั ของภาคเอกชนไทย (CAC) ภายในปีี 2567
การบริิหารจััดการห่่วงโซ่่คุุณค่่าและการจััดหาอย่่างยั่่�งยืืน
ร้้อยละ 100 ของคู่่�ค้้าหลัักรัับทราบและลงนามตอบรัับในจรรยา
บรรณคู่่�ค้้าธุุรกิิจ ครบถ้้วนภายในปีี 2567

1. สร้้างคุุณค่่าทางเศรษฐกิิจ ด้้วยผลิิตภัณ
ั ฑ์์ที่่มี� ี
คุุณภาพ ยึึดหลัักบรรษััทภิิบาล
2. บุุคลากรที่่�มีีคุุณภาพ
3. การมีีส่่วนร่่วมรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
4. การดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อการอยู่่�ร่่วมกััน
อย่่างยั่่�งยืืน

(3) การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
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มิิติิสิ่่�งแวดล้้อม

มิิติิสัังคม

การบริิหารจััดการน้ำำ��
ลดการใช้้น้ำำ��ในระยะยาวสำำ�หรัับปีี 2567 ที่่� 0.71 ลููกบาศก์์เมตร
ต่่อตัันเมล็็ดถั่่�ว

การฝึึกอบรมพนัักงาน
เพิ่่�มชั่่�วโมงการฝึึกอบรมของพนัักงานทุุกระดัับเฉลี่่�ยไม่่น้้อยกว่่า
18 ชั่่�วโมง/คน/ปีี ภายในปีี 2567

การใช้้ ไฟฟ้้าในกระบวนการผลิิต
โรงกลั่่�น - ลดการใช้้ไฟฟ้้าลงที่่� 30 ยููนิิตต่่อตัันน้ำำ��มัันดิิบ
		 ภายในปีี 2567
โรงสกััด	 - ลดการใช้้ไฟฟ้้าลงที่่� 30 ยููนิิตต่่อตัันเมล็็ดถั่่�ว
		 ภายในปีี 2567

ความปลอดภััยและอาชีีวอนามััย
ไม่่เกิิดอุบัุ ติั เิ หตุุจากการทำำ�งานถึึงขั้้น� หยุุดงานต่่อเนื่่อ� ง 3,000,000
ชั่่�วโมงการทำำ�งานภายในปีี 2567

การใช้้ ไอน้ำำ��ในกระบวนการผลิิต
โรงกลั่่�น - ลดการใช้้ไอน้ำำ�� ของโรง RF-1 ที่่� 195 กิิโลกรััมไอน้ำำ�ต่
� ่อ
ตัันน้ำำ��มัันดิิบ / โรง RF-3 ที่่� 145 กิิโลกรััมไอน้ำำ�ต่
� ่อตัันน้ำำ�มั
� ันดิิบ
โรงสกััด – ลดการใช้้ไอน้ำำ��ลงที่่� 294 กิิโลกรััมไอน้ำำ��ต่่อตัันเมล็็ดถั่่�ว
การลดของเสีียจากกระบวนการผลิิต
ลดการเกิิดของเสีียจากกระบวนการผลิิตที่่�สามารถรีีไซเคิิลได้้ลง
ร้้อยละ 8 ในปีี 2568 เมื่่�อเทีียบจากปีีฐาน 2563
การลดคาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์
ลดคาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์ระดัับผลิิตภััณฑ์์ ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 2
ภายในปีี 2567

การสร้้างงานให้้คนในชุุมชน
มากกว่่าร้้อยละ 80 ของพนัักงานในโรงงานเป็็นคนในพื้้�นที่่จั� งั หวััด
นครปฐม
หมายเหตุุ: เป้้าหมายระยะยาวในแต่่ละมิิติิ
	คำำ�นวณจากปีี 2562 เป็็นปีีฐาน

ทั้้�งนี้้� บริิษัทั เปิิดเผยรายละเอีียดนโยบาย กลยุุทธ์ก์ ารพััฒนาอย่่าง
ยั่่ง� ยืืน และเป้้าหมายการจััดการด้้านความยั่่ง� ยืืนในระยะยาวไว้้ใน
รายงานความยั่่�งยืืน 2563 หััวข้้อ การดำำ�เนิินงานด้้านความยั่่�งยืืน
ของทีีวีีโอ หน้้า 10 และเว็็บไซต์์ของบริิษัทั ที่่� www.tvothai.com/
th/sustainability/policy-strategy-goal รวมทั้้�งจััดทำำ�รายงาน
ความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2563 โดยใช้้กรอบการรายงานสากลด้้าน
ความยั่่� ง ยืืนของ Global Reporting Initiatives (GRI)
Sustainability Reporting Standards ในระดัับตััวชี้้�วััดหลััก
(Core) เปิิดเผยไว้้บนเว็็บไซต์์ของบริิษัทั www.tvothai.com/th/
sustainability/report

(3) การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
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3.2 การจััดการผลกระทบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในห่่วงโซ่่คุุณค่่าของธุุรกิิจ
ห่่วงโซ่่คุุณค่่าของธุุรกิิจ
บริิษัทั ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการบริิหารจััดการตลอดห่่วงโซ่่คุณ
ุ ค่่าของ
ธุุรกิจิ (value chain) ตั้้ง� แต่่ต้น้ น้ำำ��จนถึึงปลายน้ำำ�� เพื่่อ� สร้้างคุุณค่่า
ให้้แก่่สิินค้้าและบริิการ ตอบสนองความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้
เสีีย ตั้้ง� แต่่การจััดซื้้อ� จััดหาจากผู้้�ส่ง่ มอบวััตถุุดิบิ ทั้้�งในประเทศและ
ต่่างประเทศ การผลิิตที่่�ต้อ้ งคำำ�นึงึ ถึึงผลกระทบต่่อชุุมชนและเป็็น
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม การตลาดและการกระจายสิินค้้าที่่�ได้้มาตรฐาน
และรวดเร็็ว ตอบสนองความต้้องการที่่�หลากหลายจนกระทั่่�งถึึง
มืือของลููกค้้าและผู้้�บริิโภค
นอกจากนี้้� บริิษััทมุ่่�งหวัังว่่าให้้คู่่�ค้้าธุุรกิิจมีีการดำำ�เนิินงานอย่่างมีี
จริิยธรรม เคารพต่่อสิิทธิิมนุุษยชน รัับผิิดชอบต่่อสัังคมด้้วยหลััก
ธรรมาภิิบาลที่่�ดีี มีีการบริิหารจััดการด้้านความปลอดภััยและอาชีีว
อนามััย รวมถึึงให้้ความสำำ�คััญต่่อการจััดการสิ่่�งแวดล้้อมต่่างๆ ที่่�
เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อการพััฒนาศัักยภาพร่่วมกััน ยกระดัับขีีดความ
สามารถทางการแข่่งขัันในอนาคต จึึงกำำ�หนด “จรรยาบรรณคู่่�ค้้า
ธุุรกิิจ” และสื่่�อสารกัับคู่่�ค้้าทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศรัับ
ทราบ และเปิิดเผยนโยบายดัังกล่่าวบนเว็็บไซต์์ของบริิษัทั เพื่่อ� ให้้
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�มรัับทราบ รวมทั้้�งเปิิดเผยข้้อมููลการดำำ�เนิิน
งานที่่�เกี่่ย� วข้้องในรายงานความยั่่ง� ยืืน ปีี 2563 หััวข้้อ การบริิหาร
จััดการห่่วงโซ่่คุุณค่่าและการจััดหาอย่่างยั่่�งยืืน หน้้า 25-28

จรรยาบรรณคู่่�ค้้าธุุรกิิจ
การวิิเคราะห์์ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ในห่่วงโซ่่คุุณค่่าของธุุรกิิจ
บริิษััทมีีการวิิเคราะห์์กลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�สำำ�คััญทั้้�งภายในและ
ภายนอกองค์์กรซึ่่ง� มีีความสััมพัันธ์์กับั ห่่วงโซ่่คุณ
ุ ค่่าของธุุรกิจิ และ
ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการมีีส่ว่ นร่่วม เปิิดโอกาสให้้เกิิดการสื่่อ� สารสอง
ทางเพื่่�อรัับฟัังความคิิดเห็็น ข้้อเสนอแนะ สะท้้อนความต้้องการ
และความคาดหวัังของผู้้�มีส่ี ว่ นได้้เสีียต่่อการดำำ�เนิินงานธุุรกิจิ ของ
บริิษััท โดยผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียสามารถจำำ�แนกได้้ 7 กลุ่่�มหลััก ได้้แก่่ 1)
พนัักงาน 2) ลููกค้้าและผู้้�บริิโภค 3) คู่่�ค้้าและผู้้�ส่่งมอบวััตถุุดิิบ 4)
ผู้้�ถืือหุ้้�น 5) สัังคมและชุุมชน 6) คู่่�แข่่ง 7) หน่่วยงานราชการ ทั้้�งนี้้�
บริิษััทเปิิดเผยผลการวิิเคราะห์์ความคาดหวััง การดำำ�เนิินงานที่่�
เกี่่�ยวข้้องของบริิษััท และแนวทางการมีีส่่วนร่่วมของผู้้�มีีส่่วนได้้
เสีียทุุกกลุ่่�ม ไว้้ในรายงานความยั่่�งยืืน ปีี 2563 หััวข้้อ การมีีส่่วน
ร่่วมของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย หน้้า 13-15
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3.3 การจััดการด้้านความยั่่�งยืืนในมิิติิสิ่่�งแวดล้้อม
นโยบายและแนวปฏิิบััติิด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
บริิษััทตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม
เพื่่อ� ป้้องกัันและรัับผิิดชอบต่่อผลกระทบที่่อ� าจเกิิดจากการดำำ�เนิิน
งานทั้้�งภายในและภายนอกสถานประกอบการ จึึงได้้กำำ�หนด
“นโยบายด้้ า นสิ่่� ง แวดล้้ อ ม” เพื่่� อ ส่่ ง เสริิ ม ให้้ เ กิิ ด การพัั ฒ นา
กระบวนการผลิิต สร้้างสรรค์์นวัตั กรรมที่่ช่� ว่ ยลดผลกระทบที่่อ� าจ
จะเกิิดขึ้้�น พร้้อมทั้้�งเตรีียมมาตรการต่่างๆ เพื่่�อก่่อให้้เกิิดการใช้้
ทรััพยากรทุุกด้้านอย่่างมีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด แก้้ไขปััญหาจากการ
เปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ ร่่วมรณรงค์์เพื่่�อลดปััญหาการตััด
ไม้้ทำำ�ลายป่่า ส่่งเสริิมการบริิหารจััดการน้ำำ��อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
รวมถึึงปกป้้องระบบนิิเวศและความหลากหลายทางชีีวภาพ
นอกจากนี้้� บริิษัทั ได้้กำำ�หนด “นโยบายพลัังงาน” เพื่่อ� เป็็นแนวทาง
การดำำ�เนิินงานส่่งเสริิมการใช้้พลัังงานให้้เกิิดประสิิทธิิภาพและ
ประโยชน์์สููงสุุด โดยกำำ�หนดให้้การอนุุรัักษ์์พลัังงานเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ของการดำำ�เนิินงานของบริิษััท ปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพการใช้้
ทรััพยากรขององค์์กรอย่่างต่่อเนื่่�องและเหมาะสมกัับธุุรกิิจ โดย
การอนุุรักั ษ์์พลังั งานเป็็นหน้้าที่่ค� วามรัับผิิดชอบของผู้้�บริิหารและ
พนัักงานทุุกระดัับ โดยบริิษัทั เผยแพร่่นโยบายดัังกล่่าวบนเว็็บไซต์์
ของบริิษััท

นโยบายด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
นโยบายพลัังงาน
ผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
ผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม อยู่่�ภายใต้้ “คณะทำำ�งานด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม” จััดตั้้�งขึ้้�นจากตััวแทนในแผนกต่่างๆ ที่่�
เกี่่ย� วข้้อง เพื่่อ� บููรณาการข้้อมููลด้้านสิ่่�งแวดล้้อมเข้้าสู่่�กระบวนการ
ทำำ�งานในทุุกด้้าน ทั้้�งการใช้้พลัังงาน การจััดการน้ำำ�� ของเสีียจาก
กระบวนการผลิิต ไปจนถึึงการลดคาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์ นำำ�ไปสู่่�การ
ตั้้�งเป้้าหมายการลดการใช้้ทรััพยากรในระยะสั้้�นและระยะยาว
ช่่วยลดผลกระทบที่่�เกิิดจากกระบวนการผลิิต สามารถแก้้ไข
ปััญหาและข้้อร้้องเรีียนจากผลกระทบต่่างๆ ได้้อย่่างทัันท่ว่ งทีี โดย
บริิษััทเปิิดเผยผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ทั้้�งการลดการ
ใช้้น้ำำ�� การลดการใช้้พลังั งาน การลดของเสีียจากกระบวนการผลิิต
การลดคาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์และลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก

ตลอดจนการบริิหารจััดการผลกระทบ ในรายงานความยั่่�งยืืน
2563 หััวข้้อ ความยั่่�งยืืนด้้านสิ่่�งแวดล้้อม หน้้า 33-40 และ
ผลการดำำ� เนิิ น งานด้้ า นสิ่่� ง แวดล้้ อ มตามแนวทางการรายงาน
ความยั่่�งยืืนของ Global Reporting Initiative (GRI) ในตาราง
ผลการดำำ�เนิินงาน ข้้อมููลด้้านสิ่่�งแวดล้้อม หน้้า 59
สำำ�หรัับการดำำ�เนิินการเพื่่�อลดก๊๊าซเรืือนกระจก บริิษััทเข้้าร่่วม
โครงการส่่งเสริิมการใช้้คาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์ (Carbon Footprint)
กัับองค์์การบริิหารก๊๊าซเรืือนกระจก (องค์์การมหาชน) หรืือ อบก.
และได้้รัับเครื่่�องหมายลดคาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์ของผลิิตภััณฑ์์ หรืือ
ฉลากลดโลกร้้อน (สีีฟ้้า) รวม 46 ผลิิตภััณฑ์์ โดยการขึ้้�นทะเบีียน
ในปีี 2563 มีีทีีมที่่ปรึ
� กึ ษาจากมหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ และทีีม
ผู้้�ทวนสอบจากมหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ นอกจากนี้้� บริิษััทอยู่่�
ระหว่่างการจััดทำำ�ข้้อมููลเพิ่่�มเติิม เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมสำำ�หรัับ
การจััดทำำ�คาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์ระดัับองค์์กรต่่อไป
ทีีมที่่�ปรึึกษา
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
1.	ผศ.ดร. รััตนาวรรณ มั่่�งคั่่�ง
2.	นาย ศุุภโชค ตาปนานนท์์
thaicarbonlabel.tgo.or.th/index.php?lang=TH&m
od=WTI5dWMzVnNkR0Z1ZEE9PQ&action=Y0hK
dlpIVmpkSE09
ทีีมผู้้ทว
� นสอบ
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
1.	ผศ.ดร. หาญพล พึ่่�งรััศมีี
2.	นาย มนต์์ชััย จิิตติิปััญญากุุล
3.	นางสาว ณิิชา สุุโขดมโชติิv
thaicarbonlabel.tgo.or.th/index.php?lang=TH&m
od=ZG1WeWFXWnBaWEk9&action=Y0hKdlpIVm
pkSE09

(3) การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2563

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

3.4 การจััดการความยั่่�งยืืนในมิิติสัิ ังคม
นโยบายและแนวปฏิิบััติิด้้านสัังคม
การดำำ�เนิินงานด้้านความยั่่�งยืืนในมิิติิสัังคม บริิษััทมุ่่�งเน้้นการมีี
ส่่วนร่่วมและรัับฟัังความต้้องการที่่�แท้้จริิงของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
พนัักงาน ชุุมชน สัังคม ลููกค้้า และคู่่�ค้้าทางธุุรกิจิ ในห่่วงโซ่่อุปุ ทาน
โดยกำำ�หนดนโยบายสำำ�คัญ
ั ที่่เ� กี่่ย� วข้้องการดำำ�เนิินงานด้้านสัังคมไว้้
บนเว็็บไซต์์ของบริิษััท ดัังนี้้�

นโยบายด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
นโยบายคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล
นโยบายคุุณภาพ อาชีีวอนามััย
ความปลอดภััย และสภาพแวดล้้อม
ในการทำำ�งาน

ผลการดำำ�เนิินงานด้้านสัังคม
ผลการดำำ� เนิิ น งานในมิิ ติิ สัั ง คมภายใต้้ “คณะทำำ� งานด้้ า นสิ่่� ง
แวดล้้อมและสัังคม” โดยแบ่่งออกเป็็น 2 ส่่วนหลัักคืือการดำำ�เนิิน
งานภายในที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ การดูู แ ลพนัั ก งาน และภายนอก
เกี่่�ยวข้้องกัับการดููแลชุุมชนและสัังคม ประกอบด้้วย การเคารพ
สิิทธิิมนุุษยชน การดููแลพนัักงาน การส่่งเสริิมศััพยภาพและพััฒนา
บุุคลากร นโยบายการรัับพนัักงานที่่ช่� ว่ ยสร้้างงงานให้้คนในชุุมชน
การส่่งเสริิมด้้านความปลอดภััยและอาชีีวอนามััย การมีีส่่วน
ร่่วมพััฒนาชุุมชนและสัังคม รวมถึึงแนวปฏิิบัติั ใิ นสถานการณ์์การ
แพร่่ระบาดของ COVID-19 โดยเปิิดเผยรายละเอีียดผลการ
ดำำ�เนิินงานไว้้ในรายงานความยั่่�งยืืน ปีี 2563 หััวข้้อ ความยั่่�งยืืน
ด้้านสัังคม หน้้า 41-55 และผลการดำำ�เนิินงานด้้านสัังคม ตาม
แนวทางการรายงานความยั่่� ง ยืืนของ Global Reporting
Initiative (GRI) ในตารางผลการดำำ�เนิินงาน ข้้อมููลด้้านบุุคลากร
และข้้อมููลด้้านความปลอดภััยและอาชีีวอนามััย หน้้า 61-65

นโยบายในการจััดการด้านความ
ปลอดภััยของอาหาร
(Food & Feed Safety)

(3) การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
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แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2563

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบาย
ของฝ่่ายจััดการ (MD&A)
4.1 ข้้อมููลทางการเงิินที่่สำ� ำ�คััญ
ผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทและบริิษััทย่่อย สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 มีีดัังนี้้�
หน่่วย : ล้้านบาท

รายได้้จากการขาย
รายได้้จากการขายวััสดุุหีีบห่่อ
รวมรายได้้จากการขาย
ต้้นทุุนขาย
กำำ�ไรขั้้�นต้้น
กำำ�ไรจากอััตราแลกเปลี่่�ยน
รายได้้อื่่�น
ค่่าใช้้จ่่ายในการขาย
ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร
การปรัับลดสิินค้้าคงเหลืือเป็็นมููลค่่าสุุทธิิ
ที่่�จะได้้รัับ (กลัับรายการ)
ต้้นทุุนทางการเงิิน
กำำ�ไรก่่อนค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้
ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้
กำำ�ไรสุุทธิิส่่วนที่่�เป็็นของผู้้�ถืือหุ้้�นบริิษััทใหญ่่
ส่่วนที่่�เป็็นของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษัทย่
ั อ่ ย
ในปีี 2563 บริิษััทและบริิษััทย่่อยมีีกำำ�ไรสุุทธิิส่่วนที่่�เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�น
ของบริิษััท 1,656 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 246 ล้้านบาท หรืือเพิ่่�มขึ้้น�
ร้้อยละ 17.45 จาก 1,410 ล้้านบาท เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2562 โดยมีี
รายได้้จากการขายผลิิตภััณฑ์์ต่่างๆของบริิษััทอยู่่�ที่่� 24,709 ล้้าน
บาท เพิ่่�มขึ้้�น 1,484 ล้้านบาท จาก 23,225 ล้้านบาท หรืือเพิ่่�ม
ขึ้้�นร้้อยละ 6.39 เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2562 และเป็็นรายได้้จากการ
ขายวััสดุุหีีบห่่อของบริิษัทย่
ั ่อย 254 ล้้านบาท ลดลง 108 ล้้าน

เพิ่่�มขึ้้�น/(ลดลง)
จำำ�นวน
%
1,484
6.39
(108)
(29.83)
1,376
5.83
876
4.13
21.22
500
(38)
(67.86)
(73)
(46.50)
36
7.02
11
4.44

2563

2562

24,709
254
24,963
22,107
2,856
18
84
549
259

23,225
362
23,587
21,231
2,356
56
157
513
248

10

(2)

12

(600.00)

3
2,135
413
1,656
67

3
1,807
352
1,410
45

0
328
61
246
22

0.00
18.15
17.33
17.45
48.89

บาท จาก 362 ล้้านบาท หรืือลดลงร้้อยละ 29.83 เมื่่�อเทีียบกัับ
ปีี 2562 ในส่่วนต้้นทุุนขายบริิษััทและบริิษััทย่่อย 22,107 ล้้าน
บาท เพิ่่�มขึ้้�น 876 ล้้านบาท จาก 21,231 ล้้านบาท หรืือเพิ่่�มขึ้้�น
ร้้อยละ 4.13 เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2562 ส่่งผลทำำ�ให้้บริิษััทและบริิษััท
ย่่อยมีีกำำ�ไรขั้้�นต้้น 2,856 บาท เพิ่่�มขึ้้�น 500 ล้้านบาท จาก 2,356
บาท หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 21.22 เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2562

(4) การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2563

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

การวิิเคราะห์์ผลการดำำ�เนิินงาน
เพื่่�อวััตถุุประสงค์์ในการบริิหารงาน บริิษััทและบริิษััทย่่อยจััด
โครงสร้้างองค์์กรเป็็นหน่่วยธุุรกิิจตามประเภทของผลิิตภัณ
ั ฑ์์และ
บริิการ โดยบริิษัทั และบริิษัทย่
ั อ่ ยมีีส่่วนงานทั้้�งสิ้้น� 3 ส่่วนงาน ดัังนี้้�

หน่่วย : ล้้านบาท

1. ส่่วนงานผลิิตและจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์จากถั่่�วเหลืือง ได้้แก่่
สิินค้้าประเภทอุุตสาหกรรมอาหารสััตว์์ และน้ำำ��มัันถั่่�วเหลืือง
บริิสุทธ์
ุ ์
2. ส่่วนงานผลิิตและจำำ�หน่่ายบรรจุุภััณฑ์์
3. ส่่วนงานอื่่�นๆ เป็็นส่่วนงานที่่�ทำำ�การจำำ�หน่่ายสิินค้้าอุุปโภค
บริิโภค และผลิิตภััณฑ์์อื่่�นๆ

2563

2562

รายได้้จากการขายผลิิตภััณฑ์์จากถั่่�วเหลืืองและอื่่�นๆ

23,731

-	อุุตสาหกรรมอาหารสััตว์์

เพิ่่�ม (ลด)
จำำ�นวน

%

21,970

1,761

8.02

15,525

15,146

379

2.50

-	น้ำำ�มั
� ันถั่่�วเหลืืองบริิสุุทธิ์์�

8,206

6,824

1,382

20.25

รายได้้จากการขายผลิิตภััณฑ์์อื่่�นๆ

978

1,255

(277)

(22.07)

24,709

23,225

1,484

6.39

254

362

(108)

(29.83)

24,963

23,587

1,376

5.83

รวมรายได้้จากการขายผลิิตภััณฑ์์ต่่างๆ ของบริิษััท

รายได้้จากการขายวััสดุุหีีบห่่อ
รวมรายได้้จากการขาย

รายได้้จากการขาย
บริิษัทั และบริิษัทย่
ั อ่ ยมีีรายได้้จากการขายรวม 24,963 ล้้านบาท
เพิ่่�มขึ้้�น 1,376 ล้้านบาท จาก 23,587 ล้้านบาท หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อย
ละ 5.83 เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2562 โดยเป็็นรายได้้จากการขาย
ผลิิตภััณฑ์์ต่่างๆของบริิษัทั อยู่่�ที่่� 24,709 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 1,484
ล้้านบาท จาก 23,225 ล้้านบาท หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 6.39 เมื่่�อ
เทีียบกัับปีี 2562 และเป็็นรายได้้จากการขายวััสดุุหีีบห่่อของ
บริิษัทย่
ั ่อย 254 ล้้านบาท ลดลง 108 ล้้านบาท จาก 362 ล้้าน
บาท หรืือลดลงร้้อยละ 29.83 เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2562 รายละเอีียด
ดัังนี้้�
สิินค้้าประเภทกากถั่่�วเหลืืองและวััตถุดิุ บิ อาหารสััตว์์ มีีปริิมาณ
ขายเพิ่่�มขึ้้�นเมื่่�อเทีียบกัับปีี 2562 โดยสาเหตุุหลัักมาจาก
ปริิมาณการนำำ�เข้้ากากถั่่�วเหลืืองของประเทศไทยในปีี 2563
ปรัับลดลงจากปีีก่่อนหน้้า จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาด
ของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 และเหตุุการณ์์ประท้้วงใน
ประเทศอาร์์เจนติินา ทำำ�ให้้เกิิดความไม่่แน่่นอนในการส่่งมอบ
กากถั่่�วเหลืืองนำำ�เข้้า ผู้้�นำำ�เข้้าจึึงหัันมาซื้้�อกากถั่่�วเหลืืองใน
ประเทศทดแทน ในขณะที่่�ราคาขายกากถั่่�วเหลืืองเฉลี่่�ยทั้้�งปีี
2563 ของบริิษััทปรัับลดลงจากปีีก่่อนหน้้า จากสถานการณ์์
การเลี้้�ยงไก่่ในประเทศที่่�ปรัับลดลง

สิินค้้าน้ำำ�มั
� ันถั่่�วเหลืืองบริิสุุทธิ์์� มีีปริิมาณขายและราคาขาย
ปรัับเพิ่่�มขึ้้�นเมื่่�อเทีียบกัับปีี 2562 เนื่่�องจากในไตรมาสที่่� 1 ปีี
2563 ภาครััฐมีีการประกาศล็็อกดาวน์์ทั่่�วประเทศเพื่่�อจำำ�กััด
การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 โดยขอ
ความร่่วมมืือให้้ประชาชนอยู่่�บ้้าน ส่่งผลให้้ปริมิ าณการบริิโภค
น้ำำ��มัันถั่่�วเหลืืองในครััวเรืือนปรัับเพิ่่�มขึ้้�น ประกอบกัับในช่่วง
ปลายไตรมาสที่่� 4 ปีี 2563 สถานการณ์์ราคาน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบ
ในประเทศปรัับตััวสููงขึ้้�นอย่่างรวดเร็็ว เนื่่�องจากเป็็นช่่วงท้้าย
ฤดููของผลผลิิตปาล์์ม ส่่งผลให้้มีีผลผลิิตออกสู่่�ตลาดน้้อย
นอกจากนี้้�ปริิมาณความต้้องการใช้้ไบโอดีีเซลเริ่่�มฟื้้�นตััวขึ้้�น
ภายหลัังการผ่่อนคลายมาตรการล็็อกดาวน์์ สต๊๊อกน้ำำ��มััน
ปาล์์มดิิบภายในประเทศจึึงปรัับลดลงในช่่วงไตรมาสที่่� 4 ปีี
2563 ส่่งผลให้้ระดัับราคาน้ำำ��มัันปาล์์มในประเทศปรัับตััวสููง
ขึ้้น� ใกล้้เคีียงกัับราคาน้ำำ��มันั ถั่่ว� เหลืือง ผู้้�บริิโภคจึึงหัันมาเลืือก
ซื้้�อน้ำำ��มัันถั่่�วเหลืืองแทนน้ำำ�มั
� ันปาล์์ม
สิินค้้าวััสดุุหีีบห่่อ บริิษััทย่่อยมีีรายได้้จากการขายลดลงเมื่่�อ
เทีียบกัับปีี 2562 สาเหตุุหลัักมาจากยอดขายที่่ล� ดลงเนื่่อ� งจาก
ลููกค้้าบางกลุ่่�มได้้รับั ผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของโรคติิด
เชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 นอกจากนี้้�ราคาสิินค้้าที่่�จำ�ำ หน่่ายปรัับ
ลดลง ตามราคาต้้นทุุนวััตถุุดิิบที่่�ลดลง

(4) การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)
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แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2563

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ต้้นทุุนขายและกำำ�ไรขั้้�นต้้น

กำำ�ไรจากอััตราแลกเปลี่่�ยน

บริิษัทั และบริิษัทย่
ั อ่ ยมีีต้้นทุุนขาย 22,107 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้น� 876
ล้้านบาท จาก 21,231 ล้้านบาท หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 4.13 เมื่่�อ
เทีียบกัับปีี 2562 สาเหตุุหลัักเนื่่�องจาก

จากความผัันผวนของอััตราแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศ ภาย
ใต้้การบริิหารจััดการและทำำ�การป้้องกัันความเสี่่ย� งด้้านอััตราแลก
เปลี่่�ยน บริิษััทยัังคงมีีกำำ�ไรจากอััตราแลกเปลี่่�ยนเป็็นจำำ�นวนเงิิน
18 ล้้านบาท ลดลง 38 ล้้านบาท หรืือลดลงร้้อยละ 67.86 จาก
56 ล้้านบาท เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2562

ต้้นทุุนขายและกำำ�ไรขั้้�นต้้นของบริิษััท: ต้้นทุุนขายของบริิษััท
ปรัับเพิ่่�มขึ้้น� ตามปริิมาณขายสิินค้้ากากถั่่ว� เหลืืองและวััตถุดิุ บิ
อาหารสััตว์์ รวมถึึงน้ำำ��มันั ถั่่ว� เหลืืองบริิสุทธิ์์
ุ ที่� เ่� พิ่่�มขึ้้น� นอกจาก
นี้้�ต้้นทุุนเมล็็ดถั่่�วเหลืืองของบริิษัทปรั
ั ับเพิ่่�มขึ้้น� เล็็กน้้อยจากปีี
ก่่อนหน้้าสอดคล้้องกัับราคาเมล็็ดถั่่ว� เหลืืองในตลาดโลกที่่ปรั
� บั
เพิ่่�มขึ้้�นต่่อเนื่่�องตั้้�งแต่่ช่่วงครึ่่ง� หลัังปีี 2563 โดยมีีสาเหตุุหลััก
มาจากความเสีียหายของผลผลิิตถั่่ว� เหลืืองของสหรััฐฯ รวมไป
ถึึงปรากฏการณ์์ลานีีญาในอเมริิกาใต้้ ทำำ�ให้้การเพาะปลููกถั่่�ว
เหลืืองในบราซิิลและอาร์์เจนติินาเกิิดความล่่าช้้า ประกอบกัับ
ประเทศจีีนที่่เ� ป็็นผู้้�บริิโภคถั่่ว� เหลืืองรายใหญ่่ของโลก มีีการนำำ�
เข้้าถั่่�วเหลืืองเพิ่่�ม เนื่่�องจากมีีการเลี้้�ยงสุุกรเพิ่่�มขึ้้�นภายหลััง
สถานการณ์์โรคอหิิวาต์์แอฟริิกา (ASF) เริ่่�มคลี่่�คลาย ทำำ�ให้้
สต๊๊อกถั่่�วเหลืืองโลกอยู่่�ในระดัับต่ำำ�� ทั้้�งนี้้�เนื่่�องจากรายได้้จาก
การขายปรัับตััวขึ้้น� ในอััตราที่่สู� งู กว่่าการเพิ่่�มขึ้้น� ของต้้นทุุนขาย
จึึงส่่งผลทำำ�ให้้บริิษััทมีีกำำ�ไรขั้้�นต้้น 2,856 บาท เพิ่่�มขึ้้�น 500
ล้้านบาท จาก 2,356 บาท หรืือเพิ่่�มขึ้้น� ร้้อยละ 21.22 เมื่่�อ
เทีียบกัับปีี 2562
ต้้นทุุนขายและกำำ�ไรขั้้�นต้้นของบริิษััทย่่อย: ต้้นทุุนขายของ
บริิษัทย่
ั อ่ ยปรัับลดลง เมื่่อ� เทีียบกัับปีี 2562 โดยมีีสาเหตุุหลััก
มาจากราคาวััตถุุดิิบ (เม็็ดพลาสติิก) ที่่�เป็็นต้้นทุุนหลัักปรัับ
ลดลง ตามราคาน้ำำ��มัันดิิบในตลาดโลก และทำำ�ให้้บริิษััทย่่อย
มีีกำำ�ไรขั้้�นต้้นเพิ่่�มขึ้้�นเมื่่�อเทีียบกัับปีี 2562

รายได้้อื่่�น
บริิษััทและบริิษััทย่่อยมีีรายได้้อื่่�น 84 ล้้านบาท ลดลง 73 ล้้าน
บาท หรืือลดลงร้้อยละ 46.50 จาก 157 ล้้านบาท เมื่่�อเทีียบกัับ
ปีี 2562 ซึ่่�งมีีสาเหตุุหลัักมาจากเงิินปัันผลรัับ และกำำ�ไรจากการ
ขายเงิินลงทุุนที่่�ลดลงจากผลตอบแทนอััตราดอกเบี้้�ยที่่�ลดลง

ค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริิหาร
บริิษััทและบริิษััทย่่อยมีีค่่าใช้้จ่่ายในการขาย 549 ล้้านบาท เพิ่่�ม
ขึ้้น� 36 ล้้านบาทหรืือเพิ่่�มขึ้้น� ร้้อยละ 7.02 จาก 513 ล้้านบาท เมื่่อ�
เทีียบกัับปีี 2562 มีีสาเหตุุมาจากค่่าขนส่่งสิินค้้า ค่่าใช้้จ่่ายในการ
ส่่งออก และค่่าใช้้จ่่ายส่่งเสริิมการขายที่่�เพิ่่�มขึ้้�น ตามปริิมาณการ
ขายที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
ส่่วนค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหารอยู่่�ที่่� 259 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 11 ล้้าน
บาทหรืือร้้อยละ 4.44 จาก 248 ล้้านบาท เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2562
มีีสาเหตุุมาจากค่่าใช้้จ่่ายเงิินเดืือนและค่่าแรง รวมถึึงค่่าเผื่่�อการ
ด้้วยค่่าของสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�เพิ่่�มขึ้้น�

การปรัับลดสิินค้้าคงเหลืือ
เป็็นมููลค่่าสุุทธิิที่่�จะได้้รัับ
ในปีี 2563 บริิษััทและบริิษััทย่่อยมีีการบัันทึึกการปรัับลดสิินค้้า
คงเหลืือให้้เป็็นมููลค่่าสุุทธิที่ิ จ่� ะได้้รับั จำำ�นวน 10 ล้้านบาท ในสิินค้้า
และวััสดุุบางประเภท

(4) การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2563

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

การวิิเคราะห์์ฐานะการเงิิน
การวิิเคราะห์์ฐานะการเงิินของบริิษัทั และบริิษััทย่่อย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 มีีดัังนี้้�
หน่่วย : ล้้านบาท

31 ธ.ค. 63

31 ธ.ค. 62

10,438

เพิ่่�ม/(ลด)
จำำ�นวน

%

8,580

1,858

21.66

3,470

3,186

284

8.91

13,908

11,766

2,142

18.20

4,195

2,559

1,636

63.93

178

157

21

13.38

4,373

2,716

1,657

61.01

9,123

8,665

458

5.29

412

385

27

7.01

9,535

9,050

485

5.36

13,908

11,766

2,142

18.20

สิินทรััพย์์

สิินทรััพย์์หมุุนเวีียน
สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียน
รวมสิินทรััพย์์
หนี้้�สิิน

หนี้้�สิินหมุุนเวีียน
หนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน
รวมหนี้้�สิิน
ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษัทั
ส่่วนของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุม
รวมส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
รวมหนี้้�สิินและส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

สิินทรััพย์์

หนี้้�สิิน

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษัทั และบริิษัทย่
ั อ่ ยมีีสิินทรััพย์์มูลู ค่่า
รวมทั้้�งสิ้้�น 13,908 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 2,142 ล้้านบาท หรืือเพิ่่�ม
ขึ้้�นร้้อยละ 18.20 จาก 11,766 ล้้านบาท เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2562
โดยมีีสาเหตุุหลัักมาจาก

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทและบริิษััทย่่อยมีีหนี้้�สิินมููลค่่า
รวมทั้้�งสิ้้�น 4,373 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้น� 1,657 ล้้านบาท หรืือร้้อยละ
61.01 จาก 2,716 ล้้านบาท เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2562 โดยมีีสาเหตุุ
หลัักมาจาก

สิินทรััพย์์หมุุนเวีียนเพิ่่�มขึ้้�น 1,858 ล้้านบาท หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อย
ละ 21.66 เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2562 สาเหตุุหลัักจากการเพิ่่�มขึ้้�น
ของเงิินลงทุุนในกองทุุนเปิิดตราสารหนี้้�ของบริิษััท จำำ�นวน
1,406 ล้้านบาท และสิินค้้าคงเหลืือเพิ่่�มขึ้้�น จากการนำำ�เข้้า
ของวััตถุุดิิบ 240 ล้้านบาท

หนี้้�สิินหมุุนเวีียนเพิ่่�มขึ้้น� จำำ�นวน 1,636 ล้้านบาท หรืือเพิ่่�ม
ขึ้้�นร้้อยละ 63.93 สาเหตุุหลัักคืือ เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�
อื่่�นเพิ่่�มขึ้้�น 581 ล้้านบาท ในขณะที่่�เจ้้าหนี้้�ทรััสต์์รีีซีีทและหนี้้�
สิินตราสารอนุุพันั ธ์์เพิ่่�มขึ้้น� 999 ล้้านบาท โดยเจ้้าหนี้้�ส่ว่ นใหญ่่
เกี่่�ยวข้้องกัับการซื้้�อวััตถุุดิิบ

สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียนเพิ่่�มขึ้้น� จำำ�นวน 284 ล้้านบาท หรืือเพิ่่�ม
ขึ้้น� ร้้อยละ 8.91 สาเหตุุหลัักคืือ ที่่ดิ� นิ อาคารและอุุปกรณ์์และ
สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตนเพิ่่�มขึ้้�น 124 ล้้านบาท และเงิินลงทุุนใน
ตราสารทุุนเพิ่่�มขึ้้�น จำำ�นวน 187 ล้้านบาท

หนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียนเพิ่่�มขึ้้�นจำำ�นวน 21 ล้้านบาท หรืือเพิ่่�มขึ้้น�
ร้้อยละ 13.38 เป็็นผลจากการเพิ่่�มขึ้้�นของหนี้้�สิินตามสััญญา
เช่่าที่่�ยังั ไม่่ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระในหนึ่่�งปีี

(4) การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)
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แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2563

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทและบริิษััทย่่อยมีีส่่วนของผู้้�ถืือ
หุ้้�นรวมทั้้�งสิ้้�น 9,535 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 485 ล้้านบาท หรืือเพิ่่�ม
ขึ้้�นร้้อยละ 5.36 จาก 9,050 ล้้านบาท เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2562 เกิิด

จากกำำ�ไรจากผลประกอบการสำำ�หรัับปีี 2563 จำำ�นวน 1,723 ล้้าน
บาท รวมทั้้�งบริิษััทและบริิษัทย่
ั อ่ ยมีีการจ่่ายเงิินปัันผลสำำ�หรัับผล
การดำำ�เนิินงานครึ่่�งปีีหลัังสำำ�หรัับปีี 2562 และผลการดำำ�เนิินงาน
ของครึ่่�งปีีแรกสำำ�หรัับปีี 2563 จำำ�นวน 1,369 ล้้านบาท

สภาพคล่่อง
สภาพคล่่องของบริิษัทั และบริิษััทย่่อยสำำ�หรัับปีีสิ้้น� สุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 มีีดัังนี้้�
หน่่วย : ล้้านบาท

2563

2562

กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน

2,343

กระแสเงิินสดใช้้ไปในกิิจกรรมลงทุุน

เปลี่่�ยนแปลง
จำำ�นวน

%

1,321

1,022

77.37

(1,840)

295

(2,135)

(723.73)

(369)

(1,576)

1,207

(76.59)

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดเพิ่่�มขึ้้�น(ลดลง) สุุทธิิ

134

41

93

226.83

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดต้้นปีี

255

214

41

19.16

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดปลายปีี

390

255

135

52.94

กระแสเงิินสดใช้้ไปในกิิจกรรมจััดหาเงิิน

ในปีี 2563 บริิษัทั และบริิษััทย่่อย มีีเงิินสดและรายการเทีียบเท่่า
เงิินสดปลายปีีเท่่ากัับ 390 ล้้านบาท ซึ่่�งเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับปีี
2562 มีีการเปลี่่�ยนแปลงดัังนี้้�
กระแสเงิินสดสุุทธิิจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงานรวมทั้้�งสิ้้�น 2,343
ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 1,022 ล้้านบาท หรืือเพิ่่�มขึ้้น� ร้้อยละ 77.37
จาก 1,321 ล้้านบาทเมื่่อ� เทีียบกัับปีี 2562 กระแสเงิินสดสุุทธิิ
จากกิิจกรรมดำำ�เนิินงานดัังกล่่าวเกิิดจากกำำ�ไรก่่อนภาษีีจำำ�นวน
2,135 ล้้านบาทของบริิษัทั และบริิษัทย่
ั อ่ ย ซึ่ง่� ได้้รวมส่่วนของ
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทย่่อย ปรัับปรุุง
ด้้วยรายการกระทบยอดกำำ�ไรสุุทธิิเป็็นเงิินสดรัับ (จ่่าย) จาก
กิิ จกรรมดำำ� เนิิ น งาน โดยมีีรายการหลัั ก ได้้ แ ก่่ ค่่ า เสื่่� อ ม
ราคาและค่่ า ตัั ดจำำ� หน่่ า ยรวมจำำ� นวน 354 ล้้ า นบาท
รวมทั้้� ง มีีการเพิ่่� ม ขึ้้� น ในสิิ น ค้้ า คงเหลืือที่่� มีี ผลให้้ ก ระแส
เงิินสดลดลงจำำ�นวน 258 ล้้านบาท และการลดลงในส่่วน
เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่�่น ทำำ�ให้้กระแสเงิินสดเพิ่่�มขึ้้�น
จำำ�นวน 579 ล้้านบาท และมีีเงิินสดจ่่ายภาษีีเงิินได้้จำำ�นวน
412 ล้้านบาท

กระแสเงิิ น สดสุุ ทธิิ ใช้้ ไ ปจากกิิ จ กรรมลงทุุ น รวมทั้้� ง สิ้้� น
1,840 ล้้านบาท เนื่่�องจากเงิินสดจ่่ายสุุทธิิจากการลงทุุนใน
กองทุุนรวม 1,389 ล้้านบาท และเงิินจ่่ายสุุทธิิสำำ�หรัับการซื้้�อ
สิินทรััพย์์เพิ่่�มเติิมหรืือเพื่่�อทดแทนสิินทรััพย์์เดิิมรวมเป็็นเงิิน
สุุทธิิ 467 ล้้าน
กระแสเงิินสดสุุทธิิใช้้ไปในกิิจกรรมจััดหาเงิินรวมทั้้�งสิ้้�น 369
ล้้านบาทเกิิดจากในปีี 2563 บริิษััทและบริิษััทย่่อยได้้จ่่าย
เงิินปัันผลให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นจากกำำ�ไรสุุทธิิครึ่่�งปีีหลัังของปีี 2562
และกำำ�ไรสุุทธิิครึ่่�งปีีแรกของปีี 2563 และมีีการทำำ�สััญญาเงิิน
กู้้�ยืืมทรััสต์์รีีซีีทเพิ่่�มขึ้้�น

(4) การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2563

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

4.2 อััตราส่่วนทางการเงิินที่่�สำำ�คััญ
อััตราส่่วนทางการเงิินที่่�สำำ�คััญของบริิษััทและบริิษััทย่่อยสำำ�หรัับ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563, 2562 และ 2561 มีีดัังนี้้�
อััตราส่่วนทางการเงิินที่่�สำำ�คััญ

2563

2562

2561

อััตราส่่วนสภาพคล่่อง (Liquidity Ratio)

อััตราส่่วนสภาพคล่่อง (เท่่า)

2.49

3.35

3.91

อััตราส่่วนสภาพคล่่องหมุุนเร็็ว (เท่่า)

0.84

0.76

1.31

อััตราส่่วนสภาพคล่่องกระแสเงิินสด (เท่่า)

0.69

0.57

1.46

อััตราส่่วนหมุุนเวีียนลููกหนี้้�การค้้า (เท่่า)

20.71

20.15

19.64

ระยะเวลาเก็็บหนี้้�เฉลี่่�ย (วััน)

17.62

18.11

18.59

อััตราส่่วนหมุุนเวีียนสิินค้้าคงเหลืือ (เท่่า)

17.93

15.78

13.64

ระยะเวลาขายสิินค้้าเฉลี่่�ย (วััน)

20.35

23.14

26.76

อััตราส่่วนหมุุนเวีียนเจ้้าหนี้้� (เท่่า)

8.67

13.19

11.81

ระยะเวลาชำำ�ระหนี้้� (วััน)

42.11

27.68

30.90

Cash Cycle (วััน)

(4.13)

13.57

14.45

อััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้น (%)

11.44

9.99

13.07

อััตรากำำ�ไรสุุทธิิ (%)

6.61

5.93

7.37

18.62

16.47

22.42

อััตราผลตอบแทนจากสิินทรััพย์์ (%)

16.66

15.88

20.37

อััตราผลตอบแทนจากสิินทรััพย์์ถาวร (%)

64.43

60.59

83.51

อััตราส่่วนหมุุนเวีียนของสิินทรััพย์์ (เท่่า)

1.95

2.09

2.24

0.46

0.30

0.25

15,109.90

624,807.49

1,698,142.76

0.72

1.01

0.99

83.02

83.12

82.27

อััตราส่่วนแสดงความสามารถในการหากำำ�ไร (Profitability Ratio)

อััตราผลตอบแทนผู้้�ถืือหุ้้�น (%)
อััตราส่่วนแสดงประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินงาน (Efficiency Ratio)

อััตราส่่วนวิิเคราะห์์นโยบายทางการเงิิน (Financial Policy Ratio)

อััตราส่่วนหนี้้�ต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น (เท่่า)
อััตราส่่วนความสามารถชำำ�ระดอกเบี้้�ย (เท่่า)
อััตราส่่วนความสามารถชำำ�ระภาระผููกพััน (เท่่า)
อััตราจ่่ายเงิินปัันผล (%)

(4) การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)
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แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2563

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

อััตราส่่วนแสดงประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินงาน

อััตราส่่วนสภาพคล่่อง
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทและบริิษััทย่่อยมีีอััตราส่่วน
สภาพคล่่องเท่่ากัับ 2.49 เท่่า ลดลง 0.86 เท่่า จาก 3.35 เท่่าเมื่่�อ
เทีียบกัับปีี 2562 โดยตััวเลขสภาพคล่่องยัังคงมากกว่่า 1 แสดง
ว่่ากิิจการมีีสภาพคล่่องที่่ดีี� โดยมีีอััตราส่่วนสภาพคล่่องหมุุนเวีียน
เร็็วอยู่่�ที่่� 0.84 เท่่า ซึ่ง่� เพิ่่�มขึ้้น� เมื่่อ� เทีียบกัับปีี 2562 และมีีอััตราส่่วน
สภาพคล่่องกระแสเงิินสดอยู่่�ที่่� 0.69 เท่่า ลดลง 0.12 เท่่าจาก
0.57 เท่่า และมีี Cash Cycle อยู่่�ที่่� -4.13 วััน ลดลง 17.70 วััน
จาก 13.57 วัันเมื่่�อเทีียบกัับปีี 2562 แสดงให้้เห็็นว่่าบริิษััทมีี
สถานะการเงิินแข็็งแกร่่ ง มีีสภาพคล่่องที่่�ดีีขึ้้�น เงิิ นสดในมืือ
หมุุนเวีียนดีีขึ้้�น และประสิิทธิภิ าพในการใช้้เงิินสดของบริิษัทดีีขึ้้
ั น�
เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2562

อััตราส่่วนแสดงความสามารถในการหากำำ�ไร
ในปีี 2563 อััตราส่่วนแสดงความสามารถในการหากำำ�ไร คืือ อััตรา
กำำ�ไรขั้้�นต้้น อััตรากำำ�ไรสุุทธิิ และอััตราผลตอบแทนผู้้�ถืือหุ้้�นอยู่่�ที่่�
ร้้อยละ 11.44, 6.61 และ 18.62 ตามลำำ�ดัับ ซึ่่�งเพิ่่�มขึ้้�นเมื่่�อเทีียบ
กัับปีี 2562 กำำ�ไรขั้้�นต้้นที่่�เพิ่่�มขึ้้�นมีีสาเหตุุหลัักมาจากรายได้้จาก
ขายผลิิตภัณ
ั ฑ์์ของบริิษัทปรั
ั บั เพิ่่�มขึ้้น� สอดคล้้องปริิมาณขายกาก
ถั่่�วเหลืืองและวััตถุุดิิบอาหารสััตว์์ที่่�ปรัับเพิ่่�มขึ้้�นจากความกัังวล
เรื่่�องการส่่งมอบกากถั่่�วเหลืืองนำำ�เข้้า ทำำ�ให้้ผู้้�นำ�ำ เข้้าหัันมาซื้้�อกาก
ถั่่�วเหลืืองในประเทศทดแทน เช่่นเดีียวกัับปริิมาณขายและราคา
ขายน้ำำ�มั
� นั ถั่่ว� เหลืืองที่่ปรั
� บั เพิ่่�มขึ้้น� จากการที่่ผู้้�� บริิโภคมีีการบริิโภค
น้ำำ�มั
� นั ถั่่ว� เหลืืองในครััวเรืือนเพิ่่�มขึ้้น� ในช่่วงที่่ภ� าครััฐมีีการประกาศ
ล็็อกดาวน์์ทั่่�วไปประเทศในไตรมาสที่่� 1 ปีี 2563 และการที่่�ระดัับ
ราคาน้ำำ��มันั ปาล์์มสููงใกล้้เคีียงราคาน้ำำ��มันั ถั่่ว� เหลืืองในไตรมาสที่่� 4
ปีี 2563 ทำำ�ให้้ผู้้�บริิโภคหัันมาซื้้�อน้ำำ��มัันถั่่�วเหลืืองทดแทนน้ำำ��มััน
ปาล์์ม ถึึงแม้้ว่า่ ต้้นทุุนขายของบริิษัทปรั
ั บั เพิ่่�มขึ้้น� ตามปริิมาณขาย
ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ของบริิษัทั แต่่อัตั ราการเพิ่่�มขึ้้น� ของต้้นทุุนขายน้้อยกว่่า
การเพิ่่�มขึ้้น� ของรายได้้จากการขาย จึึงทำำ�ให้้บริิษัทมีีอั
ั ตั รากำำ�ไรขั้้น�
ต้้นเพิ่่�มขึ้้�น

ในปีี 2563 อััตราผลตอบแทนจากสิินทรััพย์์ อััตราผลตอบแทน
จากสิินทรััพย์์ถาวร อยู่่�ที่่�ร้้อยละ 16.66 และ 64.43 ตามลำำ�ดัับซึ่่�ง
เพิ่่�มขึ้้น� จากปีี 2562 สาเหตุุหลัักเนื่่อ� งจากกำำ�ไรสุุทธิขิ องบริิษัทั และ
บริิ ษัั ทย่่ อ ยที่่� ปรัั บ เพิ่่� ม ขึ้้� น ในขณะที่่� อัั ต ราส่่ ว นหมุุ น เวีียนของ
สิินทรััพย์์อยู่่�ที่่� 1.95 เท่่าซึ่ง่� ลดลงเมื่่อ� เทีียบกัับปีี 2562 สาเหตุุหลััก
เนื่่�องจากสิินทรััพย์์รวมในปีี 2563 ปรัับเพิ่่�มขึ้้�น

นโยบายทางการเงิิน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษัทั และบริิษััทย่อ่ ยมีีส่่วนของหนี้้�
สิิน 4,373 ล้้านบาท และส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น 9,535 ล้้านบาท คิิด
เป็็นอััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นเท่่ากัับ 0.46 เท่่า เพิ่่�ม
ขึ้้น� จาก 0.30 เท่่า เมื่่อ� เทีียบกัับปีี 2562 โดยมีีอััตราจ่่ายเงิินปัันผล
อยู่่�ที่่�ร้้อยละ 83.02 ลดลงเมื่่�อเทีียบกัับปีี 2562 ที่่�มีีอััตราจ่่าย
เงิินปัันผลอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 83.12

(4) การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2563
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

แนวทางการเปิิดเผยข้้อมููลผลกระทบ
จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ COVID-19
ผลกระทบจากเหตุุการณ์์ COVID-19
1. การดำำ�เนิินงาน (Operation)

 กระทบ  ไม่่กระทบ

 ความต้้องการสิินค้้าและบริิการ (demand for goods & services)
 การเปลี่่�ยนแปลงแผนงานหรืือเป้้าหมายที่่�เคยรายงานไว้้ (changes to previously announced plans,
projects or targets)
 การปิิดหรืือหยุุดดำำ�เนิินงาน (halting of operations)
 ข้้อจำำ�กััดในการดำำ�เนิินงาน (operation constraints)
(เช่่น การ Work from home, แผน BCP ที่่� ไม่่ได้้รองรัับสถานการณ์์ COVID-19)
 การระบาดของโรคในกลุ่่�มพนัักงาน (pandemic outbreak among employees)
 ห่่วงโซ่่อุุปทาน (supply chain)
(เช่่น ผลกระทบจากคู่่�ค้้าที่่� ได้้รัับผลกระทบจาก COVID-19 การขาดแคลนวััตถุุดิิบจากผู้้�ส่่งวััตถุุดิิบ ปััญหาในการ
ขนส่่งวััตถุุดิิบ/สิินค้้า)
คำำ�อธิิบาย
บริิษัทั ไม่่ได้้รัับผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินงานในสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ COVID-19 โดยในช่่วงเริ่่�มต้้นของการแพร่่
ระบาด มีีการประกาศล็็อกดาวน์์ทั่่�วประเทศ ประชาชนจึึงเพิ่่�มปริิมาณการบริิโภคน้ำำ��มัันถั่่�วเหลืืองในครััวเรืือน แทนการ
ออกไปรัับประทานอาหารนอกบ้้าน ส่่งผลบวกต่่อผลประกอบการของบริิษัทั
อย่่างไรก็็ตาม บริิษัทมีี
ั การเตรีียมความพร้้อมรองรัับสถานการณ์์ฉุกุ เฉิิน ภััยธรรมชาติิ และโรคระบาด โดยนำำ�หลัักการป้้อง
การโรคระบาด Bio-Security กลัับมาใช้้อย่่างเคร่่งครััด ควบคู่่�ไปกัับหลัักการบริิหารจััดการความต่่อเนื่่�อง (Business
Continuity Management - BCM) มาปรัับใช้้ในภาวะวิิกฤต โดยคำำ�นึึงถึึงผลกระทบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม อาทิิ
ความปลอดภััยของพนัักงาน, ผู้้�มีีส่่วนเกี่่ย� วข้้อง, ชุุมชนรอบข้้าง, พฤติิกรรมและความต้้องการของลููกค้้าที่่เ� ปลี่่ย� นแปลงไป,
ผลกระทบต่่อคู่่�ค้้าหรืือผู้้�ส่่งมอบวััตถุุดิิบที่่�อาจก่่อให้้เกิิดความไม่่ต่่อเนื่่�องของห่่วงโซ่่อุุปทาน, ความเสี่่�ยงต่่อการผลิิตที่่�อาจ
หยุุดชะงััก
สำำ�หรัับรายละเอีียดเพิ่่�มเติิม บริิษััทระบุุไว้้ในแบบ 56-1 One Report/รายงานประจำำ�ปีี 2563 ในส่่วนที่่� 1 หััวข้้อที่่� 2
เรื่่�องการบริิหารจััดการความเสี่่�ยง หััวข้้อย่่อย 2.3 การบริิหารจััดการภาวะวิิกฤติิ COVID-19 หน้้า 37-39

(4) การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)
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แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2563

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ผลกระทบจากเหตุุการณ์์ COVID-19
2. การเงิิน (Financial)






 กระทบ  ไม่่กระทบ

ความสามารถในการชำำ�ระหนี้้� (ability to fulfil obligations)
การปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขสััญญากู้้�เงิินและหุ้้�นกู้้� (debt covenants)
ความสามารถในการจ่่ายปัันผล (ability to pay dividend)
สภาพคล่่อง (liquidity)
อื่่�นๆ

คำำ�อธิิบาย
บริิษััทไม่่ได้้รัับผลกระทบทางการเงิินจากเหตุุการณ์์ COVID-19 บริิษััทยัังคงมีีฐานะการเงิินที่่�แข็็งแกร่่ง มีีสภาพคล่่องสููง
สามารถทำำ�กำำ�ไรและจ่่ายเงิินปัันผลได้้ตามปกติิ

3. ฐานะทางการเงิินและผลการดำำ�เนิินงาน
(balance sheet and performance)

 กระทบ  ไม่่กระทบ

 การด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ (impairments of assets)
 การได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไปของสิินทรััพย์์ ไม่่เป็็นไปตามแผน (acquisition or disposal of assets that otherwise
not have occurred)
 การเปลี่่�ยนแปลงประมาณการทางบััญชีีที่่�เคยเปิิดเผยไว้้ (changes in accounting estimates previously
disclosed)
 อื่่�นๆ
คำำ�อธิิบาย
บริิษััทไม่่ได้้รัับผลกระทบทางการเงิินจากเหตุุการณ์์ COVID-19 บริิษััทยัังคงมีีฐานะการเงิินที่่�แข็็งแกร่่ง มีีสภาพคล่่องสููง
สามารถทำำ�กำำ�ไรและจ่่ายเงิินปัันผลได้้ตามปกติิ

(4) การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)
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การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ผลกระทบจากเหตุุการณ์์ COVID-19
4. ภาระผููกพัันตามสััญญา (Contractual obligations)

 กระทบ  ไม่่กระทบ

 ความเสี่่�ยงในสิิทธิิหรืือภาระผููกพัันในสััญญา (threats to contractual rights, ability to fulfil obligations)
 การเปลี่่�ยนแปลงข้้อตกลงที่่�สำำ�คััญ (changes to material contractual terms)
 บริิษััทหรืือคู่่�สััญญาใช้้สิิทธิิตามสััญญาในการปลดเปลื้้�องภาระลููกหนี้้�เป็็นการชั่่�วคราว สิิทธิิเรื่่�องเหตุุสุุดวิิสััย หรืือ
สิิทธิิเลิิกสััญญาที่่�สำำ�คััญ (temporary relief, force majeure clauses or termination of obligations)
 อื่่�นๆ
คำำ�อธิิบาย
บริิษัทั ไม่่ได้้รัับผลกระทบต่่อภาระผููกพัันตามสััญญาจากเหตุุการณ์์ COVID-19 และไม่่มีีความเสี่่�ยงในสิิทธิิหรืือเหตุุการณ์์
เปลี่่�ยนแปลงข้้อตกลงที่่�สำ�คั
ำ ัญจากเหตุุการณ์์ดัังกล่่าว

5. ความเสี่่�ยงต่่อความอยู่่�รอดของกิิจการ
(threats to viability)

 กระทบ  ไม่่กระทบ

 การดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�อง (ability to operate as a going concern)
 ผลกระทบต่่อบริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วมและบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง (effects on related companies)
 การเปลี่่�ยนแผนทางธุุรกิิจเพื่่�อจััดการต้้นทุุนในระยะสั้้�น (changes to business plan in order to manage
near-term costs)
 อื่่�นๆ
คำำ�อธิิบาย
บริิษััทไม่่ได้้รัับผลกระทบด้้านความอยู่่�รอดของกิิจการจากเหตุุการณ์์ COVID-19 การดำำ�เนิินงานยัังสามารถทำำ�ได้้อย่่าง
ต่่อเนื่่�อง สำำ�หรัับรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมเรื่่�องความเสี่่�ยง บริิษัทมีี
ั ระบุุไว้้ในแบบ 56-1 One Report/รายงานประจำำ�ปีี 2563
ในส่่วนที่่� 1 หััวข้้อที่่� 2 เรื่่�องการบริิหารจััดการความเสี่่�ยง หน้้า 33-40

6.	อื่่�นๆ (โปรดระบุุ)

 กระทบ  ไม่่กระทบ

คำำ�อธิิบาย
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ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ข้้อมููลทั่่�วไปและข้้อมููลสำำ�คััญอื่่�น
5.1 ข้้อมููลทั่่�วไป
ชื่่�อบริิษััท
ประเภทธุุรกิิจ
เลขทะเบีียนบริิษััท
ที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่
ที่่�ตั้้�งโรงงาน
โทรศััพท์์สำำ�นัักงานใหญ่่
โทรสารสำำ�นัักงานใหญ่่
โทรศััพท์์โรงงาน
โทรสารโรงงาน
เว็็บไซต์์
ทุุนจดทะเบีียน
ทุุนจดทะเบีียนเรีียกชำำ�ระแล้้ว
นายทะเบีียนหลัักทรััพย์์

ผู้้�สอบบััญชีี

ที่่�ปรึึกษากฎหมาย

บริิษัทั น้ำำ��มัันพืืชไทย จำำ�กัดั (มหาชน)
ผู้้�ผลิิตและจำำ�หน่่ายน้ำำ��มัันถั่่�วเหลืืองและกากถั่่�วเหลืือง
0107537001536
เลขที่่� 149 ถนนรััชดาภิิเษก (ท่่าพระ-ตากสิิน) แขวงบุุคคโล เขตธนบุุรีี กรุุงเทพฯ 10600
เลขที่่� 81/7 หมู่่�ที่่� 1 ตำำ�บลไทยาวาส อำำ�เภอนครชััยศรีี จัังหวััดนครปฐม 73120
(02)-477-9020
(02)-477-8022
(034) 265 620-29
(034) 265 610
www.tvothai.com
หุ้้�นสามััญ 808,610,985 หุ้้�น
มููลค่่าตราไว้้หุ้้�นละ 1 บาท รวม 808,610,985 บาท
หุ้้�นสามััญ 808,610,985 หุ้้�น
มููลค่่าตราไว้้หุ้้�นละ 1 บาท รวม 808,610,985 บาท
บริิษัทั ศููนย์์รัับฝากหลัักทรััพย์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
เลขที่่� 93 อาคารตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
ถนนรััชดาภิิเษก แขวงดิินแดง เขตดิินแดง กรุุงเทพฯ 10400
โทรศััพท์์ (02) 009-9000 โทรสาร (02) 009-9991
นางชลรส สัันติิอััศวราภรณ์์
บริิษัทั สำำ�นัักงาน อีีวาย จำำ�กััด
อาคารเลครััชดา ชั้้�น 33 เลขที่่� 193/136-137
ถนนรััชดาภิิเษกตััดใหม่่ กรุุงเทพฯ 10110
โทรศััพท์์ (02) 264-0777 โทรสาร (02) 264-0789
บริิษัทั เบเคอร์์ แอนด์์ แม็็คเค็็นซี่่� จำำ�กัดั
อาคารอัับดุุลราฮิิม ชั้้�น 22-25
เลขที่่� 990 ถนนพระราม 4
แขวงสีีลม เขตบางรััก กรุุงเทพฯ 10110
โทรศััพท์์ (02) 636-2000 โทรสาร (02) 636-2111
(5) ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

5.2 ข้้อมููลสำำ�คััญอื่่�น
นิิติิบุุคคลที่่�บริิษััทถืือหุ้้�นเกิิน 10%
บริิษัทั น้ำำ��มัันบริิโภคไทย จำำ�กััด
สำำ�นัักงานใหญ่่

เลขที่่� 3366/6-8 ซอยมโนรมย์์ ถนนพระราม 4
แขวงคลองตััน เขตคลองเตย กรุุงเทพฯ 10100
โทรศััพท์์ (02) 249-9351-2 โทรสาร (02) 249-4914

ประเภทธุุรกิิจ

ผลิิตและจำำ�หน่่ายน้ำำ��มัันพืืช

จำำ�นวนหุ้้�นและชนิิดของหุ้้�นที่่�ออกจำำ�หน่่าย

หุ้้�นสามััญจำำ�นวน 13,980,000 หุ้้�น

จำำ�นวนหุ้้�นที่่�บริิษััทถืือ

2,000,000 หุ้้�น

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น

14%

บริิษัทั พรอดดิิจิิ จำำ�กััด (มหาชน)
สำำ�นัักงานใหญ่่

เลขที่่� 7/3 ซอยสุุขาภิิบาล ตำำ�บลบางกระเบา
อำำ�เภอนครชััยศรีี จัังหวััดนครปฐม
โทรศััพท์์ (034) 332-611-2 โทรสาร (034) 332-613

ประเภทธุุรกิิจ

อุุตสาหกรรมการผลิิต

จำำ�นวนหุ้้�นและชนิิดของหุ้้�นที่่�ออกจำำ�หน่่าย

หุ้้�นสามััญจำำ�นวน 270,000,000 หุ้้�น

จำำ�นวนหุ้้�นที่่�บริิษััทถืือ

86,000,000 หุ้้�น

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น

31.85%

5.3 ข้้อพิิพาททางกฎหมาย
บริิษัทมีี
ั เพีียงข้้อพิิพาททางกฎหมายจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยปกติิ
โดยไม่่มีีคดีีที่่�บริิษััทเป็็นคู่่�ความหรืือคู่่�กรณีีที่่�เข้้าลัักษณะคดีีที่่�ถููก
ฟ้้องเป็็นจำำ�เลยที่่�มีีทุุนทรััพย์์เกิินกว่่าร้้อยละ 5 ของส่่วนของผู้้�ถืือ
หุ้้�น ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทไม่่มีีคดีีที่่�มีีผลกระทบต่่อ

การดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษัทั อย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั แต่่ไม่่สามารถคำำ�นวณ
เป็็นเงิินได้้ หรืือคดีีที่่มิ� ไิ ด้้เกิิดจากการประกอบธุุรกิิจตามปกติิของ
บริิษััท

(5) ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิิบััติิการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
บริิษัทั น้ำำ��มัันพืืชไทย จำำ�กััด (มหาชน) ดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยยึึดหลััก
การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และยึึดมั่่�นในจรรยาบรรณธุุรกิิจ เพื่่�อ
ให้้การดำำ�เนิินงานของบริิษัทั เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โปร่่งใส
เป็็นธรรม สร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้กัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย และ
สนัับสนุุนส่่งเสริิมความสามารถในการแข่่งขัันของบริิษัทั ให้้เติิบโต
อัันนำำ�ไปสู่่�การสร้้างคุุณค่่าให้้กัับกิิจการอย่่างยั่่�งยืืน
เพื่่อ� ให้้กิจิ การมีีการดำำ�เนิินงานตามแนวทางการกำำ�กับั ดููแลกิิจการ
ที่่ดีี� อย่่างเป็็นรููปธรรม คณะกรรมการบริิษัทมีี
ั มติิอนุุมัติั ิ “นโยบาย
การกำำ�กับั ดููแลกิิจการ” ตามที่่ค� ณะกรรมการบรรษััทภิบิ าล สรรหา
และกำำ�หนดค่่าตอบแทนเสนอ โดยนโยบายการกำำ�กับั ดููแลกิิจการ
อ้้างอิิงจากหลัักการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดีีสำ
� ำ�หรัับบริิษัทั จดทะเบีียน
ปีี 2560 ตามแนวทางที่่�คณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์กำำ�หนด เพื่่�อเป็็นหลัักปฏิิบััติิให้้คณะกรรมการ
ซึ่ง่� เป็็นผู้้�รับั ผิิดชอบสููงสุุดขององค์์กรนำำ�ไปปรัับใช้้ในการกำำ�กับั ดููแล
กิิจการ เพื่่อ� ให้้กิจิ การมีีผลประกอบการที่่ดีี� ในระยะยาว สร้้างความ
น่่าเชื่่�อถืือสำำ�หรัับผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย และส่่งเสริิม
ความสามารถในการแข่่งขัันของบริิษัทั เพื่่อ� ประโยชน์์ในการสร้้าง
คุุณค่่าให้้กิิจการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน
นโยบายการกำำ�กับั ดููแลกิิจการครอบคลุุมโครงสร้้างและแนวปฏิิบัติั ิ
ในการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีที่่�เกี่่�ยวกัับคณะกรรมการ การสรรหา
การกำำ�หนดค่่าตอบแทน การกำำ�หนดบทบาทหน้้าที่่� ความรัับผิิดชอบ
และความเป็็นอิิสระของคณะกรรมการจากฝ่่ายจััดการ การพััฒนา
และประเมิินผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของกรรมการ การกำำ�กัับดููแล
บริิษัทย่
ั อ่ ย รวมถึึงนโยบายการปฏิิบัติั งิ านในเรื่่อ� งการดููแลผู้้�ถืือหุ้้�น
สิิ ทธิิ แ ละความเท่่ า เทีียมกัั น ของผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�มีีส่่ ว นได้้ เ สีีย
การเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างเพีียงพอ การควบคุุมและบริิหารความเสี่่ย� ง
การป้้องกัันการใช้้ข้้อมููลภายใน การป้้องกัันความขััดแย้้งทาง
ผลประโยชน์์ และการตรวจสอบภายในที่่มีีป
� ระสิิทธิผิ ล การดำำ�เนิิน
ธุุ ร กิิ จ ด้้ ว ยความซื่่� อ สัั ตย์์ โปร่่ ง ใส การปฏิิ บัั ติิ ต ามข้้ อ กำำ� หนด
ของกฎหมาย และกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง จริิยธรรมทางธุุรกิิจ

การชดเชยกรณีีที่่�เกิิดการละเมิิดสิิทธิิ การต่่อต้้านคอร์์รััปชั่่�น
ตลอดจนมาตรการดำำ�เนิินการกัับผู้้�ที่่�ไม่่ปฏิิบััติิตามนโยบายและ
แนวปฏิิบััติิดัังกล่่าว อัันเป็็นส่่วนสำำ�คััญที่่�จะทำำ�ให้้กิิจการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจได้้อย่่างยั่่ง� ยืืน และเป็็นที่่ย� อมรัับของทุุกฝ่่ายที่่เ� กี่่ย� วข้้อง ทั้้�งนี้้�
คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน
มีีการพิิจารณาทบทวนนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการเป็็นประจำำ�
ทุุกปีี เพื่่�อให้้เหมาะสมกัับสภาวการณ์์ปััจจุุบัันและสอดคล้้องกัับ
หลัักธรรมาภิิบาลของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ตลอดจน
มีีการติิดตามดููแลให้้มีีการปฏิิบััติิตามนโยบายที่่�กำำ�หนดไว้้อย่่าง
เคร่่งครััด และครอบคลุุมตามหลัักปฏิิบัติั ิ 8 ประการ ตามแนวทาง
ที่่ค� ณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์กำำ�หนดไว้้
นอกจากนี้้� คณะกรรมการบริิษัทยั
ั งั อนุุมัติั ใิ ช้้ “นโยบายกำำ�กับั ดููแล
การปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์” เพื่่�อเป็็นแนวทางให้้กัับผู้้�บริิหารและ
พนัักงานปฏิิบััติิตามกฎหมาย กฎ ระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการ
ดำำ�เนิิ นธุุ รกิิ จ รวมทั้้�งเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการบริิหารจััดการ
เป็็นการยกระดัับการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดีี� ของบริิษัทั อัันจะส่่งผล
ให้้บริิษััทประสบความสำำ�เร็็จตามเป้้าหมายที่่�กำำ�หนดไว้้ และ
สร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้เกิิดขึ้้�นแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น นัักลงทุุน และผู้้�มีีส่่วน
ได้้เสีียทุุกฝ่่าย โดยกำำ�หนดให้้คณะกรรมการและฝ่่ายจััดการ
ตลอดจนพนัั กงานทุุกลำำ�ดัับชั้้� นยึึ ดถืื อนโยบายการกำำ�กัับดููแล
กิิจการและนโยบายการกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์เป็็น
มาตรฐานในการปฏิิบััติิงาน
ในปีี 2563 คณะกรรมการบริิษััทกำำ�กัับดููแลให้้มีีการปฏิิบััติิตาม
หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีสำำ�หรัับบริิษััทจดทะเบีียน ปีี 2560
(CG Code) ที่่�ออกโดยคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์ เพื่่�อเป็็นหลัักปฏิิบััติิให้้คณะกรรมการบริิษััท ซึ่่�ง
เป็็นผู้้�นำำ�หรืือผู้้�รัับผิิดชอบสููงสุุดขององค์์กร ไปปรัับใช้้ตามความ
เหมาะสมของบริิษััท และเป็็นแนวทางในการปฏิิบััติิควบคู่่�ไปกัับ
แนวทางการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี 5 หมวดหลััก ดัังนี้้�
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หมวดที่่� 1
สิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น
คณะกรรมการบริิษััทให้้ความสำำ�คััญและเคารพสิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น
ทุุกกลุ่่ม� อย่่างเท่่าเทีียมกัันและส่่งเสริิมให้้ผู้ถื�้ อื หุ้้น� ได้้ใช้้สิทิ ธิิของตน
อย่่างเต็็มที่่� โดยเฉพาะสิิทธิิขั้้�นพื้้�นฐานของผู้้�ถืือหุ้้�น ได้้แก่่ การซื้้�อ
ขาย หรืือการโอนหุ้้น� การมีีส่่วนแบ่่งในกำำ�ไรของกิิจการ การได้้รับั
ข่่าวสารข้้อมููลของบริิษัทั อย่า่ งเพีียงพอ การเสนอวาระการประชุุม
การเสนอชื่่�อบุุคคลเพื่่�อเป็็นกรรมการของบริิษััท การเข้้าร่่วม
ประชุุมเพื่่�อใช้้สิิทธิิออกเสีียงในที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อแต่่งตั้้�งหรืือ
ถอดถอนกรรมการ การแสดงความคิิดเห็็นในที่่�ประชุุมอย่่างเป็็น
อิิสระ อนุุมััติิค่่าตอบแทนกรรมการ แต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีี และ
เรื่่�องที่่�มีีผลกระทบต่่อบริิษััท เช่่น การจ่่ายเงิินปัันผล การแก้้ไข
หนัังสืือบริิคณห์์สนธิิและข้้อบัังคัับของบริิษััท การลดทุุนหรืือ
เพิ่่�มทุุนรวมถึึงการอนุุมััติิธุุรกรรมที่่�สำำ�คััญและมีีผลต่่อทิิศทาง
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้� บริิษััทไม่่กระทำำ�การ
ใดๆ อัันเป็็นการละเมิิดหรืือลิิดรอนสิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�นโดยบริิษััท
กำำ�หนดนโยบายเกี่่�ยวกัับสิิทธิิของผู้้�ถือื หุ้้�น ดัังนี้้�

สิิทธิิในการมีีส่่วนแบ่่งกำำ�ไร
บริิษััทมีีนโยบายจ่่ายเงิินปัันผลให้้ผู้�้ถืือหุ้้�นไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 60
ของกำำ� ไรสุุทธิิ หลัั ง หัั ก ภาษีี เ งิิ น ได้้ หากไม่่มีี เ หตุุจำำ� เป็็ น อื่่� น ใด
ในปีี 2563 บริิษัทั จ่่ายเงิินปัันผลระหว่่างกาลเป็็นเงิินจำำ�นวน 0.90
บาทต่่อหุ้้� น หรืื อ คิิ ด เป็็ น ร้้ อ ยละ 87.23 ของกำำ� ไรสุุทธิิ ข อง
ผลประกอบการครึ่่ง� ปีีแรก ทั้้�งนี้้� การจ่่ายเงิินปัันผลส่่วนที่่�เหลืือใน
อััตราหุ้้�นละ 0.80 บาท ต้้องได้้รัับอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือ
หุ้้�นประจำำ�ปีี 2564

สิิทธิิในการรัับข้้อมููลข่่าวสาร
ในปีี 2563 บริิษัทั เปิิดเผยข้้อมููลที่่�สำำ�คัญ
ั ของบริิษัทั อย่า่ งครบถ้้วน
ถููกต้้อง เพีียงพอ เชื่่อ� ถืือได้้ และทัันกาล รวมทั้้�งละเว้้นการกระทำำ�
ใดๆ ที่่�เป็็นการจำำ�กััดโอกาสของผู้้�ถืือหุ้้�นในการเข้้าถึึงข้้อมููลของ
บริิษััท

บริิษััทมีีการนำำ�เสนอผลการดำำ�เนิินงาน ข้้อมููลทางการเงิิน
และข้้อมููลที่่�มิิใช่่ข้้อมููลทางการเงิินแก่่นัักวิิเคราะห์์ นัักลงทุุน
และผู้้�ถืือหุ้้�น ทุุกไตรมาสอย่่างสม่ำำ��เสมอ และเปิิดโอกาส
ให้้ เข้้ า พบผู้้� บ ริิ ห ารเพื่่� อ ซัั ก ถามประเด็็ น ต่่างๆ เพื่่� อ สร้้ า ง
ความเข้้าใจในธุุรกิิจ และเสริิมสร้้างความสััมพัันธ์์ระหว่่าง
บริิ ษัั ท กัั บ นัั ก วิิ เ คราะห์์ นัั ก ลงทุุนและผู้้� ถืื อ หุ้้� น ตลอดทั้้� ง ปีี
(รายละเอีียดเพิ่่�มเติิมอยู่่�ในหมวดที่่� 4 การเปิิดเผยข้้อมููลและ
ความโปร่่งใส)
บริิษััทเข้้าร่่วมกิิจกรรมจััดโดยตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศ
ไทย อาทิิ บริิษััทจดทะเบีียนพบผู้้�ลงทุุน (SET Opportunity
Day) และ Thailand Focus เพื่่�อเผยแพร่่ข้้อมููลบริิษััท
และตอบข้้อซัักถาม (รายละเอีียดเพิ่่�มเติิมอยู่่�ในหมวดที่่� 4
การเปิิดเผยข้้อมููลและความโปร่่งใส)
ทั้้�งนี้้� ผู้้�ถืือหุ้้�นและนัักลงทุุนทั่่�วไปสามารถติิดต่่อสอบถามข้้อมููล
เกี่่�ยวกัับบริิษััทได้้ที่่�
ฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน : นางสาวสุุนัันทา ไตรเทพาภิิรัักษ์์
โทรศััพท์์ : 02-477-9020 ต่่อ 266
	อีีเมล : sunanta@tvothai.com
ฝ่่ายนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ : นางสาวสุุทััตตา ไชยยัันต์์บููรณ์์
โทรศััพท์์ : 02-477-9020 ต่่อ 822
	อีีเมล : ir@tvothai.com
ฝ่่ายเลขานุุการบริิษััท : นางสาวคณััฐศร บััณฑิิตเนตร์์
โทรศััพท์์ : 02-477-9020 ต่่อ 122
	อีีเมล : kanutsorn@tvothai.com

ปีี 2563 บริิษััทได้้ดำำ�เนิินการเผยแพร่่ข้้อมููลที่่�สำำ�คััญให้้ผู้�้
ถืื อ หุ้้� น และนัั ก ลงทุุนทั่่� ว ไป ตามช่่องทางที่่� ก ฎหมายและ
ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยกำำ�หนด
โดยผ่่านระบบเผยแพร่่ข้้อมููล SET Portal ของตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย และสำำ�หรัั บ ข้้ อมููลอื่่� น ๆ นั้้� น บริิ ษัั ท ได้้
เปิิดเผยผ่่านทางเว็็บไซต์์ของบริิษััท (www.tvothai.com)
ซึ่่�งเป็็นช่่องทางที่่�สามารถเข้้าถึึงได้้โดยง่่ายและสะดวก
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สิิทธิิในการเข้้าร่่วมประชุุม
และออกเสีียงลงคะแนน

บริิ ษัั ทมีี นโยบายให้้ ผู้้�ถืื อหุ้้�นทุุ ก กลุ่่�ม รวมถึึ งผู้้�ถืือหุ้้�นประเภท
สถาบัันได้้ใช้้สิิทธิิในการเข้้าร่่วมประชุุมและออกเสีียงอย่่างเต็็มที่่�
และละเว้้นการกระทำำ�ใด ๆ ที่่�เป็็นการจำำ�กััดโอกาสในการเข้้าร่่วม
ประชุุมของผู้้�ถืือหุ้้�น และได้้กำำ�หนดเกี่่�ยวกัับแนวปฏิิบััติิในการจััด
และดำำ�เนิินการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นดัังนี้้�
คณะกรรมการบริิษัทดู
ั ูแลให้้มีีการให้้ข้้อมููล วััน เวลา สถานที่่�
และวาระการประชุุม โดยมีีคำำ�ชี้้�แจงและเหตุุผลประกอบ
ในแต่่ละวาระในหนัังสืือเชิิญประชุุม รวมทั้้�งสถานที่่จั� ดป
ั ระชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�นสะดวกต่่อการเดิินทาง
คณะกรรมการบริิ ษัั ทต ระหนัั ก และเคารพในสิิ ทธิิ ข อง
ผู้้�ถืือหุ้้�น ไม่่กระทำำ�การใดๆ อัันเป็็นการละเมิิดหรืือลิิดรอนสิิทธิิ
ของผู้้�ถืือหุ้้�น โดยทำำ�หน้้าที่่�ดููแลผลประโยชน์์ของผู้้�ถืือหุ้้�น
อย่่างเป็็นธรรม ตลอดจนสนัับสนุุนและส่่งเสริิมให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น
ทุุกกลุ่่�มไม่่ว่่าเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นในประเทศหรืือต่่างประเทศ ทั้้�งที่่�
เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ ผู้้�ถืือหุ้้�นรายย่่อย หรืือผู้้�ถืือหุ้้�นประเภท
สถาบัันได้้ใช้้สิิทธิิของตน ทั้้�งสิิทธิิพื้้�นฐานของผู้้�ถืือหุ้้�น สิิทธิิ
ในการเข้้าถึึงสารสนเทศอย่่างเพีียงพอและทัันเวลา และสิิทธิิ
ในการเข้้าร่่วมประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น เพื่่อ� กำำ�หนดทิิศทางการดำำ�เนิิน
งาน และตััดสินิ ใจในเรื่่อ� งที่่มีี� ผลกระทบที่่มีีนั
� ยั สำำ�คัญ
ั ต่่อบริิษัทั
คณะกรรมการบริิษััทไม่่เพิ่่�มวาระการประชุุม หรืือเปลี่่�ยน
แปลงข้้อมููลสำำ�คััญโดยไม่่แจ้้งให้้ทราบล่่วงหน้้า โดยเฉพาะ
วาระสำำ�คััญที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นต้้องใช้้เวลาในการศึึกษาข้้อมููลก่่อน
ตััดสิินใจ
คณะกรรมการบริิ ษัั ท เปิิ ด โอกาสให้้ ผู้้�ถืื อหุ้้�นเสนอวาระ
การประชุุม ส่่งคำำ�ถามล่่วงหน้้า และเสนอชื่่อ� บุุคคลเพื่่อ� เข้้ารัับ
การคััดเลืือกเป็็นกรรมการบริิษััทก่่อนวัันประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
ผ่่านเว็็บไซต์์บริิษััท โดยเผยแพร่่ข่่าวสารผ่่านระบบเผยแพร่่
ข้้อมููล (Set Portal) ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย

ผู้้�ถืือหุ้้�นแต่่ ล ะรายมีีสิิ ทธิิ อ อกเสีียงในที่่� ป ระชุุ ม ได้้ 1 หุ้้�น
ต่่อ 1 เสีียง โดยมติิของที่่�ประชุุมในเรื่่�องทั่่�วไปจะถืือคะแนน
เสีียงข้้างมากของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มาประชุุมและมีีสิิทธิิออกเสีียง
เช่่น การรัับรองงบการเงิินประจำำ�ปีี การแต่่งตั้้�งกรรมการ
การจ่่ายค่่าตอบแทนกรรมการ การแต่่งตั้้ง� ผู้้�สอบบััญชีี เป็็นต้้น
สำำ�หรัับมติิในเรื่่�องที่่�มีีความสำำ�คััญที่่�อาจกระทบต่่อสิิทธิิของ
ผู้้�ถืือหุ้้�น จะต้้องได้้รัับเสีียงสนัับสนุุนไม่่น้้อยกว่่า 3 ใน 4
ของจำำ�นวนเสีียงทั้้�งหมดของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มาประชุุมและมีีสิิทธิิ
ออกเสีียง เช่่น การแก้้ไขข้้อบัังคัับบริิษััท การทำำ�รายการ
ระหว่่างบริิษัทกั
ั บั บุุคคลที่่เ� กี่่ย� วข้้อง การเพิ่่�ม/ลดทุุน การซื้้อ� ขาย
ทรััพย์์สิินที่่�มีีขนาดใหญ่่ เป็็นต้้น
ในระหว่่างการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีสิิทธิิซัักถาม และ
แสดงความคิิดเห็็นในที่่�ประชุุมในเรื่่�องเกี่่�ยวกัับบริิษััท โดย
ประธานที่่�ประชุุมจััดสรรเวลาที่่�เหมาะสม สำำ�หรัับการตอบ
ข้้อซัักถามและการแสดงความคิิดเห็็น
คณะกรรมการบริิ ษัั ทส่่ ง เสริิ ม การนำำ� เทคโนโลยีีมาใช้้ ใ น
การประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น เพื่่�อให้้เกิิดความถููกต้้อง รวดเร็็ว โปร่่งใส
มีีการลงมติิในแต่่ละวาระ ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีสิิทธิิออกเสีียงลงคะแนน
แยกตามวาระ และในวาระเลืือกตั้้� ง กรรมการ ผู้้�ถืือหุ้้�น
ออกเสีียงลงคะแนนเลืือกตั้้�งกรรมการเป็็นรายบุุคคล
คณะกรรมการบริิษัทั ให้้สิทธิ
ิ ผู้้�ถืื
ิ อหุ้้�นเป็็นผู้้�อนุุมัติั ค่ิ า่ ตอบแทน
กรรมการบริิ ษัั ท เป็็ น ประจำำ�ทุุ ก ปีี นำำ� เสนอนโยบายและ
หลัักเกณฑ์์การให้้ค่่าตอบแทนกรรมการที่่�ชััดเจนในแต่่ละ
คณะ โดยพิิ จ ารณาจากหน้้ า ที่่� ความรัั บ ผิิ ดช อบ รายได้้
และกำำ� ไรของบริิ ษัั ท รวมถึึ ง จำำ� นวนกรรมการ ตลอดจน
เปรีียบเทีียบกัั บ ค่่ า ตอบแทนของกรรมการในกิิ จ การที่่� มีี
ขนาดเดีียวกัันหรืือใกล้้เคีียงกััน ในกลุ่่�มอุุตสาหกรรมเดีียวกััน
คณะกรรมการบริิษััทเปิิดเผยมติิการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น
ประจำำ�ปีี 2563 ให้้สาธารณชนทราบถึึงผลการลงคะแนน
ในแต่่ละวาระทั้้�งภาษาไทยและภาษาอัังกฤษ ผ่่านระบบ Set
Portal ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และเผยแพร่่
บนเว็็บไซต์์ของบริิษััทในวัันประชุุม ภายหลัังเสร็็จสิ้้�นการ
ประชุุม

(6) นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
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แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2563

ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ทั้้�งนี้้� ในปีี 2563 บริิษััทได้้ดำำ�เนิินการเกี่่�ยวกัับการจััดประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้มาใช้้สิิทธิิของตนดัังต่่อไปนี้้�

การจััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
คณะกรรมการบริิษััทกำำ�หนดให้้มีีการจััดประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น
เป็็นประจำำ�ทุุกปีีภายใน 4 เดืือน นัับแต่่วัันสิ้้�นสุุดรอบปีีบััญชีีของ
บริิษััท และหากมีีความจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องพิิจารณาวาระพิิเศษ
ซึ่่�งเป็็นเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสิิทธิิและผลประโยชน์์ของผู้้�ถืือหุ้้�น
คณะกรรมการบริิษััทก็็จะเรีียกประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นตามความ
จำำ�เป็็นและเหมาะสม
อย่่างไรก็็ตาม เนื่่�องด้้วยสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของไวรััส
COVID-19 ในปีี 2563 รััฐบาลได้้ออกประกาศสถานการณ์์ฉุกุ เฉิิน
ในทุุกเขตท้้องที่่�ทั่่�วราชอาณาจัักร และมีีคำำ�สั่่�งห้้ามการชุุมนุุม
หรืือการทำำ�กิิจกรรมในลัักษณะที่่�เสี่่�ยงต่่อการแพร่่เชื้้�อโรค เพื่่�อ
เป็็นการแสดงถึึงความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมโดยรวม คณะกรรมการ
บริิษัทั ได้้พิจิ ารณาโดยคำำ�นึงึ ถึึงสุุขภาพอนามััยและความปลอดภััย
ของผู้้�ที่่�จะเข้้าร่่วมประชุุมและพนัักงานทุุกท่่าน จึึงมีีมติิให้้เลื่่�อน
การประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นจากเดิิมที่่�กำำ�หนดจััดขึ้้�นในวัันศุุกร์์ที่่�
24 เมษายน 2563 เป็็นวัันศุุกร์์ที่่� 3 กรกฎาคม 2563 ทั้้�งนี้้� บริิษััท
ได้้ปฏิิบััติิตามข้้อปฏิิบััติิและกฎหมายอย่่างเคร่่งครััดควบคู่่�ไปกัับ
แนวปฏิิบัติั ิที่ดีีต
่� าม AGM Checklist ของสมาคมส่่งเสริิมผู้้�ลงทุุน
ไทย อีีกทั้้�งยัังคำำ�นึงึ ถึึงสิิทธิขิ องผู้้�ถืือหุ้้�น และการปฏิิบัติั ต่ิ อ่ ผู้้�ถืือหุ้้�น
อย่่างเท่่าเทีียมกัันตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่ดีี�

ก่่อนวัันประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
บริิษััทเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นเสนอวาระการประชุุมและเสนอ
ชื่่� อ บุุ ค คลเพื่่� อ รัั บ พิิ จ ารณาคัั ด เลืือกเป็็ น กรรมการบริิ ษัั ท
เป็็นการล่่วงหน้้า ตั้้ง� แต่่วันั ที่่� 24 ตุุลาคม 2562 – 24 มกราคม
2563 โดยได้้ประกาศหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการเสนอผ่่านเว็็บไซต์์
บริิษัทั และแจ้้งข่่าวสารผ่่านระบบเผยแพร่่ข้อ้ มููล (Set Portal)
ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ปรากฏว่่าไม่่มีีผู้้�ถืือหุ้้�น
เสนอวาระการประชุุมและชื่่�อบุุคคลเพื่่�อเข้้ารัับการพิิจารณา
เลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการแต่่อย่่างใด

บริิษััทเผยแพร่่หนัังสืือเชิิญประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นพร้้อมทั้้�ง
หนัังสืือมอบฉัันทะแบบ ก. ข. และ ค. ไว้้บนเว็็บไซต์์บริิษััท
ตั้้�งแต่่วัันที่่� 2 มิิถุุนายน 2563 เป็็นการล่่วงหน้้า 31 วััน
ก่่ อ นวัั น ประชุุ ม เพื่่� อ ให้้ ผู้้�ถืื อหุ้้�นมีีเวลาศึึ ก ษาข้้ อ มูู ล และ
ส่่ ง ข้้ อ สอบถามมายัั ง บริิ ษัั ทล่่ ว งหน้้ า รวมทั้้� ง ได้้ มีี โอกาส
มอบฉัั น ทะให้้ ก รรมการอิิ ส ระหรืือบุุ ค คลอื่่� น ๆ เข้้ า ร่่ ว ม
การประชุุมแทนในกรณีีที่่�ไม่่สามารถมาด้้วยตนเองได้้ ทั้้�งนี้้�
บริิษัทมีี
ั การประกาศเรื่่อ� งการเผยแพร่่ดังั กล่่าวผ่่านทางระบบ
เผยแพร่่ข้้อมููล (Set Portal) ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่ง
ประเทศไทยเพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทราบด้้วย
บริิ ษัั ท เปิิ ด โอกาสให้้ ผู้้�ถืื อหุ้้�นสามารถส่่ ง คำำ� ถามล่่ ว งหน้้ า
มายัังบริิษัทก่
ั อ่ นวัันประชุุม เพื่่อ� สอบถามข้้อมููลที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับ
วาระการประชุุมหรืือข้้อมููลอื่่น� ที่่สำ� ำ�คัญ
ั ของบริิษัทั ในระหว่่าง
วัันที่่� 24 ตุุลาคม 2562 - 19 มิิถุุนายน 2563 โดยบริิษััทได้้
กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์การส่่งคำำ�ถามล่่วงหน้้าไว้้อย่่างชััดเจนและ
เผยแพร่่ไว้้บนเว็็บไซต์์ของบริิษััทและมีีการประกาศผ่่านทาง
ระบบเผยแพร่่ข้้อมููล (Set Portal) ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่ง
ประเทศไทย แต่่ปรากฏว่่าไม่่มีีผู้้�ถืือหุ้้�นส่่งคำำ�ถามล่่วงหน้้า
มายัังบริิษััทแต่่อย่่างใด
บริิ ษัั ทจัั ดทำำ� หนัั ง สืือเชิิ ญ ประชุุ ม ผู้้�ถืือหุ้้�นและเอกสาร
ประกอบการประชุุมฉบัับภาษาไทยสำำ�หรัับผู้้�ถืือหุ้้�นไทย และ
ฉบัั บแปลภาษาอัั งกฤษสำำ�หรัั บ ผู้้�ถืือหุ้้�นต่่ างประเทศ โดย
มอบหมายให้้บริิษััท ศููนย์์รัับฝากหลัักทรััพย์์ (ประเทศไทย)
จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นนายทะเบีียนหุ้้�นของบริิษััทเป็็นผู้้�จััดส่่งหนัังสืือ
เชิิญประชุุมให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นทางไปรษณีีย์์ลงทะเบีียน วัันที่่�
11 มิิถุุนายน 2563 ก่่อนวัันประชุุมล่่วงหน้้า 22 วััน หนัังสืือ
เชิิญประชุุมมีีรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับการประชุุม มาตรการและ
แนวทางปฏิิบััติิสำำ�หรัับผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมในช่่วงสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของไวรััส Covid-19 ขั้้น� ตอนการลงทะเบีียน
เอกสารและหลัักฐาน วิิธีีการมอบฉัันทะ หนัังสืือมอบฉัันทะ
และวาระการประชุุม โดยในแต่่ละวาระการประชุุมจะมีีข้้อมููล
ประกอบตามสมควร พร้้อมทั้้�งความเห็็นของคณะกรรมการ
ในเรื่่�องดัังกล่่าว ทั้้�งนี้้� บริิษััทได้้ประกาศหนัังสืือเชิิญประชุุม
ดัังกล่่าวในหนัังสืือพิิมพ์์รายวัันข่่าวหุ้้�นธุุรกิิจระหว่่างวัันที่่�
25-27 พฤษภาคม 2563 ติิดต่่อกััน 3 วััน ก่่อนวัันประชุุม

(6) นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
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การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

บริิษััทอำ�ำ นวยความสะดวกให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสถาบัันและคััสโตเดีียน
สามารถส่่งเอกสารเพื่่อ� ขอตรวจสอบรายละเอีียดการถืือครอง
หลัักทรััพย์์ และส่่งเอกสารมอบฉัันทะล่่วงหน้้าได้้ โดยสำำ�หรัับ
ผู้้�ถืือหุ้้�นสถาบัันหรืือคััสโตเดีียนที่่ม� อบฉัันทะให้้กรรมการอิิสระ
บริิ ษัั ท จะดำำ� เนิิ น การส่่ ง สำำ� เนาใบมอบฉัั น ทะที่่� มีี ลายเซ็็ น
ของกรรมการอิิสระผู้้�รับั มอบ กลัับไปให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นภายหลัังจาก
การประชุุม

วัันประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
บริิษััทจััดประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2563 เมื่่�อวัันศุุกร์์
ที่่� 3 กรกฎาคม 2563 ตั้้ง� แต่่เวลา 10.00 น. ถึึง เวลา 12.00 น.
ณ ชั้้�น 3 อาคารน้ำำ��มัันพืืชไทยเลขที่่� 149 ถนนรััชดาภิิเษก
(ท่่าพระ-ตากสิิน) แขวงบุุคคโล เขตธนบุุรีี กรุุงเทพมหานคร
ซึ่่� ง เป็็ น ที่่� ตั้้� ง สำำ�นััก งานใหญ่่ ของบริิ ษัั ท สถานที่่� สะดวกต่่ อ
การเดิินทางเข้้าร่่วมประชุุมด้้วยระบบขนส่่งสาธารณะ และ
เวลาในการประชุุมที่่เ� หมาะสม มีีผู้้�ถืือหุ้้�นที่่ม� าด้้วยตนเองและ
รัับมอบฉัันทะเข้้าร่่วมประชุุมทั้้�งหมด 1,027 ราย คิิดเป็็นหุ้้�น
ทั้้�งหมด 533,343,223 หรืือร้้อยละ 65.96 ของหุ้้�นที่่จำ� ำ�หน่่าย
แล้้วทั้้�งหมดของบริิษััท และไม่่มีีการเพิ่่�มวาระในที่่�ประชุุม
สำำ�หรัับระเบีียบวาระการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2563
ไม่่มีีผู้้�ถืือหุ้้�นใดเสนอระเบีียบวาระการประชุุมล่่วงหน้้า
บริิษััทเปิิดให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถลงทะเบีียนเข้้าร่่วมประชุุม
ได้้ล่่วงหน้้า 2 ชั่่�วโมงก่่อนเวลาประชุุม ซึ่่�งได้้แจ้้งให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น
ทราบล่่วงหน้้าในหนัังสืือเชิิญประชุุม โดยใช้้ระบบบาร์์โค้้ดใน
การลงทะเบีียนและนัับคะแนนเพื่่อ� ความถููกต้้อง รวดเร็็วและ
แม่่นยำำ� พร้้อมทั้้�งมีีการจััดเตรีียมบุุคลากร เครื่่อ� งถ่่ายเอกสาร
และอากรแสตมป์์ เพื่่อ� อำำ�นวยความสะดวกแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นในการ
มอบฉัันทะ อย่่างไรก็็ตาม ก่่อนการลงทะเบีียน ผู้้�ถืือหุ้้�นและ
พนัักงานบริิษััททุุกคนจะต้้องผ่่านจุุดคััดกรอง เพื่่�อซัักประวััติิ
วััดอุุณหภููมิิ และค่่าเชื้้�อด้้วยเจลแอลกอฮอลล์์ตามแนวปฏิิบัติั ิ
ของกรมควบคุุมโรค ทั้้�งนี้้� บริิษััทไม่่พบผู้้�ที่�มีี่ ความเสี่่�ยง หรืือ
ผู้้�ที่มีี่� อาการเกี่่�ยวกัับระบบทางเดิินหายใจแต่่อย่่างใด
บริิษััทจััดสรรที่่�นั่่�งในห้้องประชุุมโดยมีีระยะห่่างทางสัังคม
(Social Distancing) ที่่�เหมาะสม โดยเว้้นระยะห่่างระหว่่าง
เก้้าอี้้อ� ย่่างน้้อย 1 เมตร ทำำ�ให้้รองรัับผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมได้้อย่่าง
จำำ�กััด ผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมทุุกคนต้้องสวมใส่่หน้้ากากอนามััย
ตลอดระยะเวลาที่่�เข้้าร่่วมการประชุุม ทั้้�งนี้้� บริิษััทได้้จัดั ที่่นั่่� �ง
สำำ�รองบริิเวณห้้องโถงชั้้น� G ซึ่่ง� มีีจอภาพถ่่ายทอดการประชุุม
ให้้รัับชมแทนการเข้้าห้้องประชุุม

บริิษัทอำ
ั ำ�นวยความสะดวกให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่ไ� ม่่สามารถเข้้าร่่วม
ประชุุ ม ด้้ ว ยตนเอง สามารถเข้้ า ร่่ ว มประชุุ ม และใช้้ สิิ ทธิิ
ออกเสีียงโดยมอบฉัั น ทะให้้ ผู้้�อื่่� น มาเข้้ า ร่่ ว มประชุุ ม และ
ออกเสีียงลงคะแนนแทนได้้ ทั้้�งนี้้� สามารถเลืือกที่่�จะมอบ
ฉัันทะให้้บุุคคลใดบุุคคลหนึ่่�ง หรืือกรรมการอิิสระเข้้าร่่วม
ประชุุมและออกเสีียงลงคะแนนแทนตน กรณีีมอบฉัันทะ
ให้้แก่่กรรมการอิิสระ ให้้จััดส่่งหนัังสืือมอบฉัันทะนั้้�นมาให้้
บริิษััทก่่อนล่่วงหน้้า ในการนี้้� บริิษััทได้้เสนอชื่่�อกรรมการ
อิิสระ 3 ท่่าน ได้้แก่่ นายสมพล เกีียรติิไพบููลย์์ นายอภิิชาติิ
จีีระพัันธุ์์� และดร.ชััยพััฒน์์ สหััสกุุล เป็็นผู้้�รับั มอบฉัันทะในการ
เข้้าร่่วมประชุุมและออกเสีียงลงคะแนนแทน โดยบริิษััท
ได้้แนบข้้อมููลของกรรมการอิิสระทั้้�ง 3 ท่่าน ในหนัังสืือเชิิญ
ประชุุมให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นแล้้ว
ประธานกรรมการบริิ ษัั ท ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบรรษัั ทภิิ บ าล สรรหา และกำำ� หนด
ค่่าตอบแทน ประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหารและกรรมการผู้้�จััดการ
ผู้้�บริิหารสููงสุุดด้้านการเงิิน ผู้้�สอบบััญชีี และที่่ปรึ
� กึ ษากฎหมาย
อิิสระ ร่่วมประชุุมเพื่่�อตอบข้้อซัักถามต่่างๆ ในการประชุุม
สามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2563 มีีกรรมการบริิษััทเข้้าร่่วม
ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นจำำ�นวน 12 คน จากจำำ�นวนกรรมการ
บริิษััททั้้�งหมด 12 คน (คิิดเป็็นร้้อยละ 100)
ประธานกรรมการบริิษััททำำ�หน้้าที่่�เป็็นประธานในที่่�ประชุุม
ดำำ�เนิินการประชุุมให้้เป็็นไปตามข้้อบัังคัับบริิษััท โดยการ
ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2563 ที่่�ประชุุมได้้พิิจารณา
เรื่่�องต่่างๆ ตามลำำ�ดัับในระเบีียบวาระที่่�ระบุุไว้้ในหนัังสืือ
เชิิญประชุุม ไม่่มีีการเพิ่่�มเติิมหรืือแก้้ไขวาระนอกเหนืือจาก
ที่่�ระบุุไว้้ในหนัังสืือเชิิญประชุุม
เลขานุุการบริิษััทแจ้้งองค์์ประชุุม จำำ�นวน และสััดส่่วนของ
ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มาด้้วยตนเองและรัับมอบฉัันทะ พร้้อมทั้้�งชี้้�แจง
ให้้ ผู้้� เข้้ า ร่่ ว มประชุุ ม ทราบถึึ ง วิิ ธีี การออกเสีียงลงคะแนน
วิิธีีนัับคะแนน และการประมวลผลด้้วยระบบบาร์์โค้้ด โดย
กำำ�หนดให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นออกเสีียงลงคะแนนตามลำำ�ดัับวาระ
บริิษััทใช้้บััตรลงคะแนนเสีียงสำำ�หรัับทุุกวาระ และการนัับ
คะแนนเสีียงจะนัับเมื่่อ� สิ้้น� สุุดวาระนั้้�น สำำ�หรัับวาระการแต่่งตั้้ง�
กรรมการจััดให้้มีีการออกเสีียงลงคะแนนเป็็นรายบุุคคล
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การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

บริิ ษัั ท ได้้ เชิิ ญ ตัั ว แทนที่่� ปรึึ ก ษากฎหมายอิิ ส ระจากบริิ ษัั ท
เบเคอร์์ แอนด์์ แม็็คเค็็นซี่่� จำำ�กััด ทำำ�หน้้าที่่�ตรวจสอบการนัับ
คะแนนเสีียงเพื่่�อความโปร่่งใสตามหลัักธรรมาภิิบาล โดยวิิธีี
การลงคะแนนเสีียงในแต่่ละวาระ ประธานในที่่ป� ระชุุมจะขอ
ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นหรืือผู้้�รัับมอบฉัันทะที่่�ไม่่เห็็นด้้วยและงดออกเสีียง
ลงคะแนนในบััตรลงคะแนน พร้้อมทั้้�งลงลายมืือชื่่�อ และ
เจ้้าหน้้าที่่จ� ะรวบรวมบััตรลงคะแนน และบัันทึึกคะแนนเสีียง
ที่่�ไม่่เห็็นด้้วยและงดออกเสีียง สำำ�หรัับผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�เห็็นด้้วย
ให้้ลงลายมืือชื่่�อในบััตรลงคะแนนเสีียง และเจ้้าหน้้าที่่�จะเก็็บ
บััตรลงคะแนนเสีียงทั้้�งหมดภายหลัังเสร็็จสิ้้�นการประชุุม
ประธานที่่�ประชุุมเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นแสดงความคิิดเห็็น
ข้้อเสนอแนะ หรืือซัักถามในวาระต่่างๆ พร้้อมทั้้�งจััดสรรเวลา
สำำ�หรัับผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเหมาะสมและเท่่าเทีียมกัันในแต่่ละวาระ
ก่่อนการลงมติิ โดยเลขานุุการบริิษััทบัันทึึกประเด็็นคำำ�ถาม
คำำ�ต อบ ข้้ อ เสนอแนะ และความคิิ ด เห็็ น ไว้้ ใ นรายงาน
การประชุุม
ผลการนัับคะแนนของแต่่ละวาระจะแจ้้งให้้ที่ป่� ระชุุมทราบได้้
ภายหลัังเสร็็จสิ้้น� การลงคะแนนเสีียงในแต่่ละวาระ กรณีีที่่ต้� อ้ ง
ใช้้เวลาในการนัับคะแนนมากกว่่าปกติิในวาระใด ประธาน
ในที่่�ประชุุมอาจขอให้้ที่่�ประชุุมดำำ�เนิินการพิิจารณาในวาระ
ถััดไปก่่อน เพื่่�อให้้การประชุุมเป็็นไปอย่่างต่่อเนื่่�อง และเมื่่�อ
การตรวจนัับคะแนนเสร็็จเรีียบร้้อย เลขานุุการที่่�ประชุุม
จะแจ้้งให้้ที่ป่� ระชุุมทราบผลการนัับคะแนนทัันทีี โดยมติิของ
ที่่ป� ระชุุมในแต่่ละวาระแบ่่งเป็็นคะแนนที่่เ� ห็็นด้้วย ไม่่เห็็นด้้วย
งดออกเสีียง และบัั ตรเสีีย โดยไม่่ มีีผู้้�ถืื อหุ้้�นคัั ดค้้ า นหรืือ
ไม่่เห็็นด้้วยกัับมติิดัังกล่่าว
บริิ ษัั ท ให้้ สิิ ทธิิ แ ก่่ ผู้้�ถืื อหุ้้�นที่่� เข้้ า ร่่ ว มประชุุ ม ภายหลัั ง จาก
ประธานในที่่�ประชุุมเปิิดการประชุุมแล้้ว สามารถออกเสีียง
ลงคะแนนในวาระที่่�อยู่่�ระหว่่างการพิิจารณาและยัังไม่่ได้้
มีีการลงมติิได้้ และนัับรวมเป็็นองค์์ประชุุมตั้้�งแต่่วาระที่่�ได้้
เข้้าร่่วมประชุุมเป็็นต้้นไป จึึงอาจทำำ�ให้้มีีผู้้�ออกเสีียงลงคะแนน
ในแต่่ละวาระไม่่เท่่ากัันได้้

ภายหลัังการประชุุม
เลขานุุการบริิษััทบัันทึึกมติิที่่�ป ระชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น และ
เผยแพร่่มติิที่ป่� ระชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นและผลการลงคะแนนเสีียง
ในแต่่ละวาระทั้้�งภาษาไทยและภาษาอัังกฤษผ่่านทางระบบ
เผยแพร่่ข้้อมููล (Set Portal) ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่ง
ประเทศไทยภายในวัันประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และเผยแพร่่ไว้้บน
เว็็บไซต์์ของบริิษัทั ในวัันทำำ�การถััดไป ทั้้�งนี้้� บริิษัทมีี
ั ระบบการ
จััดเก็็บบััตรลงคะแนนเสีียงอย่่างดีีที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถตรวจ
สอบได้้
บริิษััทจััดให้้มีีการบัันทึึกภาพและถ่่ายภาพบรรยากาศใน
การประชุุม เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ไม่่ได้้เข้้าร่่วมประชุุมได้้รัับทราบ
โดยได้้เผยแพร่่ไว้้ในเว็็บไซต์์ของบริิษััท
เลขานุุการบริิษััท จััดทำำ�รายงานการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่าง
ถููกต้้อง โดยมีีการบัันทึึกรายละเอีียดและสาระสำำ�คััญไว้้อย่่าง
ครบถ้้วน ได้้แก่่ รายชื่่�อกรรมการบริิษััทที่่�เข้้า / ไม่่เข้้าร่่วม
ประชุุม รวมทั้้�งสาเหตุุการลา คำำ�ชี้้�แจงที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญ
ขั้้�นตอนและวิิธีีการลงคะแนนเสีียง คำำ�ถามหรืือคำำ�ตอบหรืือ
ข้้อคิิดเห็็นโดยสรุุป รายละเอีียดในแต่่ละวาระเป็็นไปตาม
ข้้อเท็็จจริิงในที่่�ประชุุม มีีการสรุุปคะแนนเสีียงในแต่่ละวาระ
โดยแยกเป็็น เห็็นด้้วย ไม่่เห็็นด้้วย และงดออกเสีียง ตาม
แนวทางหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของตลาดหลัักทรััพย์์
รายงานการประชุุมดัังกล่่าวลงนามโดยประธานกรรมการ
บริิ ษัั ท ซึ่่� ง เป็็ น ประธานที่่� ป ระชุุ ม และจัั ดส่่ ง รายงานต่่ อ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ในวัันที่่� 16 กรกฎาคม
2563 (ภายใน 14 วัันนัับแต่่วัันประชุุม) พร้้อมทั้้�งเผยแพร่่
ข้้ อมูู ล และบัั นทึึ ก ภาพการประชุุ มผู้้�ถืือหุ้้�นในเว็็ บไซต์์ ของ
บริิษััท ทั้้�งภาษาไทยและภาษาอัังกฤษ เพื่่�อเป็็นช่่องทางให้้
ผู้้�ถืือหุ้้�นรัับทราบและสามารถตรวจสอบข้้อมููลได้้โดยไม่่ต้้อง
รอให้้ถึึงการประชุุมในคราวถััดไป พร้้อมทั้้�งดำำ�เนิินการนำำ�ส่่ง
ต่่อกระทรวงพาณิิชย์์ภายในระยะเวลาที่่�กฎหมายกำำ�หนด
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หมวดที่่� 2
การปฏิิบััติต่ิ ่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียมกััน
คณะกรรมการบริิษััทมีีนโยบายกำำ�กัับดููแลให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกกลุ่่�ม
ได้้รัับการปฏิิบััติิและปกป้้องสิิทธิิขั้้�นพื้้�นฐาน และผลประโยชน์์
อย่่างเท่่าเทีียมและเป็็นธรรม โดยได้้ดำำ�เนิินการดัังนี้้�
ปััจจุุบัันบริิษััทมีีหุ้้�นสามััญประเภทเดีียว ดัังนั้้�น สิิทธิิในการ
ออกเสีียงจึึงเป็็นไปตามสิิทธิิของหุ้้�นสามััญ โดยผู้ถื้� ือหุ้้�นแต่่ละ
รายมีีคะแนนเสีียงเท่่ากัับหนึ่่�งหุ้้�นต่่อหนึ่่�งเสีียง
บริิษััทเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นเสนอระเบีียบวาระการประชุุม
สามััญประจำำ�ปีี 2563 ตลอดจนเสนอชื่่�อบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิ
เหมาะสม เพื่่�อรัับการคััดเลืือกเป็็นกรรมการบริิษััท โดย
ประกาศหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการเสนอชื่่�อบุุคคล เผยแพร่่บน
เว็็บไซต์์ของบริิษััท รวมทั้้�งแจ้้งผ่่านทางระบบเผยแพร่่ข้้อมููล
(SET Portal) ของตลาดหลัักทรััพย์แ์ ห่่งประเทศไทย ล่่วงหน้้า
ประมาณ 3 เดืือน รวมถึึงการเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นส่่งคำำ�ถาม
ล่่วงหน้้าผ่่านทางเว็็บไซต์์ของบริิษััท
บริิษัทั กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์การให้้ผู้ถื้� อื หุ้้น� เสนอชื่่อ� บุุคคลเพื่่�อรัับ
การพิิจารณาเลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการบริิษััทก่่อนวัันประชุุม
เป็็นการล่่วงหน้้า รวมทั้้�งกำำ�หนดขั้้น� ตอนแนวทางการพิิจารณา
ให้้สิิทธิิผู้้�ถืือหุ้้�นรายเดีียวหรืือหลายรายที่่�ถืือหุ้้�นนัับรวมกัันได้้
ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 1 ของจำำ�นวนหุ้้น� ที่่�ออกจำำ�หน่่ายและชำำ�ระ
เต็็มตามมููลค่่า และถืือหุ้้�นไม่่น้้อยกว่่า 1 ปีี ณ วัันที่่�เสนอ
ชื่่�อบุุคคลเพื่่�อรัับการพิิจารณาเลืือกตั้้�งเป็็ นกรรมการของ
บริิษััท
	สำำ�หรัับการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ปีี 2563 บริิษััทได้้นำำ�
หลัั ก เกณฑ์์ ดัั ง กล่่าวเผยแพร่่บนเว็็ บ ไซต์์ ข องบริิ ษัั ท
www.tvothai.com ภายใต้้หััวข้้อ “การประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น”
ระหว่่างวัันที่่� 24 ตุุลาคม 2562 ถึึงวัันที่่� 24 มกราคม 2563
โดยแจ้้ ง ให้้ ผู้้� ถืื อ หุ้้� น ทราบผ่่านระบบเผยแพร่่ข้้ อ มูู ล
(Set Portal) ของตลาดหลัั ก ทรัั พย์์ แ ห่่งประเทศไทย
เมื่่�อวัันที่่� 24 ตุุลาคม 2562 ทั้้�งนี้้� ในช่่วงเวลาดัังกล่่าว ไม่่มีี
ผู้้�ถืือหุ้้�นเสนอวาระการประชุุมและไม่่มีีการเสนอชื่่�อบุุคคล
แต่่งตั้้� ง เป็็ น กรรมการบริิ ษัั ท และไม่่มีี ผู้้� ถืื อ หุ้้� น ส่่งคำำ�ถ าม
ล่่วงหน้้าภายในวัันที่่� 19 มิิถุุนายน 2563 ซึ่่�งเลขานุุการบริิษัทั
ได้้รายงานต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทรัับทราบแล้้ว

เพื่่� อ ปฏิิ บัั ติิ ต ามหลัั ก การกำำ�กัั บ ดูู แ ลกิิ จ การที่่� ดีี บริิ ษัั ท
เผยแพร่่หนัังสืือเชิิญประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2563
และข้้อมููลประกอบวาระการประชุุมในเว็็บไซต์์ของบริิษััท
www.tvothai.com ตั้้�งแต่่วัันที่่� 2 มิิถุุนายน 2563 ก่่อนการ
ประชุุมล่่วงหน้้ า 31 วัั น และส่่งหนัั ง สืื อ เชิิ ญ ประชุุม
ทั้้� ง ภาษาไทยและภาษาอัั ง กฤษให้้ ผู้้� ถืื อ หุ้้� น ล่่วงหน้้ า ทาง
ไปรษณีีย์ล์ งทะเบีียน ก่่อนวัันประชุุม 22 วััน นอกจากนี้้� บริิษัทั
ลงประกาศในหนัังสืือพิิมพ์์ติิดต่่อกััน 3 วััน ก่่อนวัันประชุุม
39 วััน
บริิ ษัั ท ปฏิิ บัั ติิแ ละอำำ� นวยความสะดวกแก่่ผู้้� ถืื อ หุ้้� น ทุุกราย
อย่่างเท่่าเทีียมกััน บริิษััทเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ไม่่สามารถ
เข้้าร่่วมประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2563 ได้้ด้้วยตนเอง
สามารถใช้้ สิิ ท ธิิ อ อกเสีี ย งโดยมอบฉัั น ทะให้้ ผู้้�อื่่� น มาเข้้ า
ร่่วมประชุุมและออกเสีี ย งลงคะแนนแทนได้้ ซึ่่� ง บริิ ษัั ท
ส่่งหนัังสืือมอบฉัันทะแบบ ข. ไปพร้้อมกัับหนัังสืือเชิิญประชุุม
และเสนอชื่่�อกรรมการอิิสระ 3 คน ที่่�ไม่่มีีส่่วนได้้เสีียในการ
ประชุุม เป็็ น ทางเลืื อ กสำำ�หรัั บ ผู้้� ถืื อ หุ้้� น ในการมอบฉัั น ทะ
พร้้อมทั้้�งระบุุหลัักฐานที่่�ใช้้ในการมอบฉัันทะไว้้อย่่างชััดเจน
เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ไม่่ได้้เข้้าประชุุมด้้วย
ตนเอง
ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถเลืือกใช้้หนัังสืือมอบฉัันทะแบบ ก. แบบ ข.
หรืือ แบบ ค. (แบบ ค. ใช้้เฉพาะกรณีีผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นผู้้�ลงทุุน
ต่่างประเทศ และแต่่งตั้้�งให้้คััสโตเดีียนในประเทศไทย เป็็น
ผู้้�รัับฝากและดููแลหุ้้�น) โดยเผยแพร่่ลงในเว็็บไซต์์ของบริิษััท
www.tvothai.com เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถดาวน์์โหลดได้้
ทั้้� ง นี้้� บริิ ษัั ท จัั ด ให้้ มีี อ ากรแสตมป์์ ไว้้ บ ริิ ก ารเพื่่� อ อำำ� นวย
ความสะดวกแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นสำำ�หรัับติิดหนัังสืือมอบฉัันทะ โดย
ไม่่คิิดค่่าใช้้จ่่าย
เลขานุุการบริิษััทแจ้้งให้้ที่่�ประชุุมทราบชััดเจนถึึงกฎเกณฑ์์
และวิิธีีการลงคะแนนเสีียงที่่�ใช้้ในการประชุุม โดยประธาน
คณะกรรมการเป็็นประธานในที่่�ประชุุมดำำ�เนิินการประชุุม
ตามวาระที่่�ระบุุไว้้ในหนัังสืือเชิิญประชุุม ไม่่มีีการเพิ่่�มเติิมหรืือ
แก้้ไขวาระนอกเหนืือจากที่่�ระบุุไว้้ในหนัังสืือเชิิญประชุุม เพื่่�อ
ความเป็็นธรรมต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ไม่่ได้้เข้้าร่่วมประชุุม พร้้อมทั้้�ง
จััดให้้มีบัี ตั รลงคะแนนเสีียงสำำ�หรับั ทุุกวาระ เพื่่�อความโปร่่งใส
และสามารถตรวจสอบได้้
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ในปีี 2563 คณะกรรมการบริิษััทเข้้าร่่วมการประชุุมสามััญ
ผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทจำำ�นวน 12 คน จากจำำ�นวนคณะกรรมการ
บริิษััททั้้�งหมด 12 คน (คิิดเป็็นร้้อยละ 100 ของกรรมการ
ทั้้�งหมด) โดยกรรมการและผู้้�บริิหารที่่�เข้้าร่่วมประชุุม ได้้แก่่
คณะกรรมการบริิษัทั ประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหารและกรรมการ
ผู้้�จััดการ ผู้้�บริิหารทุุกคนที่่มีี� ความรัับผิิดชอบในส่่วนงานต่่างๆ
รวมถึึงคณะกรรมการชุุดย่่อย คืือ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบรรษััทภิบิ าล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน
คณะกรรมการนโยบายสิ่่ง� แวดล้้อม สัังคม บริิหารความเสี่่�ยง
และการกำำ�กัับการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ เพื่่�อแถลงข้้อมููล
การดำำ�เนิินงาน และตอบข้้อซัักถามของผู้้�ถืือหุ้้�น โดยเปิิด
โอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีข้้อสงสััยในประเด็็นต่่างๆ สอบถาม
ข้้อมููล รวมทั้้�งการเสนอแนะอย่่างเสรีีโดยไม่่มีีการจำำ�กัดั เวลา
ประธานที่่� ป ระชุุ ม จัั ด สรรเวลาที่่� เ หมาะสมและส่่ ง เสริิ ม
ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้มีีโอกาสในการแสดงความเห็็น และตั้้�งคำำ�ถาม
ในที่่�ประชุุมในเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบริิษัทั ได้้อย่่างเสรีี
บริิษัทจั
ั ดทำ
ั ำ�รายงานการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2563
แล้้วเสร็็จภายใน 14 วััน ตามเวลาที่่�กฎหมายกำำ�หนด และ
จัั ดส่่ ง สำำ� เนารายงานการประชุุ ม ให้้ ท างตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์
แห่่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิิชย์์ พร้้อมทั้้�งเผยแพร่่ผ่า่ น
ทางเว็็บไซต์์ของบริิษััท โดยมีีการบัันทึึกข้้อมููลอย่่างถููกต้้อง
ครบถ้้ ว นและมีีระบบการจัั ด เก็็ บ อย่่ า งดีีเพื่่� อ ให้้ ผู้้�ถืื อหุ้้�น
สามารถตรวจสอบได้้
คณะกรรมการบริิษัทกำ
ั ำ�หนดระเบีียบปฏิิบัติั เิ กี่่ย� วกัับการได้้มา
หรืือการจำำ�หน่่ายไปซึ่่ง� หลัักทรััพย์์ของกรรมการ ผู้้�บริิหาร และ
ผู้้�สอบบััญชีีของบริิษัทั โดยให้้รายงานการถืือครองหลัักทรััพย์์
และการเปลี่่�ยนแปลงการถืือครองหลัักทรััพย์์ของบริิษััทต่่อ
สำำ�นักั งานคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
ภายใน 30 วััน หลัังจากวัันที่่�ได้้รัับตำำ�แหน่่ง หรืือภายใน 3 วััน
ทำำ�การนัับแต่่วัันที่่�มีีการซื้้�อ ขาย โอนหรืือรัับโอนหลัักทรััพย์์
ตามมาตรา 59 แห่่งพระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และตลาด
หลัักทรััพย์์ พ.ศ.2535 และที่่�มีีการแก้้ไขเพิ่่�มเติิม เลขานุุการ
บริิ ษัั ทมีี หน้้ า ที่่� ร ายงานการเปลี่่� ย นแปลงการถืือครอง
หลัั ก ทรัั พ ย์์ ข องกรรมการและผู้้�บริิ ห ารต่่ อ ที่่� ป ระชุุ ม
คณะกรรมการบริิ ษัั ทท ราบทุุ ก ครั้้� ง ที่่� มีี การเปลี่่� ย นแปลง
ก่่อนพิิจารณาวาระการประชุุม เพื่่อ� รัับทราบเป็็นวาระประจำำ�
ในการประชุุ ม คณะกรรมการบริิ ษัั ททุุ ก เดืือน นโยบาย/
ระเบีียบปฏิิบัติั เิ กี่่ย� วกัับเรื่่อ� งนี้้�ได้้บรรจุุอยู่่�ในคู่่�มืือจรรยาบรรณ
ธุุรกิิจ ทั้้�งนี้้� ในปีี 2563 ไม่่ปรากฏการกระทำำ�ความผิิดของ

กรรมการหรืือผู้้�บริิหารระดัับสููงแต่่อย่่างใด บริิษััทเปิิดเผย
รายงานการถืือครองหลัักทรััพย์์ของกรรมการและผู้้�บริิหาร
ในปีี 2563 ในเอกสารแนบ 1
บริิษััทกำำ�หนดมาตรการป้้องกัันและบทลงโทษสำำ�หรัับการใช้้
ข้้อมููลภายในโดยมิิชอบ (Insider Trading) ของบุุคคล
ที่่�เกี่่�ยวข้้องซึ่่�งรวมถึึง กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับข้้อมููล (รวมทั้้�งคู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุ
นิิติิภาวะของบุุคคลดัังกล่่าว) รวมทั้้�งห้้ามบุุคคลดัังกล่่าว
ทำำ�การซื้้อ� ขายหลัักทรััพย์์ของบริิษัทั ในช่่วงระยะเวลา 1 เดืือน
(Blackout Period) ก่่อนการเปิิดเผยงบการเงิินรายไตรมาส
และงบการเงิินประจำำ�ปีีของบริิษััท หรืือข้้อมููลอื่่�นที่่�อาจมีี
ผลกระทบต่่อราคาหลัักทรััพย์์ของบริิษััท และไม่่ทำำ�การซื้้�อ
ขายหลัักทรััพย์์ของบริิษััทจนกว่่าจะพ้้นระยะเวลา 24 ชั่่�วโมง
ภายหลัั ง จากที่่� ไ ด้้ เ ปิิ ด เผยข้้ อ มูู ล นั้้� น สู่่�สาธารณชนแล้้ ว
โดยประกาศไว้้ในคู่่�มืือจรรยาบรรณธุุรกิิจของบริิษััท ทั้้�งนี้้�
เลขานุุการบริิษััทจะแจ้้งทางจดหมายหรืืออีีเมลไปยัังบุุคคล
ที่่� เกี่่� ย วข้้ องให้้ทราบช่่ วงระยะเวลาดัั งกล่่ าว และกำำ�หนด
ให้้ ก รรมการและผู้้�บริิ ห ารระดัั บ สูู ง แจ้้ ง เลขานุุ ก ารบริิ ษัั ท
ล่่วงหน้้า 1 วัันก่่อนทำำ�การซื้้�อขาย เพื่่�อเลขานุุการบริิษััท
รายงานต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััททราบ ในปีี 2563
คณะกรรมการบริิษัทั และผู้้�บริิหารไม่่มีีการซื้้อ� ขายหลัักทรััพย์์
โดยใช้้ข้้อมููลภายในแต่่อย่่างใด
คณะกรรมการบริิษัทกำ
ั ำ�หนดนโยบายเกี่่ย� วกัับการทำำ�รายการ
ที่่� เ กี่่� ย วโยงกัั น ระหว่่ า งบริิ ษัั ท บริิ ษัั ทย่่ อ ย และบุุ ค คลที่่� มีี
ความเกี่่� ย วข้้ อ งกัั น ตามมาตรา 89 แห่่ ง พระราชบัั ญ ญัั ติิ
หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ.2535 และที่่มีี� การแก้้ไข
เพิ่่�มเติิม โดยให้้กรรมการและผู้้�บริิหารรายงานการมีีส่่วน
ได้้เสีียของตนเองและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องภายใน 30 วััน หลัังจาก
วัันที่่�ได้้รัับตำำ�แหน่่ง หรืือภายใน 14 วัันทำำ�การนัับแต่่วัันที่่�มีี
การเปลี่่�ยนแปลง และมอบหมายให้้เลขานุุการบริิษััททำำ�
รายงานสรุุ ป การทำำ�ธุุ ร กรรม ตลอดจนรายงานให้้ ค ณะ
กรรมการบริิษัทั และคณะกรรมการตรวจสอบทราบอย่่างน้้อย
ปีีละ 2 ครั้้�ง เพื่่�อตรวจสอบและควบคุุมการมีีส่่วนได้้เสีียของ
กรรมการและผู้้�บริิหาร เพื่่�อให้้เกิิดการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
ของบริิษััท

(6) นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2563

ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

เพื่่�อป้้องกัันความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ คณะกรรมการ
บริิษััทได้้กำำ�หนดนโยบายในการดููแลรายการที่่�อาจก่่อให้้เกิิด
ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ไว้้อย่่างชััดเจน โดยกำำ�หนด
ขั้้�นตอนการอนุุมััติิรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันไว้้เป็็นลายลัักษณ์์
อัักษรในนโยบายการทำำ�รายการระหว่่างกัันและรายการ
ที่่เ� กี่่ย� วโยงกัันของบริิษัทั โดยสำำ�นักั ตรวจสอบภายในเป็็นผู้้�ให้้
ความเห็็ น เกี่่� ย วกัั บ ความจำำ� เป็็ น และความสมเหตุุ ส มผล
ในการเข้้าทำำ�รายการดัังกล่่าว และเสนอต่่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่่�อพิิจารณารายการดัังกล่่าวว่่าได้้กระทำำ�อย่่าง
ยุุติิธรรม ตามราคาตลาด และเป็็นไปตามปกติิธุุรกิิจการค้้า
เพื่่� อ เสนอให้้ ค ณะกรรมการบริิ ษัั ท และ/หรืือ ที่่� ป ระชุุ ม
ผู้้�ถืือหุ้้�น (แล้้วแต่่กรณีี) พิิจารณาอนุุมััติิการเข้้าทำำ�รายการ
โดยผู้้�บริิหารหรืือกรรมการที่่�มีีส่่วนได้้เสีียจะไม่่มีีส่่วนในการ
อนุุมััติิรายการดัังกล่่าว บริิษััทได้้เปิิดเผยนโยบายดัังกล่่าวไว้้
บนเว็็บไซต์์ของบริิษััท ในหััวข้้อ “การกำำ�กัับดููแลกิิจการ”
พร้้อมทั้้�งเปิิดเผยรายละเอีียดของรายการระหว่่างกัันที่่เ� กิิดขึ้้น�
ในปีี 2563 ในแบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีีของบริิษััท
(แบบ 56-1 One Report) หััวข้้อ “การควบคุุมภายในและ
รายการระหว่่างกััน” หน้้า 127 ทั้้�งนี้้� ในปีี 2563 บริิษัทั ไม่่มีี
การฝ่่าฝืืนหลัักเกณฑ์์การทำำ�รายการระหว่่างกััน และไม่่มีี
รายการให้้ความช่่วยเหลืือทางการเงิินให้้แก่่บริิษััทอื่�่นที่่�ไม่่ใช่่
บริิษััทย่่อย

หมวดที่่� 3
บทบาทของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
คณะกรรมการบริิษััทตระหนัักดีีว่่าความสำำ�เร็็จและความยั่่�งยืืน
ของบริิษััท ขึ้้�นอยู่่�กัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย ดัังนั้้�น คณะกรรมการ
บริิ ษัั ทจึึ ง กำำ� หนดให้้ มีี กระบวนการส่่ ง เสริิ ม การมีีส่่ ว นร่่ ว มกัั บ
กลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย โดยรัักษาสิิทธิิของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม
อย่่างยุุติิธรรมตามสิิทธิิที่่�มีีตามกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง หรืือตาม
ข้้อตกลงที่่มีีกั
� บั บริิษัทั และคุ้้�มครองสิิทธิขิ องผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่ไ� ด้้รับั
ความเสีียหายจากการละเมิิดสิิทธิิ อัันเกิิดจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ของบริิษััท โดยพิิจารณาชดเชยค่่าเสีียหายให้้ไม่่ต่ำำ��กว่่าอััตรา
ที่่�กฎหมายกำำ�หนด ทั้้�งนี้้� บริิษััทจะไม่่กระทำำ�การใดๆ ที่่�เป็็น
การละเมิิดสิิทธิิ และทรััพย์์สิินทางปััญญาของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
มีีการปฏิิบัติั อิ ย่่างเป็็นธรรม รวมทั้้�งกำำ�หนดแนวทางในการต่่อต้้าน
การทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น โดยกำำ�หนดเป็็นนโยบายและแนวปฏิิบััติิไว้้
ในคู่่�มืือจรรยาบรรณธุุรกิิจ และเผยแพร่่ให้้กัับกรรมการ ผู้้�บริิหาร
และพนัักงานยึึดถืือเป็็นแนวทางในการปฏิิบััติิต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
เพื่่�อให้้เกิิดความมั่่�นใจว่่า บริิษััทมีีความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�มีีส่่วน
ได้้เสีีย และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียจะได้้รัับการดููแลอย่่างเป็็นธรรม ทั้้�งนี้้�
บริิษััทได้้เปิิดเผย “คู่่�มืือจรรยาบรรณธุุรกิิจ” ไว้้ภายใต้้หััวข้้อ
“การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่ดีี� ” บนเว็็บไซต์์ของบริิษััท

ในปีี 2563 บริิษัทั ได้้ปฏิิบัติั ติ ามนโยบายที่่มีีต่
� อ่ ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอย่่าง
เคร่่งครััด ไม่่ฝ่่าฝืืนกฎหมายด้้านแรงงาน กฎหมายการจ้้างงาน
กฎหมายคุ้้�มครองผู้้�บริิโภค กฎหมายการแข่่งขัันทางการค้้า หรืือ
กฎหมายด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม และได้้ดำำ�เนิินกิิจกรรมต่่างๆ ที่่เ� กี่่ย� วกัับ
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียสรุุปได้้ดัังนี้้�

ผู้้�ถืือหุ้้�น
บริิษััทให้้ความเคารพสิิทธิิขั้้น� พื้้�นฐานของผู้้�ถืือหุ้้�น และปฏิิบััติิต่่อ
ผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกรายอย่่างเท่่าเทีียมกััน สร้้างความพึึงพอใจสููงสุุดให้้กับั
ผู้้�ถืือหุ้้�น เช่่น สิิทธิิในการเข้้าร่่วมประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี
สิิทธิิในการออกเสีียงลงคะแนน การเสนอระเบีียบวาระการ
ประชุุมและเสนอชื่่�อบุุคคลเข้้ารัับเลืือกเป็็นกรรมการ การรัับฟััง
ความคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะของผู้้�ถืือหุ้้�นรวมทั้้�งจััดให้้มีีช่อ่ งทาง
ติิดต่่อกัับผู้้�ถืือหุ้้�นทางเว็็บไซต์์และอีีเมลตามที่่�ได้้เปิิดเผยในหััวข้้อ
สิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�นและการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียมกััน
บริิษัทั ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับผู้้�ถืือหุ้้�นในฐานะเจ้้าของกิิจการ จึึงกำำ�หนด
ให้้คณะกรรมการในฐานะตััวแทนของผู้้�ถืือหุ้้�น รวมทั้้�งผู้้�บริิหาร
และพนัักงานของบริิษััท มีีหน้้าที่่�ต้้องดำำ�เนิินธุุรกิิจตามหลัักการ
กำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี เพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด และเพิ่่�มมููลค่่า
ให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�นระยะยาว ตลอดจนเคารพต่่อสิิทธิิขั้้�นพื้้�นฐานของ
ผู้้�ถืือหุ้้�นตามที่่กำ� ำ�หนดไว้้โดยกฎหมาย ข้้อบัังคัับ จรรยาบรรณของ
บริิษััท และกฎระเบีียบต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่าง
เท่่าเทีียมกััน มุ่่�งมั่่�นเป็็นตััวแทนที่่�ดีีของผู้้�ถืือหุ้้�นในการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจ เพื่่�อสร้้างความพึึงพอใจสููงสุุดให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�นโดยคำำ�นึึงถึึง
การเจริิญเติิบโตของมููลค่่าบริิษััทในระยะยาวด้้วยผลตอบแทน
ที่่�เหมาะสมและเป็็นธรรมอย่่างต่่อเนื่่�อง รวมทั้้�งมีีระบบบริิหาร
จััดการอย่่างโปร่่งใส ระบบบััญชีีที่่�เชื่่�อถืือได้้ และจััดให้้มีีการดููแล
รัักษาไว้้ซึ่่�งทรััพย์์สิินของบริิษััท มีีการควบคุุมการทำำ�รายการ
ระหว่่างกััน มีีมาตรการป้้องกัันความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ และ
ป้้องกัันการนำำ�ข้้อมููลภายในไปใช้้เพื่่�อประโยชน์์ส่่วนตน ทั้้�งนี้้�
บริิษััทยัังสร้้างความมั่่�นใจให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีความเชื่่�อมั่่�นว่่าจะได้้รัับ
ข้้อมููลที่่� ถููกต้้องเกี่่�ย วกัั บสิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น โดยจะแสดงอยู่่�ใน
หมวดที่่� 1 สิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น และหมวดที่่� 2 การปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น
อย่่างเท่่าเทีียมกััน
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ในปีี 2563 คณะกรรมการบริิษััทเห็็นชอบให้้จ่่ายปัันผลประจำำ�ปีี
ในอััตราหุ้้�นละ 1.70 บาท รวมเป็็น 1,374,638,674.50 บาท
คิิดเป็็นร้้อยละ 83.02 ของกำำ�ไรสุุทธิิปีี 2563 โดยจ่่ายจากกำำ�ไร
สุุทธิิของกิิจการ โดยบริิษััทได้้จ่่ายเงิินปัันผลระหว่่างกาลงวด
6 เดืือนแรก ให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นเมื่่�อวัันที่่� 11 กัันยายน 2563 ในอััตรา
หุ้้�นละ 0.90 บาทแล้้ว ทั้้�งนี้้� การจ่่ายเงิินปัันผลส่่วนที่่เ� หลืือในอััตรา
หุ้้�นละ 0.80 บาท ต้้องได้้รัับอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น
ประจำำ�ปีี 2564 (สามารถดููมติิการอนุุมััติิได้้ที่่� www.tvothai.
com/th/investor/shareholders-meeting หลัังการประชุุม
สามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2564)
บริิษััทมีีการรายงานผลการดำำ�เนิินกิิจการที่่�ถููกต้้อง ครบถ้้วน
ตามความเป็็นจริิงทุุกไตรมาส และเปิิดเผยการทำำ�รายการกัับ
บุุคคลที่่เ� กี่่ย� วโยงในเงื่อ่� นไขที่่เ� สมืือนกัับบุุคคลภายนอก ผ่่านระบบ
เผยแพร่่ข้้อมููลของตลาดหลัักทรััพย์์และเว็็บไซต์์ของบริิษััท

บุุคลากร
บุุคลากรของบริิษััทเป็็นทรััพยากรที่่�ทรงคุุณค่่าขององค์์กร และ
เป็็นปััจจััยสำำ�คัญ
ั ของความสำำ�เร็็จของบริิษัทั คณะกรรมการบริิษัทั
ได้้กำำ�หนดนโยบายต่่างๆ ขึ้้�นมาเพื่่�อดููแลและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต
ความเป็็ น อยู่่�และสภาพแวดล้้ อ มในการทำำ� งาน รวมถึึ ง ด้้ า น
สวััสดิิการให้้กัับพนัักงาน โดยยึึดตามแนวทางที่่�กฎหมายกำำ�หนด
เคารพสิิทธิิมนุุษยชน และสอดคล้้องกัับทิิศทางและกลยุุทธ์์ของ
องค์์กร บริิษััทมีีนโยบายส่่งเสริิมให้้พนัักงานมีีความสามััคคีีและ
ความเป็็นน้ำำ�� หนึ่่�งใจเดีียวกัันในระหว่่างผู้้�ร่่วมงาน โดยที่่�ประชุุม
คณะกรรมการบริิษัทั ครั้้ง� ที่่� 10/2563 ได้้พิิจารณาอนุุมััติิระเบีียบ
ปฏิิบััติิงานด้้านบุุคลากร เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับโครงสร้้างองค์์กร
และกฎหมายแรงงานฉบัับใหม่่

นโยบายค่่าตอบแทน :
บริิ ษัั ทมีี นโยบายจ่่ า ยค่่ า ตอบแทนพนัั ก งานทุุ ก ระดัั บ อย่่ า ง
เหมาะสมและเป็็นธรรมทั้้�งในระยะสั้้น� และระยะยาว โดยการจ่่าย
ค่่าตอบแทนในระยะสั้้�นพิิจารณาความเหมาะสม ตามความรู้้�
ความสามารถ ภาวะตลาดแรงงาน และเทีียบเคีียงกัับอุุตสาหกรรม
เดีียวกัั น ประกอบกัั บ ผลประกอบการของบริิ ษัั ท แต่่ ล ะปีี ที่่�
เชื่่� อ มโยงกัั บ การวัั ด ผลการดำำ� เนิิ น งานในรูู ป ของดัั ชนีีวัั ด ผล
การปฏิิบัติั ิงาน (Key Performance Indicators) ตามหลัักการ
ของ Balanced Scorecard โดยพิิจารณามุุมมองที่่�ครอบคลุุม
มิิติิการดำำ�เนิินงานจากทุุกส่่วนในองค์์กร อัันประกอบด้้วยมิิติิ
ทางการเงิิน มิิติิด้้านลููกค้้า มิิติิด้้านกระบวนการภายใน และมิิติิ
ด้้ า นการเรีียนรู้้�และการพัั ฒ นา ในขณะเดีียวกัั น การจ่่ า ย
ค่่าตอบแทนในระยะยาวพิิจารณาความเหมาะสมจากการประเมิิน
ผลการปฏิิ บัั ติิ ง านและศัั ก ยภาพของพนัั ก งาน ควบคู่่�กัั บ ผล

การดำำ�เนิินงานของบริิษััทตามแผนธุุรกิิจในระยะยาว รวมทั้้�งจััด
ให้้มีีการเติิบโตตามสายงาน อัันสอดคล้้องกัับแผนการสืืบทอด
ตำำ�แหน่่งงานของบริิษััท นอกจากนี้้� บริิษััทจััดให้้มีีเงิินกองทุุน
สำำ�รองเลี้้ย� งชีีพ และดููแลให้้พนัักงานได้้รัับสวััสดิิการต่่างๆ อย่่าง
เหมาะสม เพื่่�อสร้้างแรงจููงใจให้้กัับพนัักงานและเพื่่�อให้้บริิษััท
สามารถรัักษาบุุคลากรไว้้ได้้ ทั้้�งนี้้� บริิษััททำำ�การประเมิินผล
การปฏิิบััติิงานปีีละ 1 ครั้้�ง เพื่่�อพิิจารณาการจ่่ายค่่าตอบแทน
และโบนััส

นโยบายด้้านความปลอดภััย :
บริิษัทกำ
ั ำ�หนดนโยบายคุุณภาพ อาชีีวอนามััย ความปลอดภััย และ
สภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน ที่่�สนัับสนุุนให้้พนัักงานปฏิิบััติิงาน
ได้้ อ ย่่ า งปลอดภัั ย และมีีสุุ ข อนามัั ย ที่่� ดีี โดยจัั ด หาสิ่่� ง อำำ� นวย
ความสะดวกที่่�จำำ�เป็็นในการปฏิิบััติิหน้้าที่่� เพื่่�อให้้พนัักงานและ
ผู้้�ปฏิิบััติิงานทุุกคนของบริิษััท ได้้รัับความปลอดภััย มีีสุุขภาพ
อนามัั ย ที่่� ดีี ภายใต้้ ส ภาพการทำำ� งานและสิ่่� ง แวดล้้ อ มที่่� ดีี
และมุ่่�งเน้้นการป้้องกัันอุุบััติิเหตุุและอบรมให้้ความรู้้�แก่่พนัักงาน
อยู่่�เสมอ บริิ ษัั ท ได้้ แ ต่่ ง ตั้้� ง คณะกรรมการความปลอดภัั ย
อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน โดยมีีนโยบาย
ดัังนี้้�
ผลิิตสิินค้้าได้้มาตรฐานตามข้้อกำำ�หนด เพื่่�อให้้ลููกค้้าพึึงพอใจ
ดำำ�เนิินการรัักษาคุุณภาพของสิ่่�งแวดล้้อม และการป้้องกััน
มลพิิษ ที่่เ� กิิดจากวััตถุดิุ บิ กระบวนการผลิิต และกิิจกรรมต่่างๆ
ปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อกำำ�หนดต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทอย่่างเคร่่งครััด
การใช้้พลัังงานและทรััพยากรอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ถืือเป็็น
หน้้าที่่�ของพนัักงานทุุกคน
ให้้การสนัับสนุุนในการจััดสรรทรััพยากร ทั้้�งในเรื่่�องบุุคลากร
งบประมาณ เครื่่�องมืือ และอุุปกรณ์์ที่จำ่� �ำ เป็็นในการปรัับปรุุง
และแก้้ไขปััญหาด้้านคุุณภาพ ความปลอดภััย อาชีีวอนามััย
สิ่่ง� แวดล้้อมและสัังคมให้้เพีียงพอและเหมาะสม
มีีความมุ่่�งมั่่�นในการป้้องกัันการบาดเจ็็บและการเกิิดโรคจาก
การทำำ�งาน และพััฒนาระบบการจััดการ อาชีีวอนามััยและ
ความปลอดภััยอย่่างต่่อเนื่่�อง
นโยบายคุุณภาพ ความปลอดภััย อาชีีวอนามััย สิ่่�งแวดล้้อม
และสัังคม ได้้รัับการเผยแพร่่แก่่พนัักงานและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
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ส่่งเสริิมให้้พนัักงานทุุกคนมีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรม หรืือโครงการ
อาชีีวอนามััยความปลอดภััยและสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน
ของบริิษััท และมีีสิิทธิิเสนอความคิิดเห็็นในการปรัับปรุุง
สภาพการทำำ�งานและวิิธีีการทำำ�งานให้้ปลอดภััย





มีีการทบทวนและปรัับปรุุงนโยบายอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้
เหมาะสมกัับสถานการณ์์ปััจจุุบััน โดยคำำ�นึึงถึึงผลกระทบต่่อ
พนัักงานและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย




เจรจาต่่อรองกัับโรงพยาบาลให้้พนัักงานสามารถเพิ่่�ม
รายการตรวจสุุขภาพได้้ในราคาพิิเศษ
ประกัันอุุบัติั ิเหตุุ สำำ�หรัับตำำ�แหน่่งงานที่่�มีีความเสี่่�ยง เช่่น
พนัักงานขัับรถ
ค่่ารัักษาพยาบาลและทัันตกรรมนอกเหนืือสิิทธิิประกััน
สัังคม
เครื่่�องแบบพนัักงาน
ท่่องเที่่�ยวประจำำ�ปีี

บริิษัทป
ั ฏิิบัติั ติ ามนโยบายคุุณภาพ อาชีีวอนามััย ความปลอดภััย
และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานมาโดยตลอด และได้้เปิิดเผย
นโยบายดัังกล่่าวไว้้บนเว็็บไซต์์ของบริิษััท ในหััวข้้อ “การกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการ” ในปีี 2563 อััตราการบาดเจ็็บจากการทำำ�งานรวม
หรืือ TRIR ของพนัักงานเท่่ากัับ 0.43 ลดลงจากปีี 2562 ที่่� TRIR
เท่่ากัับ 0.49 โดยตลอดเวลาที่่�ผ่่านมา บริิษััทไม่่เคยมีีการละเมิิด
กฎหมายแรงงาน และไม่่เคยมีีกรณีีพิิพาทแรงงานแต่่อย่่างใด

นอกจากนี้้� บริิษััทได้้จััดตั้้�งคณะกรรมการสวััสดิิการในสถาน
ประกอบกิิจการ โดยมีีวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งคราวละ 2 ปีี
เพื่่�อเป็็นตััวแทนของพนัักงาน และเป็็นสื่่�อกลางในการประสาน
งานกัับบริิษััท เพื่่�อช่่วยเหลืือและบรรเทาความเดืือดร้้อนของ
พนัักงานในเรื่่อ� งต่่างๆ เพิ่่�มเติิมจากที่่บ� ริิษัทั ได้้จัดั ให้้ในรููปแบบของ
สวััสดิิการและสิิทธิิประโยชน์์ที่่�พนัักงานได้้รัับอยู่่�แล้้ว รวมทั้้�ง
ให้้คำำ�ปรึึกษาและรัับฟัังข้้อคิิดเห็็นของพนัักงาน

นโยบายด้้านสวััสดิิการ :

นโยบายการพััฒนาบุุคลากร :

บริิษััทให้้ความสำำ�คััญในเรื่่�องสวััสดิิการและความปลอดภััยของ
พนัักงาน โดยจััดสวััสดิิการและสิิทธิิประโยชน์์ขั้้�นพื้้�นฐานตาม
ที่่�กฎหมายกำำ�หนด อาทิิ วัันเวลาทำำ�งาน วัันหยุุด วัันหยุุดพัักผ่่อน
ประจำำ�ปีี และวัันลาหยุุดประเภทต่่างๆ รวมถึึงประกัันสัังคม
กองทุุนเงิินทดแทน โดยมีีการประชาสััมพัันธ์์สิทธิ
ิ ปิ ระโยชน์์ต่า่ งๆ
ให้้ กัั บ พนัั ก งานอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง บริิ ษัั ท ได้้ จัั ดตั้้� ง กองทุุ น สำำ� รอง
เลี้้�ยงชีีพ เพื่่�อดููแลผลประโยชน์์ของพนัักงานในระยะยาว และ
เพื่่�อส่่งเสริิมการออมเงิินไว้้ในอนาคต รวมทั้้�งเป็็นแรงจููงใจให้้
พนัักงานปฏิิบััติิงานกัับบริิษััทเป็็นระยะเวลานาน โดยพนัักงาน
ที่่�เป็็นสมาชิิกกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพจะได้้รัับเงิินสมทบกองทุุน
จากบริิษััททุุกเดืือนในอััตราที่่�แตกต่่างกัันตามอายุุสมาชิิกของ
พนัักงานแต่่ละคน (อััตราเงิินสมทบร้้อยละ 3-5) และสมาชิิก
ต้้องสะสมเงิินเข้้ากองทุุนในอััตราเดีียวกััน เมื่่อ� พนัักงานพ้้นสมาชิิก
ภาพ พนัักงานจะได้้รัับเงิินสมทบรวมทั้้�งส่่วนเฉลี่่�ยผลประโยชน์์
สุุทธิิของกองทุุน

บริิ ษัั ทต ระหนัั ก ดีีว่่ า การสร้้ า งองค์์ ก รให้้ เ ติิ บ โตอย่่ า งยั่่� ง ยืืน
ต้้องได้้รัับการสนัับสนุุนจากบุุคลากรที่่�มีีประสิิทธิิภาพ บุุคลากร
จึึงถืือเป็็นทรััพยากรอัันทรงคุุณค่่าและเป็็นปััจจััยในการขัับเคลื่่อ� น
ความสำำ�เร็็จขององค์์กร ดัังนั้้�น บริิษััทจึึงกำำ�หนดกลยุุทธ์์และ
นโยบายด้้านทรััพยากรบุุคคลที่่มุ่่�� งเน้้นด้้านการเพิ่่�มประสิิทธิภิ าพ
การบริิหารและการพััฒนาทรััพยากรบุุคคลให้้มีีศัักยภาพเพิ่่�มขึ้้�น
และเหมาะสมกัับสภาพแวดล้้อม เทคโนโลยีี และนวััตกรรมในการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจ รวมทั้้�งสอดคล้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจตามเป้้าหมาย
นโยบาย และทิิศทางขององค์์กรทั้้�งในระยะสั้้�นและระยะยาว
โดยเริ่่�มตั้้�งแต่่การวิิเคราะห์์ความต้้องการอััตรากำำ�ลัังเพื่่�อรองรัับ
การขยายธุุรกิิจ เพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขััน และรองรัับ
การเปลี่่�ยนแปลงต่่างๆ ตลอดจนการประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน
และความพร้้ อ มด้้ า นศัั ก ยภาพ ความสามารถของบุุ ค ลากร
ทุุ ก ระดัั บ อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง เพื่่� อ ส่่ ง เสริิ ม และพัั ฒ นาบุุ ค ลากรให้้
เติิบโตอย่่างมีีคุุณภาพผ่่านกระบวนการฝึึกอบรมและสััมมนา
โดยบริิ ษัั ทกำำ� หนดแผนฝึึ ก อบรมประจำำ� ปีี สำำ� หรัั บ พนัั ก งาน
ทุุกระดัับ โดยเฉพาะความสามารถที่่�เป็็นทัักษะที่่�จำำ�เป็็นสำำ�หรัับ
แต่่ละตำำ�แหน่่งงาน เพื่่อ� พััฒนาขีีดความสามารถของผู้้�บริิหารและ
พนัักงานของบริิษััทอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้พร้้อมเผชิิญกัับความ
ท้้ า ทายของธุุ ร กิิ จ ในอนาคตทั้้� ง จากภายในและต่่ า งประเทศ
(รายละเอีียดประกอบได้้เปิิดเผยอยู่่�ใน “รายงานความยั่่�งยืืน ปีี
2563”ของบริิษััท www.tvothai.com/th/sustainability/
report)

สวััสดิิการที่่�บริิษััทจััดให้้พนัักงานมีีดัังนี้้�
� งชีีพพนัักงาน
 จััดตั้้�งกองทุุนสำำ�รองเลี้้ย
 เงิินช่่วยเหลืือพนัักงานกรณีีเสีียชีีวิิต และเงิินช่่วยเหลืือ
เพื่่�อจััดพิิธีีฌาปนกิิจของครอบครััวพนัักงาน
 กระเช้้าเยี่่�ยมไข้้กรณีีพนัักงานเจ็็บป่่วย
 ตรวจสุุ ข ภาพประจำำ� ปีี ที่่� สำำ�นัั ก งานของบริิ ษัั ท โดยโรง
พยาบาลชั้้�นนำำ� โดยจััดโปรแกรมการตรวจให้้เหมาะสม
กัับลัักษณะงานและอายุุของพนัักงานแต่่ละคน รวมทั้้�ง

(6) นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
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แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2563

ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ในปีี 2563 บริิษััทได้้ดำำ�เนิินการและสอบทานให้้มีีการปฏิิบััติิ
ตามนโยบายด้้านการบริิหารทรััพยากรบุุคคล ข้้อบัังคัับเกี่่�ยวกัับ
การทำำ�งานของบริิษััทและแนวทางที่่�กำำ�หนดในคู่่�มืือสวััสดิิการ
อย่่างครบถ้้วนและสม่ำำ��เสมอ ทั้้�งนี้้� มีีพนัักงานที่่�ผ่่านหลัักสููตร
การฝึึกอบรมภายในและหลัักสููตรจากสถาบัันฝึึกอบรมภายนอก
คิิดเป็็นร้้อยละ 32.20 ของพนัักงานทั้้�งหมด

นโยบายด้้านสิิทธิิมนุุษยชน :
คณะกรรมการบริิ ษัั ท ให้้ ค วามสำำ�คัั ญ และเคารพหลัั ก สิิ ทธิิ
มนุุษยชนอย่่างเคร่่งครััด จึึงกำำ�หนดนโยบายด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
และเผยแพร่่บนเว็็บไซต์์ของบริิษััทในหััวข้้อ “การกำำ�กัับดููแล
กิิจการ” เพื่่อ� เป็็นแนวทางในการปฏิิบัติั ต่ิ อ่ แรงงานอย่่างเป็็นธรรม
และเสมอภาค ไม่่เลืือกปฏิิบัติั ด้ิ ว้ ยเหตุุผลแห่่งเชื้อ้� ชาติิ ศาสนา เพศ
สีีผิิว ภาษา เผ่่าพัันธุ์์� ไม่่ใช้้แรงงานเด็็กและต่่อต้้านการคุุกคามทาง
เพศ บริิษััทตระหนัักดีีว่่าทรััพยากรบุุคคลเป็็นปััจจััยสำำ�คััญของ
ธุุรกิิจในการสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มและเพิ่่�มผลผลิิต บริิษััทได้้ปรัับปรุุง
สภาพแวดล้้อมและเงื่่�อนไขในการทำำ�งาน ให้้พนัักงานมีีคุุณภาพ
ชีีวิิตที่่�ดีี และได้้มีีโอกาสแสดงศัักยภาพ ตลอดจนได้้รัับโอกาส
ในการฝึึกฝนและเพิ่่�มพููนทัักษะในการทำำ�งาน และส่่งเสริิมให้้
พนัักงานมีีความรู้้�ความเข้้าใจในหลัักสิิทธิิมนุุษยชนสากล เพื่่�อ
นำำ�ไปปฏิิบััติิอย่่างถููกต้้อง ที่่�ผ่่านมาบริิษััทไม่่มีีการกระทำำ�ใดๆ
ที่่�เป็็นการละเมิิดสิทธิ
ิ ิมนุุษยชน ทั้้�งนี้้� ในปีี 2563 บริิษััทมีีการจ้้าง
แรงงานผู้้�พิิการซึ่่�งอาศััยในพื้้�นที่่�จัังหวััดนครปฐม รวมจำำ�นวน
13 คน คิิดเป็็นประมาณร้้อยละ 1 ของจำำ�นวนพนัักงานทั้้�งหมด
1,300 คนซึ่่�งการจ้้างแรงงานดัังกล่่าวถึึงเกณฑ์์ตามที่่�พระราช
บััญญััติส่ิ ง่ เสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการ พ.ศ. 2550 และ
ที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม (ฉบัับที่่� 2) พ.ศ. 2556 กำำ�หนด
ทั้้�งนี้้� ผลการดำำ�เนิินงานด้้านบุุคลากรจะปรากฏอยู่่�ในเนื้้�อหา
ส่่วนที่่� 1 หััวข้อ้ 3 “การขัับเคลื่่อ� นธุุรกิิจเพื่่อ� ความยั่่ง� ยืืน” หน้้า 41
รวมทั้้�ง บริิษััทจััดทำำ�รายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี (แยกเล่่ม)
โดยนำำ�เสนอรายละเอีียดโครงการและกิิจกรรมต่่างๆ ด้้านสัังคม
ชุุมชน และสิ่่�งแวดล้้อม และเผยแพร่่ไว้้บนเว็็บไซต์์ของบริิษััท
(www.tvothai.com/th/sustainability/report)

ลููกค้้า ผู้้�บริิโภค
บริิ ษัั ทดำำ� เนิิ น กิิ จ การภายใต้้ ปรัั ช ญาขององค์์ ก รที่่� ว่่ า บริิ ษัั ท
จะเติิบโตอย่่างมีีคุุณภาพ มั่่�นคง ยั่่�งยืืน และผลิิตสิินค้้าคุุณภาพ
เพื่่�อคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�นของประชาชน และสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้
ผู้้�ถืือหุ้้�น ร่่วมดููแลสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม ดัังนั้้�น บริิษััทจึึงมุ่่�งเน้้น
ในเรื่่�องคุุณภาพสิินค้้า ตั้้�งแต่่การจััดซื้้�อวััตถุุดิิบ กระบวนการ
การผลิิต จนกระทั่่�งสิินค้้าถึึงมืือลููกค้้าและผู้้�บริิโภค ตลอดจน
การค้้นคว้้าวิิจัยั และพััฒนาผลิิตภัณ
ั ฑ์์เพื่่อ� รัักษาคุุณภาพของสิินค้้า
ตลอดเวลา นอกจากนี้้� บริิษััทยัังมุ่่�งมั่่�นรัักษาสััมพัันธภาพที่่�ดีีกัับ
ลููกค้้าผ่่านกิิจกรรมต่่างๆ อาทิิ การจััดประชุุมกัับลููกค้้าเพื่่�อให้้
ข้้ อ มูู ล เกี่่� ย วกัั บ สิิ น ค้้ า และบริิ ก าร และหารืือเพื่่� อ การพัั ฒ นา
ผลิิตภััณฑ์์ให้้ตอบสนองต่่อความต้้องการของลููกค้้า รวมถึึงจััดให้้
มีีระบบการแจ้้งเบาะแสและรัับข้้อร้้องเรีียนผ่่านทางเว็็บไซต์์ของ
บริิษััท ปััจจุุบััน บริิษััทได้้รัับการรัับรองคุุณภาพในการผลิิตจาก
มาตรฐานสากล ได้้แก่่ GMP, HACCP, ISO 9001, ISO 22000,
ISO/TS 22002-1, FSSC 22000, ISO/IEC17025, ISO 50001,
ISO 14001, Halal, Kosher, Carbon Footprint of Products,
Carbon Footprint Reduction เป็็นต้้น
บริิษััทมีีนโยบายปฏิิบััติิต่่อลููกค้้าและผู้้�บริิโภคอย่่างเป็็นธรรม
ไม่่เอาเปรีียบ เน้้นการดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความซื่่อ� สััตย์์ เอาใจใส่่ดูแู ล
รัักษาผลประโยชน์์ของคู่่�ค้้า ลููกค้้า และผู้้�บริิโภคอย่่างเป็็นธรรม
เพื่่�อให้้ได้้รัับสิ่่�งที่่�ดีีที่่�สุุดจากบริิษััท โดยมีีนโยบายในการปฏิิบััติิ
ดัังนี้้�
มุ่่�งมั่่�นในการพััฒนาและส่่งมอบผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีคุุณภาพและ
มาตรฐานสูู ง ตรงตามความต้้ อ งการของลูู ก ค้้ า ภายใต้้
เทคโนโลยีีการผลิิตที่่�ทัันสมััยและมีีประสิิทธิิภาพสููง มีีระบบ
การตรวจสอบคุุ ณ ภาพสิิ น ค้้ า ในทุุ ก ขั้้� น ตอน ด้้ วยเงื่่� อนไข
ที่่�เป็็นธรรม
ให้้ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับผลิิตภััณฑ์์และบริิการที่่�ถููกต้้อง เพีียงพอ
และทัันต่่อเหตุุการณ์์แก่่ลููกค้้า เพื่่�อให้้ลููกค้้ามีีข้้อมููลอัันเป็็น
ประโยชน์์ ใ นการตัั ดสิิ น ใจ ละเว้้ น การกระทำำ� ใดที่่� ทำำ� ให้้
เกิิดความเข้้าใจผิิด หรืือทำำ�ให้้หลงเชื่่�อในคุุณภาพผลิิตภััณฑ์์
ที่่�เกิินจริิง
รัักษาข้้อมููลที่่เ� ป็็นความลัับของลููกค้้า รวมถึึงไม่่นำำ�ข้อ้ มููลไปใช้้
เพื่่�อประโยชน์์ของตนเอง หรืือผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องอื่่�นโดยมิิชอบ
ตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าด้้วยความรวดเร็็ว ตรงต่่อ
เวลา เพื่่�อความพอใจสููงสุุดของลููกค้้า
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จััดให้้มีีกระบวนการเพื่่อ� รัับปััญหาและข้้อร้้องเรีียนจากลููกค้้า
และดำำ�เนิินการอย่่างดีีที่่�สุุดเพื่่�อให้้ลููกค้้าได้้รัับการตอบสนอง
ผลอย่่างรวดเร็็ว รวมถึึงการจััดทำำ�แบบประเมิินความพึึงพอใจ
ของลููกค้้า เพื่่อ� นำำ�มาปรัับปรุุงและพััฒนาสิินค้้าและบริิการต่่อ
ไป

นโยบายการปฏิิบััติิต่่อคู่่�ค้้า :
คณะกรรมการบริิษััทปฏิิบััติิต่่อคู่่�ค้้าด้้วยความเสมอภาคและ
คำำ�นึึงถึึงประโยชน์์ร่่วมกััน เพื่่�อรัักษาสััมพัันธภาพที่่�ยั่่�งยืืนและ
ความเชื่่�อถืือซึ่่�งกัันและกััน โดยมีีนโยบายและแนวทางปฏิิบััติิต่่อ
คู่่�ค้้า ดัังนี้้�

ไม่่จ่่ายผลประโยชน์์ใด ๆ ให้้ลููกค้้า เพื่่�อเป็็นการให้้ได้้มาหรืือ
แย่่ ง ชิิ ง ลูู ก ค้้ า มาโดยการใช้้ วิิ ธีี การที่่� ไ ม่่ สุุ จ ริิ ต หรืือฝ่่ า ฝืืน
ข้้อกำำ�หนดของกฎหมาย

ปฏิิบััติิต่่อคู่่�ค้้าอย่่างเสมอภาค โปร่่งใส และเป็็นธรรม โดย
ตั้้�งอยู่่�บนพื้้�นฐานของการได้้รัับผลตอบแทนที่่�เป็็นธรรมต่่อ
ทั้้�งสองฝ่่าย

ในปีี 2563 บริิษััทไม่่มีีกรณีีฝ่่าฝืืนเกี่่�ยวกัับการปฏิิบัติั ิต่่อผู้้�บริิโภค
และไม่่ปรากฏข้้อร้้องเรีียนจากลููกค้้าที่่�เป็็นนััยสำำ�คััญ ส่่วนข้้อร้้อง
เรีียนอื่่น� ๆ บริิษัทั ได้้นำำ�มาวิิเคราะห์์หาสาเหตุุ เพื่่อ� ดำำ�เนิินการแก้้ไข
ป้้องกััน ติิดตามทั้้�งระบบ และปรัับใช้้กัับทั้้�งองค์์กร เพื่่�อมิิให้้
ข้้อบกพร่่องนั้้�นเกิิดขึ้้�นอีีก

ปฏิิบััติิตามสััญญา ข้้อตกลง หรืือเงื่่�อนไขต่่างๆ ที่่�มีีต่่อคู่่�ค้้า
อย่่างเคร่่งครััด กรณีีที่่�ไม่่สามารถปฏิิบััติิได้้ต้้องรีีบแจ้้งให้้คู่่�ค้้า
ทราบล่่วงหน้้า เพื่่�อร่่วมกัันพิิจารณาหาแนวทางแก้้ไข และ
ป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดความเสีียหาย

นอกจากนี้้� บริิษััทมีีกระบวนการสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับลููกค้้า
จึึงมีีการสำำ�รวจความพึึงพอใจของลููกค้้าในแต่่ละกลุ่่�มธุุรกิิจเป็็น
ประจำำ�ทุุกปีี เพื่่�อวััดระดัับความคาดหวัังและความพึึงพอใจของ
ลููกค้้า และนำำ�เอาความต้้องการของลููกค้้ามาพััฒนาต่่อยอดเป็็น
นวััตกรรมใหม่่ ทั้้�งนี้้� ในการสำำ�รวจความพึึงพอใจของลููกค้้าต่่อ
สิินค้้า งานบริิการการขนส่่ง และการบริิการของฝ่่ายขาย ในปีี
2563 บริิ ษัั ทมีี ผลสำำ� รวจความพึึ ง พอใจรวมทุุ ก ผลิิ ตภัั ณ ฑ์์
เฉลี่่�ยอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 91.52

คู่่�ค้้า เจ้้าหนี้้� คู่่�แข่่งทางการค้้า
บริิษััทดำำ�เนิินธุุรกิิจตามกรอบการแข่่งขัันด้้วยความโปร่่งใส เป็็น
ธรรม และซื่่�อสััตย์์ อยู่่�ในขอบเขตของกฎหมาย และอื่่�นๆ ที่่�
เกี่่ย� วข้้อง โดยยึึดถืือปฏิิบัติั ติ ามจรรยาบรรณธุุรกิิจ เงื่อ่� นไขทางการ
ค้้า และสััญญาที่่กำ� ำ�หนดอย่่างเคร่่งครััด นอกจากนี้้� บริิษัทจั
ั ัดให้้
มีีนโยบายการจัั ด การด้้ า นทรัั พ ย์์ สิิ น ทางปัั ญ ญา เพื่่� อ กำำ� หนด
แนวปฏิิบัติั ที่ิ ชั่� ดั เจนในการป้้องกัันและไม่่ล่ว่ งละเมิิดทรัพั ย์์สินิ ทาง
ปััญญา โดยถืือเป็็นหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบโดยตรงของผู้้�บริิหาร
และพนัักงานทุุกคน อัันจะต้้องปฏิิบัติั ติ ามนโยบาย จากการดำำ�เนิิน
งานที่่ผ่� า่ นมา บริิษัทั ไม่่เคยฝ่่าฝืืนกฎหมายใดๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับคู่่�ค้้า
เจ้้าหนี้้� และคู่่�แข่่งทางการค้้า โดยมีีแนวปฏิิบััติิ ดัังนี้้�

ไม่่เรีียกร้้อง หรืือรัับข้้อเสนอและประโยชน์์ใดๆ ที่่�ไม่่สุุจริิต
ทางการค้้าในการเจรจาต่่อรองธุุรกิิจกัับคู่่�ค้้า
บริิษััทปฏิิบััติิตามระเบีียบการจััดซื้้�อจััดจ้้างที่่�มีีการกำำ�หนด
ขั้้�นตอนและวิิธีีการปฏิิบััติิไว้้อย่่างชััดเจน พร้้อมทั้้�งเกณฑ์์ใน
การคััดเลืือกคู่่�ค้้าที่่มีี� มาตรฐานเป็็นที่่ย� อมรัับของอุุตสาหกรรม
มีีจรรยาบรรณในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ มีีใบรัับรองระบบคุุณภาพ
ตามมาตรฐาน มีีสภาพคล่่องทางการเงิิน และมีีการประเมิิน
คู่่�ค้้าทุุก 6 เดืือน เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินธุุรกิิจกัับคู่่�ค้้าเป็็นไปอย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพ เหมาะสม เป็็นธรรมตามหลัักกำำ�กัับดููแล
กิิจการที่่ดีี�
บริิษัทั ไม่่มีีนโยบายสนัับสนุุนบุุคคลหรืือองค์์กรใดๆ ที่่ทำ� ำ�ธุรุ กิิจ
ผิิดกฎหมาย
ประกาศนโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตและคอร์์รััปชัันให้้คู่่�ค้้าได้้
รัับทราบ
คณะกรรมการบริิษัทต
ั ระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั ของการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ที่่�เติิบโตอย่่างมีีคุุณภาพและยั่่�งยืืน จึึงมีีเจตนารมณ์์ส่่งเสริิมคู่่�ค้้า
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�สอดคล้้องกัับวิิถีีการดำำ�เนิินงานของบริิษััท
ในปีี 2563 บริิษััทได้้สื่่�อสารจรรยาบรรณคู่่�ค้้าธุุรกิิจ ที่่�ครอบคลุุม
ประเด็็นด้้านสิิทธิมิ นุุษยชน แรงงาน สิ่่�งแวดล้้อม และการต่่อต้้าน
การทุุจริิตคอร์์รัปชั
ั นั รวมทั้้�งการปฏิิบัติั ติ ามกฎหมาย กฎระเบีียบ
ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง เพื่่อ� ให้้คู่่�ค้า้ ยึึดถืือเป็็นแนวทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจร่่วมกััน
อย่่างยั่่�งยืืน
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นโยบายการปฏิิบััติิต่่อเจ้้าหนี้้� :
บริิษััทมีีนโยบายปฏิิบััติิต่่อเจ้้าหนี้้�ทุุกกลุ่่�มอย่่างเสมอภาคและ
เป็็ น ธรรม โดยปฏิิ บัั ติิ ต ามสัั ญ ญาและเงื่�่ อ นไขที่่� มีีต่่ อ เจ้้ า หนี้้�
โดยเคร่่งครััด พร้้อมสร้้างความสััมพัันธ์์กัับเจ้้าหนี้้�มีีการเปิิดเผย
ฐานะทางการเงิินอย่่างถููกต้้อง ตรงเวลา เพื่่�อให้้เกิิดความเชื่่�อมั่่�น
และความไว้้วางใจกััน ดัังนี้้�
ปฏิิบัติั ติ ามสััญญา ข้้อกำำ�หนด หรืือเงื่อ�่ นไขต่่างๆ ที่่มีีต่
� อ่ เจ้้าหนี้้�
อย่่างเคร่่งครััด โดยเฉพาะเรื่่�องเงื่่�อนไขการค้ำำ�ป
� ระกััน และ
การบริิหารเงิินทุุนให้้มีีโครงสร้้างที่่�เหมาะสม
ชำำ� ระคืืนเงิิ น กู้้�พร้้ อ มดอกเบี้้� ย ให้้ เจ้้ า หนี้้� ทุุ ก ประเภทอย่่ า ง
ครบถ้้วนและตรงตามกำำ�หนดเวลาที่่ต� กลงไว้้ กรณีีที่่ไ� ม่่สามารถ
ปฏิิ บัั ติิ ไ ด้้ ห รืือมีีเหตุุ ทำำ� ให้้ ผิิ ดนัั ดชำำ� ระหนี้้� ต้้ อ งรีีบแจ้้ ง ให้้
เจ้้าหนี้้�ทราบล่่วงหน้้า เพื่่�อร่่วมกัันพิิจารณาหาแนวทางแก้้ไข
และป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดความเสีียหาย
ไม่่เรีียกรัับ หรืือจ่่ายผลประโยชน์์ใดๆ ที่่ไ� ม่่สุจุ ริิตในการเจรจา
ต่่อรองธุุรกิิจกัับเจ้้าหนี้้�
รายงานข้้อมููลทางการเงิินที่่�ถููกต้้อง ครบถ้้วน และตรงเวลา
ให้้แก่่เจ้้าหนี้้�อย่่างสม่ำำ��เสมอ ไม่่ปกปิิดข้้อมููลหรืือข้้อเท็็จจริิง
สำำ�คััญใดๆ ที่่�อาจทำำ�ให้้เจ้้าหนี้้�ได้้รัับความเสีียหาย

นโยบายการปฏิิบััติิต่่อคู่่�แข่่งทางการค้้า :
บริิษััทมีีนโยบายที่่�จะปฏิิบััติิต่่อคู่่�แข่่งทางการค้้าอย่่างเป็็นธรรม
ตามกรอบของกฎหมายการแข่่ ง ขัั น ทางการค้้ า โดยยึึ ดมั่่� น
การดำำ�เนิินธุุรกิิจภายใต้้จรรยาบรรณอย่่างมีีจริิยธรรมและโปร่่งใส
รวมทั้้�งไม่่ละเมิิดความลัับหรืือล่่วงรู้้�ความลัับทางการค้้าของคู่่�แข่่ง
ด้้วยวิิธีีการที่่�ไม่่สุุจริิต โดยมีีนโยบายการปฏิิบัติั ิต่่อคู่่�แข่่ง ดัังนี้้�
ประพฤติิปฏิิบััติิภายใต้้กรอบกติิกาของการแข่่งขัันที่่�ดีี
ไม่่แสวงหาข้้อมููลที่่�เป็็นความลัับของคู่่�แข่่งทางการค้้าด้้วย
วิิธีีการที่่�ไม่่สุุจริิต หรืือไม่่เหมาะสม
ไม่่ทำำ�ลายชื่่�อเสีียงของคู่่�แข่่งทางการค้้า ด้้วยการกล่่าวหา
ในทางร้้าย โดยปราศจากซึ่ง่� มููลความจริิง
ไม่่กระทำำ�การใดๆ ที่่�เป็็นการละเมิิดทรััพย์์สิินทางปััญญา
ของคู่่�แข่่งทางการค้้า

ในปีี 2563 บริิษััทไม่่มีีกรณีีฝ่่าฝืืนกฎหมายการแข่่งขัันทางการค้้า
และไม่่มีีข้้อพิิพาท หรืือการฟ้้องร้้องคดีีความใด จากคู่่�ค้้า เจ้้าหนี้้�
และคู่่�แข่่งทางการค้้า

หน่่วยงานที่่�กำำ�กัับดููแล
บริิษััทมุ่่�งมั่่�นในการปฏิิบััติติ ามระเบีียบ ข้้อบัังคัับ หลัักเกณฑ์์และ
วิิธีีปฏิิบััติิที่่�กำ�ำ หนดไว้้ตามกฎหมาย ดำำ�เนิินการด้้วยความโปร่่งใส
เปิิ ด เผยข้้ อ มูู ล ที่่� ถูู ก ต้้ อ งครบถ้้ ว นตามที่่� ห น่่ ว ยงานกำำ�กัั บ ดูู แ ล
กำำ�หนด

นโยบายการปฏิิบััติิต่่อหน่่วยงานกำำ�กัับดููแล :
ปฏิิ บัั ติิ แ ละควบคุุ ม ให้้ มีี การปฏิิ บัั ติิ อ ย่่ า งเคร่่ ง ครัั ดต าม
เจตนารมณ์์ของกฎหมายและกฎระเบีียบที่่อ� อกโดยหน่่วยงาน
กำำ�กัับดููแล
งดเว้้นการกระทำำ�ใดๆ อัันจะเป็็นการช่่วยเหลืือ สนัับสนุุน หรืือ
ยอมเป็็นเครื่่อ� งมืือที่่จ� ะทำำ�ให้้เกิิดการหลีีกเลี่่ย� งการปฏิิบัติั ติ าม
กฎหมายหรืือกฎระเบีียบต่่างๆ
ให้้ความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานกำำ�กัับดููแล และรายงานข้้อมููล
ที่่�เกี่่�ยวกัับการฝ่่าฝืืน หรืือการไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมายหรืือ
กฎระเบีียบต่่างๆ ต่่อหน่่วยงานนั้้�น
ในปีี 2563 บริิษััทได้้ปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดของหน่่วยงานกำำ�กัับ
ดููแลอย่่างเคร่่งครััด

สัังคม ชุุมชน และสิ่่�งแวดล้้อม
บริิ ษัั ท ให้้ ค วามสำำ�คัั ญ กัั บ การมีีส่่ ว นร่่ ว มของสัั ง คมและชุุ ม ชน
ควบคู่่�ไปกัั บ การดูู แ ลรัั ก ษาสิ่่� ง แวดล้้ อ ม โดยมีี“คณะทำำ� งาน
ด้้ า นสิ่่� ง แวดล้้ อ มและสัั ง คม” หรืือคณะ ES ทำำ� หน้้ า ที่่� เ ป็็ น
หน่่วยงานหลัักในการผลัักดัันให้้การดำำ�เนิินงานมีีประสิิทธิิภาพ
และเป็็นไปตามเป้้าหมายที่่�กำำ�หนดไว้้ โดยจััดทำำ�แผนดำำ�เนิินงาน
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม และความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม ที่่�เหมาะสม
สอดคล้้องกัับนโยบาย แผนธุุรกิิจ โดยให้้งานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
ครอบคลุุมในเรื่่�องการลดผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม อากาศ น้ำำ�� กลิ่่�น
เสีียง และการใช้้ ทรััพ ยากร งานด้้ า นสัั ง คมครอบคลุุ มการมีี
ส่่ ว นร่่ ว มทั้้� ง ภายในที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ พนัั ก งานและภายนอก
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับชุุมชน รวมทั้้�งประเมิินผล ทบทวนและปรัับปรุุง
แผนดำำ�เนิินงานให้้เหมาะสมกัับสถานการณ์์ และรายงานผล
การดำำ�เนิินงานต่่อ “คณะจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม บริิหาร
ความเสี่่�ยง และการกำำ�กัับการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ (ESRC-E)”
ต่่อไป

(6) นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2563

ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ทั้้� ง นี้้� ผลการดำำ� เนิิ น งานด้้ า นสัั ง คม ชุุ ม ชน และสิ่่� ง แวดล้้ อ ม
จะปรากฏอยู่่�ในเนื้้�อหาส่่วนที่่� 1 หััวข้้อ 3 การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจ
เพื่่�อความยั่่�งยืืน หน้้า 41 รวมทั้้�งเปิิดเผยในรายงานความยั่่�งยืืน
ประจำำ�ปีี (แยกเล่่ม) โดยนำำ�เสนอรายละเอีียดโครงการและ
กิิจกรรมต่่างๆ ด้้านสัังคม ชุุมชน และสิ่่�งแวดล้้อม และเผยแพร่่ไว้้
บนเว็็บไซต์์ของบริิษััท (www.tvothai.com/th/sustainability/
report)

การบริิหารจััดการนวััตกรรม
คณะกรรมการให้้ความสำำ�คััญและสนัับสนุุนส่่งเสริิมการสร้้าง
นวััตกรรมที่่�เป็็นประโยชน์์ เพื่่�อเพิ่่�มคุุณค่่าให้้กิิจการควบคู่่�ไปกัับ
การดำำ�เนิินงานอย่่างมีีความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย
บริิษััทกำำ�หนดกลยุุทธ์์ด้้านนวััตกรรมให้้สอดคล้้องกัับทิิศทางของ
องค์์กรและสอดรัับกัับการเปลี่่ยน
� แปลงอย่่างรวดเร็็วของยุุคดิิจิทััิ ล
โดยการริิเริ่่�มและพััฒนานวััตกรรมทั้้�งในกระบวนการผลิิตและ
ผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ๆ เพื่่�อยกระดัับการแข่่งขัันทางธุุรกิิจ บริิษััทมีี
หน่่วยงานวิิจััยและพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ทำำ�หน้้าที่่�วิิจััยและพััฒนา
คุุ ณ สมบััติิ ข องผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ใ ห้้ ส อดคล้้ อ งต่่ อ ความต้้ อ งการ
ที่่� เ ปลี่่� ยน แปลงไปของผู้้�บริิ โ ภคซึ่่� ง ให้้ ค วามสำำ�คัั ญกัับการลด
ผลกระทบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมมากยิ่่�งขึ้้�น รวมทั้้�งค้้นคว้้า
นวััตกรรมใหม่่ๆ เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการผลิิตสิินค้้า และ
พััฒนากระบวนการผลิิตด้ว้ ยเทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััย ช่่วยลดขั้้นต
� อน
การทำำ�งานและลดต้้นทุุนการผลิิต ในขณะเดีียวกัันฝ่่ายพััฒนา
ธุุ ร กิิ จ มีีหน้้ า ที่่� รัั บผิิ ดช อบในการวางแผนและกำำ� หนดกลยุุ ทธ์์
การบริิหารจััดการต่่างๆ เพื่�อ่ สร้้างความได้้เปรีียบทางการแข่่งขััน
ให้้กัับธุุรกิิจเพื่่�อให้้บริิษััทสามารถปรัับตััวได้้อย่่างเหมาะสมต่่อ
การเปลี่่�ยนแปลงของอุุตสาหกรรม และเพื่่�อเป็็ นการรองรัับ
การดำำ�เนิินธุุรกิิจปีี 2563 บริิษััทได้้ปรัับปรุุงกระบวนการทำำ�งาน
ต่่างๆ โดยคำำ�นึึงถึึงประเด็็นด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ควบคู่่�กัับการดููแล
สัังคมและชุุมชนรอบข้้างไปพร้้อมกััน

การไม่่ละเมิิดทรััพย์์สิินทางปััญญา
บริิษััทมีีนโยบายและแนวปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับการไม่่ละเมิิดทรััพย์์สิิน
ทางปััญญา โดยได้้กำำ�หนดนโยบายและแนวทางปฏิิบััติิในเรื่่�อง
ดัังกล่่าวไว้้ในคู่่มืื� อจรรยาบรรณธุุรกิิจ เพื่่อ� ให้้ผู้้�บริิหารและพนัักงาน
ทุุกคนยึึดถืือเป็็นหลัักปฏิิบััติิในการทำำ�งาน ไม่่ละเมิิดและเคารพ
สิิทธิิของเจ้้าของทรััพย์์สิินทางปััญญา และปฏิิบััติิตามกฎหมาย
ไม่่ละเมิิดลิิขสิิทธิ์์� เครื่่�องหมายการค้้า หรืือการนำำ�ผลงานของ
ผู้้�อื่่�นไปใช้้เพื่่�อประโยชน์์ของตนหรืือบริิษััท อัันอาจก่่อให้้เกิิด
ความเสีียหายกัับบริิษััท

การต่่อต้้านการทุุจริิต
คณะกรรมการบริิษััทยึึดมั่่�นการดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความ โปร่่งใส
เป็็นธรรม ตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และให้้ความสำำ�คััญ
ในเรื่่�องการต่่อต้้านการทุุจริิตทุุกรููปแบบ ด้้วยเชื่่�อมั่่�นว่่าจะเป็็น
แรงสนัับสนุุนให้้บริิษััทเติิบโตอย่่างยั่่ง� ยืืน โดยจััดให้้มีีกระบวนการ
บริิหารความเสี่่�ยงและตรวจสอบ เพื่่�อป้้องกัันและปราบปราม
การทุุจริิตและการประพฤติิมิิชอบ ตลอดจนสนัับสนุุนการสร้้าง
วััฒนธรรมองค์์กรให้้ยึึดมั่่�นในความซื่่�อสััตย์์และความถููกต้้อง
ชอบธรรม

นโยบายการต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�น
คณะกรรมการบริิษััทอนุุมััติิและประกาศนโยบายต่่อต้้านการ
คอร์์รััปชั่่�น และคู่่�มืือมาตรการต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�น ตั้้�งแต่่ปีี
2559 เพื่่อ� ให้้เป็็นไปตามเจตนารมณ์์ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจและเป็็น
แนวทางให้้ผู้้�บริิหารและพนัักงาน ยึึดถืือเป็็นแนวทางในการปฏิิบััติิ
งานอย่่างเคร่่งครััด โดยกำำ�หนดห้้ามกรรมการ ผู้้�บริิหาร และ
พนัักงาน เรีียกร้้ อง ดำำ� เนิิน การ หรืือยอมรัับการคอร์์รััปชั่่�น
ในทุุกรููปแบบทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม เพื่่�อประโยชน์์ต่่อบริิษััท
ตนเอง ครอบครััว เพื่่�อน และคนรู้้�จััก โดยครอบคลุุมถึึงทุุกธุุรกิิจ
และทุุกหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง และให้้มีีการสอบทานการปฏิิบััติิ
ตามนโยบายต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�นนี้้�อย่่างสม่ำำ��เสมอ ตลอดจน
ทบทวนแนวทางการปฏิิบััติิ และข้้อกำำ�หนดในการดำำ�เนิินการ เพื่่อ�
ให้้สอดคล้้องกัับการเปลี่่�ยนแปลงของธุุรกิิจ ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ
และข้้อกำำ�หนดของกฎหมาย ผู้้�บริิหารและพนัักงานทุุกคนต้้องลง
นามรัับทราบในคู่่�มืือมาตรการต่่อต้้านคอร์์รััปชัันดัังกล่่าว ทั้้�งนี้้�
บริิษััทได้้เผยแพร่่นโยบายการต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�นในหััวข้้อ
“การกำำ�กัับดููแลกิิจการ” บนเว็็บไซต์์ของบริิษััท (www.tvothai.
com/th/corporate-governance)

การงดรัับของขวััญ No Gift Policy
คณะกรรมการบริิ ษััทกำำ� หนดแนวปฏิิ บััติิ ใ นเรื่่� อ งการรัับ-ให้้
ของขวััญ การเลี้้ย� งรัับรอง หรืือประโยชน์์อื่่�นใด เพื่อ่� ให้้สอดคล้้อง
กัับนโยบายต่่อต้้านคอร์์รััปชััน และประกาศใช้้ทั่่�วองค์์กรเพื่่�อให้้
บุุคลากรถืือปฏิิบััติอิ ย่่างเคร่่งครััด เพื่่อ� หลีีกเลี่่ย� งการกระทำำ�อัันอาจ
มีีผลต่่อการตััดสิินใจในการปฏิิบััติิหน้้าที่่� และสื่่อ� สารให้้แก่่บุุคคล
ภายนอกที่่�มีีส่่วนร่่วมในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทได้้รัับทราบ
และได้้มีีการประกาศบนเว็็บไซต์์ของบริิษััท

(6) นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ

73

74

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2563

ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

มาตรการดำำ�เนิินการกัับผู้้�ที่่ก� ระทำำ�ไม่่เป็็นไปตามนโยบาย
และแนวปฏิิบััติิ
บริิษััทจััดให้้มีีกระบวนการในการลงโทษบุุคลากรที่่�ไม่่ปฏิิบััติิ
ตามมาตรการต่่อต้้านการคอร์์รัปชั่่
ั น� อย่่างเหมาะสมและเป็็นธรรม
หากกรรมการ ผู้้�บริิหาร หรืือพนัักงานของบริิษััท ฝ่่าฝืืนนโยบาย
การต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�นจะได้้รัับการพิิจารณาโทษทางวิินััย
ตามระเบีียบของบริิ ษัั ท และโทษทางกฎหมายแล้้ ว แต่่ ก รณีี
โดยบริิษััทจะแต่่งตั้้�งกรรมการสอบสวนตามสมควรแก่่กรณีี

การแจ้้งเบาะแสและรัับข้้อร้้องเรีียน
คณะกรรมการบริิษัทั ให้้ความสำำ�คัญ
ั เกี่่ย� วกัับการกำำ�กับั ดููแลกิิจการ
ที่่�ดีี และเปิิดโอกาสให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียสามารถให้้ข้้อมููลและข้้อร้้อง
เรีียนเกี่่�ยวกัับการกระทำำ�ผิิดกฎหมาย จรรยาบรรณ รายงาน
ทางการเงิิน ระบบการควบคุุมภายใน และนโยบายต่่อต้้าน
คอร์์รััปชััน โดยออกเป็็นระเบีียบการร้้องเรีียนให้้เป็็นแนวทาง
ในการดำำ� เนิิ น การ และประกาศผ่่ า นทางเว็็ บ ไซต์์ ข องบริิ ษัั ท
โดยกำำ�หนดขั้้�นตอนการรัับข้้อร้้องเรีียนผ่่านทางสำำ�นัักตรวจสอบ
ภายในหรืือประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริิษััทจะแต่่งตั้้�ง
คณะกรรมการสอบสวนเป็็นกรณีีไป โดยสามารถแจ้้งข้้อร้้องเรีียน
และแจ้้งเบาะแสผ่่านช่่องทาง ดัังนี้้�
ไปรษณีีย์์	สำำ�นัักตรวจสอบภายใน
		
บริิษััท น้ำำ�มั
� ันพืืชไทย จำำ�กััด (มหาชน)
		
เลขที่่� 149 ถนนรััชดาภิิเษก
		
(ท่่าพระ-ตากสิิน) แขวงบุุคคโล เขตธนบุุรีี
		
กรุุงเทพ 10600
โทรศััพท์์
02-477-9020
	อีีเมล
ac@tvothai.com
หรืือสามารถแจ้้งผ่่านคณะกรรมการตรวจสอบ
	ถึึง
	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ไปรษณีีย์์
บริิษััท น้ำำ�มั
� ันพืืชไทย จำำ�กััด (มหาชน)
		
เลขที่่� 149 ถนนรััชดาภิิเษก
		
(ท่่าพระ-ตากสิิน) แขวงบุุคคโล เขตธนบุุรีี
		
กรุุงเทพ 10600
	อีีเมล
acchairman.tvo@gmail.com

การดำำ�เนิินการเมื่่�อได้้รัับข้้อร้้องเรีียน

บริิษััทมีีกระบวนการจััดการกัับข้้อร้้องเรีียน โดยพิิจารณาว่่า
เรื่่�องดัังกล่่าวเข้้าข่่ายเป็็นเรื่่�องที่่�อาจเป็็นการกระทำำ�ผิิดหรืือไม่่
หรืืออยู่่�ในความผิิดระดัับใด เพื่่อ� ที่่จ� ะได้้กำำ�หนดบทลงโทษสำำ�หรัับ
การกระทำำ�ผิิดนั้้�นๆ ได้้อย่่างเป็็นธรรมและถููกต้้อง
รวบรวมข้้อเท็็จจริิงและกลั่่�นกรองข้้อมููล : สำำ�นัักตรวจสอบ
ภายในดำำ� เนิิ น การรวบรวมข้้ อ เท็็ จ จริิ ง ที่่� เ กี่่� ย วกัั บ ข้้ อ มูู ล
ที่่�ได้้รัับแจ้้ง ประมวลผล และกลั่่น� กรองข้้อมููล เพื่่�อพิิจารณา
ขั้้น� ตอน และวิิธีีการจััดการที่่เ� หมาะสมในแต่่ละเรื่่อ� ง พร้้อมทั้้�ง
รายงานเรื่่อ� งดััวกล่่าวให้้กรรมการผู้้�จััดการหรืือผู้้�บัังคัับบััญชา
ที่่�เหนืือกว่่าผู้้�ถููกร้้องเรีียนรัับทราบ
การสอบสวนข้้อเท็็จจริิง : กรณีีตรวจสอบข้้อเท็็จจริิงและ
พบว่่าผู้้�ถููกร้้องเรีียนมีีความผิิดจริิง ซึ่่�งต้้องมีีการลงโทษทาง
วิินััย ควรปรึึกษาฝ่่ายทรััพยกรบุุคคล เพื่่�อให้้เป็็นไปตาม
ระเบีียบบริิษััท ระเบีียบปฏิิบััติิงานด้้านบุุคลากร เรื่่�องการ
พิิจารณาโทษ เพื่่�อแต่่งตั้้ง� คณะกรรมการสอบสวนดำำ�เนิินการ
พิิจารณาสอบสวนข้้อเท็็จจริิงต่่อไป
มาตรการดำำ�เนิินการ : คณะกรรมการสอบสวนจะเสนอ
มาตรการดำำ�เนิินการ การระงัับการฝ่่าฝืืน หรืือไม่่ปฏิิบััติิตาม
จรรยาบรรณธุุรกิิจ ระเบีียบบริิษััท คู่่�มืือมาตรการต่่อต้้าน
คอร์์รััปชััน เป็็นต้้น และบรรเทาความเสีียหายให้้กัับผู้้�ที่�ไ่ ด้้รัับ
ผลกระทบ โดยคำำ�นึึงถึึงความเดืือดร้้อนเสีียหายโดยรวม
ทั้้�งหมด บทลงโทษจะเป็็นไปตามระเบีียบของบริิษััท และ/
หรืือ อาจจะได้้รัับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำำ�นั้้�น
ผิิดกฎหมาย
การรายงานผล : ผู้้�รัับข้้อร้้องเรีียนมีีหน้้าที่่�รายงานผลให้้
ผู้้�ร้อ้ งเรีียนทราบ ทั้้�งนี้้� ในกรณีีที่่เ� ป็็นเรื่่อ� งสำำ�คัญ
ั ให้้รายงานต่่อ
ผู้้�บริิหารระดัับสููง หรืือประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารแล้้วแต่่กรณีี
และ/หรืือคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรืือคณะกรรมการ
บริิษััท
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

มาตรการคุ้้�มครองผู้้�ร้้องเรีียนและแจ้้งเบาะแส
ผู้้�ร้้องเรีียน ผู้้�แจ้้งเบาะแส หรืือ ผู้้�ให้้ข้้อมููลการกระทำำ�ผิิด จะได้้รัับ
ความคุ้้�มครองตามหลัักเกณฑ์์ ดัังนี้้�
ผู้้�ร้้องเรีียน ผู้้�แจ้้งเบาะแส หรืือ ผู้้�ให้้ข้้อมููลการกระทำำ�ผิิด
จะได้้รัับการคุ้้�มครองที่่�เหมาะสมและเป็็นธรรม บริิษััทจะ
ไม่่เปิิดเผยข้้อมููลใดๆ ที่่�สามารถระบุุตััวผู้้�แจ้้งได้้ แล้้วดำำ�เนิิน
การสืืบสวนมููลความจริิง
ผู้้�รัับข้้อร้้องเรีียนและบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องที่่�ได้้รัับทราบเรื่่�อง
หรืือข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเรื่่�องร้้องเรีียน ต้้องเก็็บรัักษาข้้อมููล
และเอกสารหลัักฐานของผู้้�ร้้องเรีียนไว้้เป็็นความลัับ และ
ห้้ามเปิิดเผยข้้อมููลแก่่บุุคคลที่่�ไม่่มีีหน้้าที่่�เกี่่�ยวข้้อง เว้้นแต่่
เป็็นการเปิิดเผยตามหน้้าที่่�ที่่�กฎหมายกำำ�หนด และเปิิดเผย
ได้้เท่่าที่่�จำำ�เป็็น หากเห็็นว่่าเป็็นเรื่่�องที่่�มีีแนวโน้้มที่่�จะเกิิด
ความเสีียหาย หรืือความไม่่ปลอดภััย
ผู้้�ที่่� ป ฏิิ เ สธการคอร์์ รัั ปชัั น หรืือการติิ ดสิิ น บนจะได้้ รัั บ การ
คุ้้�มครอง โดยไม่่ลดตำำ�แหน่่ง ลงโทษ หรืือให้้ผลทางลบใดๆ
ที่่ส่� ่งผลต่่อหน้้าที่่�การทำำ�งาน
ผู้้�ร้้องเรีียน ผู้้�แจ้้งเบาะแส หรืือผู้้�ให้้ข้้อมููลการกระทำำ�ผิิด
ที่่�ได้้รัับผลกระทบจะได้้รัับการบรรเทาความเสีียหายด้้วย
กระบวนการที่่�มีีความเหมาะสมและเป็็นธรรม

หมวดที่่� 4
การเปิิดเผยข้้อมููลและความโปร่่งใส
คณะกรรมการบริิ ษัั ทมีี นโยบายในการเปิิ ด เผยข้้ อ มูู ล สำำ�คัั ญ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบริิษััท ทั้้�งข้้อมููลทางการเงิิน ข้้อมููลที่่�ไม่่ใช่่ข้้อมููล
ทางการเงิิน และข้้อมููลสำำ�คัญ
ั อื่่น� ๆ ทั้้�งภาษาไทยและภาษาอัังกฤษ
อย่่างถููกต้้อง ครบถ้้วน ทัันเวลา โปร่่งใส และปฏิิบััติิตามระเบีียบ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเปิิดเผยข้้อมููลของสำำ�นัักงานคณะกรรมการ
กำำ�กับั หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่ง
ประเทศไทยอย่่างเคร่่งครััด เพื่่�อให้้นัักลงทุุนและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ทุุ ก ฝ่่ า ยทั้้� ง ในประเทศและต่่ า งประเทศเข้้ า ถึึ ง ข้้ อ มูู ล ได้้ อ ย่่ า ง
เท่่าเทีียมกััน มีีข้้อมููลที่่�เชื่่�อถืือได้้ และเพีียงพอต่่อการตััดสิินใจ
อย่่างสม่ำำ�� เสมอ ผ่่านระบบเผยแพร่่ข้้อมููล (SET Portal) ของ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และเว็็บไซต์์ของบริิษััทภายใต้้
หััวข้้อนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ (www.tvothai.com/th/investor/ata-glance) ในปีี 2563 บริิษััทได้้เปิิดเผยข้้อมููลที่่�สำำ�คััญดัังต่่อไปนี้้�

บริิษััทเผยแพร่่งบการเงิินประจำำ�ปีีและแบบ 56-1 One
Report / รายงานประจำำ�ปีี 2563 ผ่่านระบบเผยแพร่่ข้้อมููล
(SET Portal) ที่่�ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยกำำ�หนด
และผ่่านทางเว็็บไซต์์ของบริิ ษััท ทั้้�งภาษาไทยและภาษา
อัังกฤษ โดยได้้มีีการปรัับปรุุงข้้อมููลให้้เป็็นปััจจุุบััน
ฝ่่ า ยจัั ด การรัั บ ผิิ ดช อบเกี่่� ย วกัั บ งบการเงิิ น สารสนเทศ
ทางการเงิิ น และรายงานทางการเงิิ น ที่่� ไ ด้้ จัั ดทำำ�ขึ้้� น ตาม
มาตรฐานบััญชีี รวมถึึงการจััดให้้มีีและรัักษาไว้้ซึ่่�งระบบการ
ควบคุุ ม ภายในเกี่่� ย วกัั บ การรายงานทางการเงิิ น และ
การป้้องกัันสิินทรััพย์์ของบริิษัทั คณะกรรมการตรวจสอบเป็็น
ผู้้�รัับผิิดชอบเกี่่�ยวกัับคุุณภาพของรายงานทางการเงิิน และ
ความเหมาะสมของสภาพแวดล้้ อ มการควบคุุ ม ภายใน
ที่่�ฝ่่ายจััดการของบริิษััททำำ�ขึ้้�น ซึ่่�งเป็็นระบบที่่�มีีประสิิทธิิผล
ฝ่่ายจััดการมั่่�นใจว่่าสภาพแวดล้้อมการควบคุุมภายในและ
ระบบงานที่่�เป็็นอยู่่� ทำำ�ให้้รายงานทางการเงิินและการรัักษา
สิินทรััพย์์ของบริิษััท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 มีีความ
น่่าเชื่่�อถืือ
คณะกรรมการบริิ ษัั ท เป็็ น ผู้้�รัั บ ผิิ ดช อบต่่ อ งบการเงิิ น รวม
ของบริิ ษัั ท และบริิ ษัั ทย่่ อ ย และสารสนเทศทางการเงิิ น
ที่่�เปิิดเผยไว้้ในรายงานประจำำ�ปีี โดยจััดให้้มีีรายงานทาง
การเงิิ นและรายงานความรัั บผิิ ดชอบของคณะกรรมการ
ต่่อรายงานทางการเงิิน เพื่่�อให้้ข้้อมููลที่่�แสดงในงบการเงิิน
มีีความถููกต้้องเป็็นไปตามมาตรฐานการบััญชีีรัับรองโดยทั่่�วไป
และผ่่านการตรวจสอบจากผู้้�สอบบััญชีีที่่�เป็็นอิิสระ ในปีี
2563 บริิษััทนำำ�ส่่งงบการเงิินทั้้�งรายไตรมาสและงบการเงิิน
ประจำำ�ปีีได้้ถูกู ต้้อง ครบถ้้วน และทัันเวลา ตามเวลาที่่ก� ฎหมาย
กำำ�หนด

(6) นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
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แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2563

ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

บริิ ษัั ท เผยแพร่่ น โยบายการกำำ�กัั บ ดูู แ ลกิิ จ การ นโยบาย
การกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ คู่่�มืือจรรยาบรรณ
ธุุ รกิิจ จรรยาบรรณคู่่�ค้้ าธุุ รกิิจ ข้้ อบัั งคัั บ บริิ ษััท กฎบัั ตร
คณะกรรมการ นโยบายการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน นโยบาย
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชน นโยบายการเปิิดเผยข้้อมููล คู่่�มือื มาตรการ
ต่่ อต้้ านคอร์์ รััปชัั น ระเบีี ย บร้้องเรีี ย น นโยบายด้้ านภาษีี
นโยบายคุุ ณ ภาพ อาชีี ว อนามัั ย และความปลอดภัั ย
สิ่่�งแวดล้้อม และนโยบายด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม บริิหาร
ความเสี่่ย� ง และการกำำ�กับั การปฏิิบัติั ติ ามกฎเกณฑ์์ โดยบริิษัทั
รายงานผลการปฏิิ บััติิตามนโยบายดัังกล่่าว รวมทั้้�งกรณีี
ที่่�ไม่่สามารถปฏิิบััติิตามได้้พร้้อมด้้วยเหตุุผลในแบบ 56-1
One Report / รายงานประจำำ�ปีี 2563 และรายงานความ
ยั่่�งยืืน และเผยแพร่่บนเว็็บไซต์์ของบริิษััท (www.tvothai.
com/th/corporate-governance)

บริิษััทเปิิดเผยบทบาทหน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิษััทและ
คณะกรรมการชุุดย่อ่ ย รวมทั้้�งจำำ�นวนครั้้�งของการประชุุมและ
จำำ�นวนครั้้�งที่่�กรรมการแต่่ละท่่านเข้้าร่่วมประชุุมในปีี 2563
รวมถึึ ง การฝึึ ก อบรมและพัั ฒ นาความรู้้�ด้้ า นวิิ ช าชีี พ อย่่ า ง
ต่่อเนื่่�องของคณะกรรมการ ไว้้ในหััวข้้อ “รายงานผลการ
ดำำ� เนิิ น งานสำำ�คัั ญ ด้้ า นการกำำ�กัั บ ดูู แ ลกิิ จ การ” หน้้ า 109
ในแบบ 56-1 One Report / รายงานประจำำ�ปีี 2563
บริิษัทั กำำ�หนดระเบีียบให้้กรรมการและผู้้�บริิหารจััดทำำ�รายงาน
การมีีส่่วนได้้เสีียของตนเองและบุุคคลที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้อง
ซึ่่�งเป็็นส่่วนได้้เสีียที่่�เกี่่�ยวกัับการบริิหารจััดการกิิจการของ
บริิ ษัั ท โดยมีี ม าตรการดูู แ ลและนโยบายให้้ ป ฏิิ บัั ติิ ต าม
หลัักเกณฑ์์ที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้ ดัังนี้้�
	รายงานเมื่่�อเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการหรืือผู้้�บริิหาร
ระดัับสููงเป็็นครั้้�งแรก
 	รายงานทุุกครั้้�งเมื่่�อมีีการเปลี่่�ยนแปลงข้้อมููลการมีีส่่วน
ได้้เสีีย
	รายงานเป็็นประจำำ�ทุุกสิ้้�นปีี
 ในกรณีี ที่่� ก รรมการพ้้ น จากตำำ� แหน่่ ง และได้้ ก ลัั บ เข้้ า มา
ดำำ�ร งตำำ� แหน่่ ง กรรมการใหม่่ โ ดยต่่ อ เนื่่� อ ง กรรมการ
ท่่ า นนั้้� น ไม่่ ต้้ อ งยื่่� น แบบรายงานใหม่่ หากไม่่ มีี ก าร
เปลี่่�ยนแปลงข้้อมููลการมีีส่่วนได้้เสีีย
 กรรมการและผู้้�บริิหารจะต้้องจััดทำำ�รายงานการมีีส่่วน
ได้้เสีียให้้กัับเลขานุุการบริิษััท ภายใน 1 เดืือนนัับจาก
วัันที่่�ได้้รัับการเลืือกตั้้�ง แต่่งตั้้�ง วัันที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลง
และปรัับปรุุงรายงานทุุกปีีเพื่่�อให้้ข้้อมููลเป็็นปััจจุุบััน


บริิ ษัั ท เปิิ ด เผยโครงสร้้ า งการถืื อ หุ้้�นของบริิ ษัั ท และการ
ถืือครองหลัักทรััพย์์ของกรรมการและผู้้�บริิหาร รวมทั้้�งคู่่�สมรส
และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ โดยจััดทำำ�แบบรายงานต่่างๆ
ตามกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการและ
ผู้้�บริิหาร รายงานต่่อสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลััก
ทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.) ดัังนี้้�
	รายงานการถืือหลัักทรััพย์์ของบริิษัทั เมื่่อ� ได้้รับั การแต่่งตั้้ง�
ให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ หรืือผู้้�บริิหารครั้้�งแรก (แบบ
59-1) ภายใน 30 วัันทำำ�การ นัับแต่่ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
	รายงานการเปลี่่� ย นแปลงการถืือหลัักทรััพย์์ของบริิ ษััท
ทุุกครั้้�ง เมื่่�อมีีการซื้้�อ ขาย โอน หรืือรัับโอน (แบบ 59-2
ผ่่านระบบ online ของ ก.ล.ต.) ภายใน 3 วัันทำำ�การ
นัับแต่่วัันที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลง
 การแสดงชื่่�อบุุคคลในระบบข้้อมููลรายชื่่�อกรรมการและ
ผู้้�บริิ หารของบริิ ษััทที่่� ออกหลัักทรััพย์์ (แบบ 35E-1)
ภายใน 7 วัันทำำ�การนัับแต่่วัันที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง


ในปีี 2563 คณะกรรมการบริิษััทกำำ�หนดให้้กรรมการและ
ผู้้�บริิ ห ารต้้ อ งรายงานการถืื อ ครองหลัั ก ทรัั พ ย์์ ข องบริิ ษัั ท
รวมถึึงคู่่�สมรส และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะของบุุคคล
ดัังกล่่าวทุุกครั้้�งก่่อนการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท และ
สรุุปรายงานให้้คณะกรรมการบริิษััททราบปีีละ 2 ครั้้�ง และ
เปิิดเผยรายงานการถืือครองหลัักทรััพย์์ของกรรมการและ
ผู้้�บริิหารปีี 2563 ในเอกสารแนบ ในแบบ 56-1 One Report/
รายงานประจำำ�ปีี 2563 และบนเว็็ บ ไซต์์ ข องบริิ ษัั ท
(www.tvothai.com/th/investor/downloads)

ในปีี 2563 กรรมการบริิษััทและผู้้�บริิหารระดัับสููงได้้ดำำ�เนิิน
การจััดทำำ�รายงานการมีีส่่วนได้้เสีียกรณีีที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลง
ในรอบปีีเป็็นที่่�เรีียบร้้อยแล้้ว
บริิษัทั เปิิดเผยค่่าสอบบััญชีีและค่่าบริิการอื่่�นที่่�ผู้้�สอบบััญชีีให้้
บริิการไว้้ในแบบ 56-1 One Report / รายงานประจำำ�ปีี 2563
หน้้า 108

(6) นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2563

ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

บริิษัทั เปิิดเผยนโยบายการจ่่ายค่่าตอบแทนกรรมการ รวมถึึง
รูู ปแบบหรืือลัั กษณะของค่่ าตอบแทน โดยยึึดเกณฑ์์ การ
พิิ จ ารณาค่่ า ตอบแทนกรรมการให้้ อ ยู่่�ในระดัั บ เดีียวกัั บ
ในอุุตสาหกรรมเดีียวกััน ตลอดจนสะท้้อนถึึงภาระหน้้าที่่แ� ละ
ความรัับผิิดชอบของแต่่ละคน ทั้้�งนี้้� จะต้้องมีีการขออนุุมััติิ
ผู้้�ถืือหุ้้�นเกี่่�ยวกัับการจ่่ายค่่าตอบแทนดัังกล่่าว และเปิิดเผย
รายงานค่่าตอบแทนไว้้ในแบบ 56-1 One Report / รายงาน
ประจำำ�ปีี 2563 หน้้า 118
บริิษััทเปิิดเผยนโยบายค่่าตอบแทนผู้้�บริิหารระดัับสููง รวมถึึง
รููปแบบหรืือลัักษณะของค่่าตอบแทนในรููปแบบของเงิินเดืือน
โบนััส และอื่่�นๆ โดยพิิจารณาจากภาระหน้้าที่่�และความรัับ
ผิิดชอบของผู้้�บริิหารระดัับสููงแต่่ละคน ผลการดำำ�เนิินงานของ
บริิษััท ตลอดจนการเทีียบเคีียงกัับบริิษััทในอุุตสาหกรรม
เดีียวกััน และเปิิดเผยไว้้ในแบบ 56-1 One Report / รายงาน
ประจำำ�ปีี 2563 หน้้า 105
บริิษััทมีีนโยบายการทำำ�รายการระหว่่างกัันตามความจำำ�เป็็น
และเพื่่�อประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินธุุรกิิจและบริิหารต้้นทุุน
โดยรายการระหว่่างกัันได้้กระทำำ�อย่่างยุุติิธรรม ตามราคา
ตลาด และเป็็นไปตามปกติิธุุรกิิจ การทำำ�รายการดัังกล่่าว
จะต้้ อ งได้้ รัั บ การพิิ จ ารณาเห็็ น ชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและอนุุมััติิจากคณะกรรมการบริิษััท เพื่่�อขจััด
ปััญหาความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์อย่่างรอบคอบ มีีเหตุุผล
และเพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดของบริิษััทและผู้้�ถืือหุ้้�น บริิษััทจััดให้้
มีีการเปิิดเผยรายการดัังกล่่าวที่่ไ� ด้้รับั การพิิจารณาและอนุุมัติั ิ
โดยปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศ
ไทย และสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์ และ
ตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์ บริิ ษัั ท เปิิ ด เผยรายละเอีียดของแต่่ ล ะ
รายการไว้้ในแบบ 56-1 One Report / รายงานประจำำ�ปีี
2563 หน้้า 130
ในปีี 2563 คณะกรรมการบริิษััทได้้อนุุมััติิการทำำ�รายการ
ที่่�เกี่่�ยวโยงกััน ซึ่่�งได้้ปฎิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดไว้้แล้้ว
รวมถึึงการทำำ�รายการไม่่เกิินวงเงิินที่่ไ� ด้้รับั อนุุมัติั ิ รายละเอีียด
ปรากฏอยู่่�ในหััวข้้อ “รายการระหว่่างกััน” หน้้า 131

คณะกรรมการบริิษััทอนุุมััติินโยบายการเปิิดเผยข้้อมููลเพื่่�อ
เป็็ นแนวทางปฏิิ บััติิในการเปิิ ดเผยข้้อมููลบริิ ษััทต่่อบุุ คคล
ภายนอก และกำำ�หนดผู้้�บริิหารที่่มีีอำ
� ำ�นาจในการเปิิดเผยข้้อมููล
ตลอดจนดููแลให้้มีีหน่่วยงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ เพื่่อ� เป็็นตััวแทน
บริิษััทในการสื่่�อสารข้้อมููลข่่าวสารและกิิจกรรมต่่างๆ ของ
บริิษััทที่่�เป็็นประโยชน์์ในการประกอบการตััดสิินใจลงทุุน
ต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น นัักลงทุุน นัักวิิเคราะห์์หลัักทรััพย์์ และผู้้�ที่่�สนใจ
ทั่่�วไปรัับทราบ ตามนโยบายและแนวทางการเปิิดเผยข้้อมููล
สารสนเทศของบริิ ษัั ทต ามกฎหมายและกฎระเบีียบ
ที่่� เกี่่� ย วข้้ อ งอย่่ า งเหมาะสม และปฏิิ บัั ติิต่่ อผู้้�ลงทุุ นทุุ กคน
อย่่างเท่่าเทีียม และเป็็นธรรม บริิษััทเปิิดเผยข้้อมููลอย่่าง
ถููกต้้อง เพีียงพอ ทัันเวลา เชื่่�อถืือได้้ และเป็็ นไปตามที่่�
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยกำำ�หนด เพื่่�อสร้้างความ
เชื่่อ� มั่่�นและความเข้้าใจที่่ถู� กู ต้้องต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษัทั
แก่่นัักลงทุุน
ผู้้�บริิหารระดัับสููงที่่�ได้้รัับมอบหมายในการเปิิดเผยข้้อมููล
จััดสรรเวลาเข้้าร่่วมกิิจกรรมด้้านนัักลงทุุนสััมพัันธ์์และการ
พบปะกัั บ นัั ก ลงทุุ น ทั้้� ง เพื่่� อ แถลงนโยบายและทิิ ศ ทาง
การดำำ�เนิินธุุรกิิจ แลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็น และตอบข้้อ
ซัักถามต่่างๆ อย่่างสม่ำำ��เสมอ เพื่่�อส่่งเสริิมความสััมพัันธ์์กัับ
นัักลงทุุน นัักวิิเคราะห์์หลัักทรััพย์์ เช่่น การเข้้าเยี่่ย� มชมกิิจการ
บริิษััท และพบผู้้�บริิหาร การจััดประชุุมนัักวิิเคราะห์์ เพื่่�อ
สอบถามข้้อมููล ข่่าวสาร และกิิจกรรมต่่างๆ รวมทั้้�งการ
เปิิดเผยข้้อมููลของบริิษััท
บริิษััทกำำ�หนดช่่วงเวลางดติิดต่่อสื่่�อสารกัับนัักวิิเคราะห์์และ
นัักลงทุุนเพื่่�อให้้ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับผลประกอบการของบริิษััท
(Silent Period) เป็็นเวลา 30 วัันก่่อนวัันประกาศผลการ
ดำำ� เนิิ น งานรายไตรมาสและรายปีี ข องบริิ ษัั ทต่่ อ ตลาด
หลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงการให้้ ข้้อมูู ล
ที่่�ไม่่เป็็นธรรม ซึ่่�งอาจส่่งผลกระทบต่่อราคาหลัักทรััพย์์ของ
บริิษััท
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ในปีี 2563 ผู้้�บริิหารได้้มีีโอกาสพบปะผู้้�ถืือหุ้้�น นัักวิิเคราะห์์
หลัักทรััพย์์ นัักลงทุุน และสื่่�อมวลชนผ่่านกิิจกรรมต่่างๆ เพื่่�อ
นำำ�เสนอผลการดำำ�เนิินงานอย่่างสม่ำำ��เสมอ สรุุปได้้ดัังนี้้�
การประชุุมนัักวิิเคราะห์์ทุุกไตรมาส รวม 4 ครั้้ง� ในวัันที่่�
3 มีีนาคม 2563 วัันที่่� 25 พฤษภาคม 2563 วัันที่่�
21 สิิงหาคม 2563 และวัันที่่� 16 พฤศจิิกายน 2563
	จััดประชุุมร่่วมกัับผู้้�บริิหารตามการนััดหมายของนัักลงทุุน
สถาบัันและนัักวิิเคราะห์์ ทั้้�งหมด 20 ครั้้ง�
 เข้้าร่่วมกิิจกรรมพบปะนัักลงทุุนสถาบัันในงาน TISCO
Construction Services & Drought-Related
Corporate Day ซึ่่ง� จััดโดย บริิษัทั หลัักทรััพย์์ทิสิ โก้้ จำำ�กัดั
เมื่่�อวัันที่่� 31 มกราคม 2563
 เข้้าร่่วมกิิจกรรมพบปะนัักลงทุุนสถาบัันในงาน Krungsri
Corporate Day ซึ่่�งจััดโดย บริิษััท หลัักทรััพย์์ กรุุงศรีี
จำำ�กััด (มหาชน) เมื่่�อวัันที่่� 8 ตุุลาคม 2563
้ มููลและพบปะสื่่อ� มวลชนตลอดทั้้�งปีี รวม 5 ครั้้ง�
 การให้้ข้อ
ได้้แก่่ Money Talk, Money Plus Special, ข่่าวหุ้้�น,
สำำ�นัักข่่าวอีีไฟแนนซ์์ และ Money Daily


นอกจากนี้้� คณะกรรมการยัังส่่งเสริิมให้้มีีการนำำ�เทคโนโลยีี
สารสนเทศมาใช้้ในการเผยแพร่่ข้้อมููล โดยการจััดทำ�ำ เอกสาร
เพื่่� อ การเปิิ ด เผยข้้ อ มูู ล ทั้้� ง ภาษาไทยและภาษาอัั ง กฤษให้้
สาธารณชนทราบผ่่านช่่องทางเว็็บไซต์์ของบริิษัทั นอกเหนืือ
จากการเผยแพร่่ข้้อมููลตามเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดผ่่านช่่องทางของ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ทั้้�งนี้้� ผู้้�ถืือหุ้้�นและนัักลงทุุน
ทั่่�วไปสามารถติิดต่่อหน่่วยงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ได้้ที่่�

หน่่วยงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ :

อาคารน้ำำ�มั
� ันพืืชไทย เลขที่่� 149 ถนนรััชดาภิิเษก
(ท่่าพระ-ตากสิิน) แขวงบุุคคโล เขตธนบุุรีี กรุุงเทพ 10600
โทรศััพท์์ : 02-477-9020 โทรสาร : 02-477-8022
	อีีเมล : ir@tvothai.com

การกำำ�กัับดููแลด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
บริิ ษัั ทกำำ� หนดกรอบการกำำ�กัั บ ดูู แ ลและการบริิ ห ารจัั ด การ
เทคโนโลยีีสารสนเทศระดัับองค์์กรที่่�สอดคล้้องกัับความต้้องการ
ของกิิ จ การ รวมทั้้� ง ดูู แ ลให้้ มีี การนำำ� เทคโนโลยีีสารสนเทศ
มาใช้้ ใ นการเพิ่่� ม โอกาสทางธุุ ร กิิ จ และพัั ฒ นาการดำำ� เนิิ น งาน
ตลอดจนจััดให้้มีีการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�ครอบคลุุมถึึงความเสี่่�ยง
ด้้ า นเทคโนโลยีีสารสนเทศ เพื่่� อ ให้้ กิิ จ การสามารถบรรลุุ
วััตถุปุ ระสงค์์และเป้้าหมายหลัักของกิิจการ

เพื่่�อให้้การใช้้งานเครื่่�องคอมพิิวเตอร์์และเครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์
เป็็นไปอย่่างเหมาะสมและมีีประสิิทธิิภาพ บริิษััทจึึงกำำ�หนดให้้มีี
ระเบีียบการใช้้งานเครื่่อ� งคอมพิิวเตอร์์และเครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์
ของบริิษััท เพื่่�อเป็็นแนวทางให้้พนัักงานทุุกคนยึึดถืือปฏิิบััติิใน
ทิิศทางเดีียวกััน รวมทั้้�งป้้องกัันปััญหาที่่อ� าจเกิิดขึ้้น� จากการใช้้งาน
ในลัักษณะไม่่ถููกต้้อง พร้้อมทั้้�งกำำ�หนดแนวปฏิิบััติิในการกำำ�กัับ
ดููแลด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศในเรื่่�องต่่างๆ ดัังนี้้�
กำำ�กัั บ ดูู แ ลและตรวจสอบการใช้้ เ ทคโนโลยีีสารสนเทศ
สอดคล้้ อ งตามกฎหมาย ระเบีียบข้้ อ บัั ง คัั บ มาตรฐาน
ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง และระเบีียบการใช้้ ง านเครื่่� อ งคอมพิิ ว เตอร์์
และเครืือข่่ า ยคอมพิิ ว เตอร์์ ข องบริิ ษัั ท เพื่่� อ ให้้ มั่่� น ใจว่่ า
การปฏิิบััติิงานถููกต้้อง ครบถ้้วน เป็็นไปตามนโยบายและ
ขั้้�นตอนการปฏิิบััติิงาน และอยู่่�ในกรอบอำำ�นาจหน้้าที่่�และ
ความรัับผิิดชอบตามที่่�กำ�ำ หนดไว้้
รัั ก ษาความปลอดภัั ย ของข้้ อ มูู ล และระบบเทคโนโลยีี
สารสนเทศ โดยกำำ�หนดให้้มีีระบบป้้องกัันการบุุกรุุกผ่่าน
ระบบเครืือข่่ายจากภายนอก (Firewall) ระบบการตรวจสอบ
ผู้้�ใช้้งานก่่อนเข้้าสู่่�ระบบ (Authentication) การกำำ�หนดสิิทธิิ
การเข้้าใช้้งานระบบ (Authorization) การบัันทึึกกิิจกรรม
ของระบบ (Audit Log) โดยบริิษััทจะกำำ�หนดมาตรการ
ด้้ า นความปลอดภัั ย ต่่ า งๆ ให้้ เ ป็็ น ไปตามนโยบายความ
ปลอดภััยของเทคโนโลยีีสารสนเทศของบริิษััท
สำำ� รองข้้ อ มูู ล เป็็ น ประจำำ�ทุุ ก วัั น และทดสอบความถูู ก ต้้ อ ง
ครบถ้้วนของข้้อมููล ตลอดจนกำำ�หนดแผนรองรัับเหตุุการณ์์
ฉุุ ก เฉิิ น ต่่ า งๆ และทดสอบแผนดัั ง กล่่ า ว เพื่่� อ ให้้ มั่่� น ใจว่่ า
สามารถนำำ�ไปปฏิิบััติิได้้จริิง
กำำ�กัับดููแลให้้มีีระบบการรายงาน และการตรวจสอบการ
ปฏิิบััติิงานประจำำ�ด้้านคอมพิิวเตอร์์ที่่�มีีขั้้�นตอนที่่�ชััดเจนและ
สามารถตรวจสอบได้้
นอกจากนี้้� คณะกรรมการบริิ ษััทเล็็ งเห็็ นถึึ งความสำำ�คััญของ
การกำำ�กัั บ ดูู แ ลและการควบคุุ ม ด้้ า นเทคโนโลยีีสารสนเทศ
จึึงกำำ�หนดให้้ฝ่า่ ยจััดการดููแลให้้การดำำ�เนิินงานเป็็นไปตามระเบีียบ
การใช้้งานเครื่่�องคอมพิิวเตอร์์และเครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์ของ
บริิษััท และจััดทำำ�แผนการตรวจสอบและดำำ�เนิินการตรวจสอบ
ทั้้�งด้้านการบริิหารจััดการเทคโนโลยีีสารสนเทศ และการบริิหาร
จััดการความปลอดภััยของระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศของบริิษัทั
และกำำ�หนดไว้้ในแผนการตรวจสอบประจำำ�ปีี
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หมวดที่่� 5
ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริิษััทมีีบทบาทสำำ�คััญในการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ของบริิษัทั โครงสร้้างคณะกรรมการที่่เ� หมาะสมและอำำ�นาจหน้้าที่่�
ความรัับผิิดชอบที่่ชั� ดั เจนของคณะกรรมการบริิษัทั เป็็นสิ่่ง� ที่่จำ� ำ�เป็็น
ต่่อประสิิทธิิภาพการทำำ�งาน บุุคคลที่่�จะได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็น
กรรมการบริิษััทจะต้้องเป็็นผู้้�ที่่�มีีวิิสััยทััศน์์ มีีความสามารถและ
ประสบการณ์์ พร้้อมทั้้�งจะต้้องอุุทิิศเวลาในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�
ให้้กัับบริิษััทได้้อย่่างเต็็มที่่� มีีความเป็็นอิิสระในการตััดสิินใจ
เพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดของบริิษััทและผู้้�ถืือหุ้้�นโดยรวม นอกจากนั้้�น
เพื่่� อ ให้้ โ ครงสร้้ า งคณะกรรมการบริิ ษัั ทมีี ความเหมาะสมกัั บ
สภาพการดำำ�เนิินธุุรกิิจ และเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการปฏิิบััติิหน้้าที่่�
ของคณะกรรมการบริิษััท จึึงแต่่งตั้้�งคณะกรรมการชุุดย่่อยเพื่่�อ
ช่่วยกำำ�กับั ดููแลและกลั่่น� กรองงานตามความจำำ�เป็็น คณะกรรมการ
บริิษัทั ได้้กำำ�หนดนโยบายและแนวปฏิิบัติั เิ กี่่ย� วกัับความรัับผิิดชอบ
ของคณะกรรมการบริิษััทไว้้ในเรื่่�องต่่างๆ ดัังนี้้�

การกำำ�หนดกลยุุทธ์์ นโยบาย
และทิิศทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
คณะกรรมการมีีหน้้ า ที่่� กำำ� หนดนโยบาย กลยุุ ทธ์์ แผนธุุ ร กิิ จ
เป้้าหมายระยะสั้้�นและระยะยาว และพิิจารณาทบทวนวิิสััยทััศน์์
และพัันธกิิจให้้สอดคล้้องกัับสภาวะทางธุุรกิิจ อย่่างน้้อยปีีละ
1 ครั้้ง� รวมทั้้�งส่่งเสริิมการสร้้างนวััตกรรม และสนัับสนุุนให้้บริิษัทั
นำำ�เทคโนโลยีีมาใช้้ในการดำำ�เนิินงานเพื่่�อเพิ่่�มคุุณค่่าให้้แก่่กิิจการ
ตลอดจนให้้ความเห็็นชอบในการกำำ�หนดตััวชี้้�วััดและการตั้้�งค่่า
เป้้าหมาย (Key Performance Indicator: KPI) และกำำ�กัับดููแล
การปฏิิบัติั งิ านของฝ่่ายจััดการให้้บรรลุุตามเป้้าหมายและแผนงาน
ตามที่่�กำำ�หนด รายละเอีียดเปิิดเผยในหััวข้้อ “โครงสร้้างและ
การดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มบริิษััท” หน้้า 9

การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่ดีี� และจรรยบรรณธุุรกิิจ
คณะกรรมการมีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลให้้บริิษััทมีีนโยบายการกำำ�กัับ
ดูู แลกิิ จการที่่� ดีี จรรยาบรรณธุุ รกิิจ และนโยบายกำำ�กัับดููแล
การปฏิิบััติิงานให้้เป็็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบีียบ เพื่่�อให้้
กรรมการ ผู้้�บริิ ห าร และพนัั ก งานของบริิ ษัั ทยึึ ดถืื อปฏิิ บัั ติิ
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้เป็็นไปตามมาตรฐาน มีีจริิยธรรม โปร่่งใส
และสามารถตรวจสอบได้้ พร้้อมทั้้�งดููแลรัักษาสิิทธิิของผู้้�มีีส่่วน
ได้้เสีียตามสิิทธิิขั้้�นพื้้�นฐานด้้วยความเท่่าเทีียม รวมถึึงให้้ความ
สำำ�คััญกัับการดำำ�เนิินงานด้้านการต่่อต้้านทุุจริิตคอร์์รััปชััน โดย
คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน
ทำำ� หน้้ า ที่่� กำำ�กัั บ ดูู แ ลการดำำ� เนิิ น งานของบริิ ษัั ท ให้้ เ ป็็ น ไปตาม
นโยบายดัังกล่่าวข้้างต้้น ตลอดจนกฎหมาย วััตถุปุ ระสงค์์ข้อ้ บัังคัับ
และมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเคร่่งครััด รายละเอีียดเปิิดเผย
ในหััวข้้อ “การกำำ�กัับดููแลกิิจการ” หน้้า 59

การควบคุุมภายในและการตรวจสอบภายใน
เพื่่� อ ให้้ บ ริิ ษัั ท และบริิ ษัั ทย่่ อ ยมีีระบบการควบคุุ ม ภายในที่่� มีี
ประสิิ ทธิิ ภ าพตามมาตรฐาน มีีมาตรการจัั ด การความเสี่่� ย ง
ของบริิษััทในระดัับที่่�ยอมรัับได้้ และคำำ�นึึงถึึงสภาพแวดล้้อมของ
การควบคุุ ม ที่่� เ หมาะสม คณะกรรมการบริิ ษัั ทจึึ ง มอบหมาย
ให้้ ค ณะกรรมการตรวจสอบและสายงานตรวจสอบภายใน
ทำำ� หน้้ า ที่่� ส อบทานและติิ ดต ามผลการควบคุุ ม ภายในอย่่ า ง
สม่ำำ��เสมอสื่่อ� สารสารสนเทศทั้้�งภายในและภายนอกที่่เ� พีียงพอและ
เชื่่�อถืือได้้ รวมทั้้�งติิดตามและประมวลผลอย่่างสม่ำำ��เสมอ เพื่่�อ
ให้้การดำำ�เนิินงาน การรายงาน และการปฏิิบััติิตามกฎหมาย
ข้้ อ บัั ง คัั บ และระเบีียบที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งเกิิ ดป ระสิิ ทธิิ ผ ลสูู ง สุุ ด
ตลอดจนสร้้างความมั่่�นใจให้้กัับผู้้�บริิหาร นัักลงทุุน และผู้้�มีีส่่วน
ได้้เสีียของบริิษััทตามที่่ไ� ด้้เปิิดเผยในหััวข้อ้ “การควบคุุมภายใน”
หน้้า 127
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การบริิหารความเสี่่�ยง
คณะกรรมการบริิ ษัั ทกำำ�กัั บ ดูู แ ลให้้ บ ริิ ษัั ทมีี นโยบายและ
ระบบการบริิ ห ารความเสี่่� ย งที่่� มีีป ระสิิ ทธิิ ภ าพและน่่ า เชื่่� อ ถืือ
จึึ ง มีีมติิ แ ต่่ ง ตั้้� ง คณะกรรมการนโยบายสิ่่� ง แวดล้้ อ ม สัั ง คม
บริิ ห ารความเสี่่� ย งและการกำำ�กัั บ การปฏิิ บัั ติิ ต ามกฎเกณฑ์์
(Environmental, Social, Risk Management and
Compliance Policy Committee : ESRC) เพื่่�อให้้การกำำ�กัับ
ดููแลครอบคลุุมถึึงความรัับผิิดชอบต่่อชุุมชน สัังคม สิ่่�งแวดล้้อม
และกฎเกณฑ์์ ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง คณะกรรมการนโยบาย ESRC
ดำำ�เนิินการเกี่่�ยวกัับการกำำ�หนดนโยบาย กรอบการดำำ�เนิินงาน
ด้้านการบริิหารความเสี่่�ยงให้้มีีความเหมาะสมสอดคล้้องกัับ
นโยบาย แผนธุุ ร กิิ จ รวมทั้้� ง ให้้ ข้้ อ คิิ ด เห็็ น และข้้ อ เสนอแนะ
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง และจััดให้้มีีโดยมีีคณะจััดการ ESRC-E ที่่�ประกอบ
ด้้วยผู้้�บริิหารฝ่่ายต่่างๆ ทำำ�หน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลการบริิหารจััดการ
ความเสี่่�ยงของบริิษััททั่่�วทั้้�งองค์์กร เพื่่�อให้้การบริิหารความเสี่่�ยง
มีีประสิิ ทธิิ ภ าพและประสิิ ทธิิ ผ ล โดยวิิ เ คราะห์์ ประเมิิ น
ความเสี่่�ยงต่่างๆ ทั้้�งจากปััจจััยภายนอกและภายในองค์์กรที่่�อาจ
ส่่ งผลกระทบต่่ อเป้้าหมายในการดำำ�เนิิ นธุุ รกิิ จ รวมทั้้� งจัั ดทำำ�
แผนจััดการความเสี่่ย� งที่่ร� ะบุุมาตรการจััดการความเสี่่ย� งให้้ระดัับ
ความเสี่่� ย งอยู่่�ในเกณฑ์์ ที่่� ย อมรัั บ ได้้ ดัั ง ที่่� ไ ด้้ เ ปิิ ด เผยในหัั วข้้ อ
“การบริิ ห ารจัั ด การความเสี่่� ย ง” หน้้ า 33 และรายงานต่่ อ
คณะกรรมการนโยบาย ESRC บริิษัทมีี
ั การประชุุมด้้านการบริิหาร
ความเสี่่�ยงอย่่างต่่อเนื่่�อง ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการนโยบาย ESRC
จะรายงานต่่อคณะกรรมการบริิษัทั อย่่างน้้อยปีีละ 2 ครั้้�ง

การสรรหากรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงสุุด
การสรรหากรรมการใหม่่ :
คณะกรรมการบริิษััทมอบหมายให้้คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล
สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน ซึ่�ง่ ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ
ทั้้�งหมด ทำำ�หน้้าที่่�ในการพิิจารณาคััดเลืือกและกลั่่�นกรองบุุคคล
เพื่่อ� เข้้ามาเป็็นกรรมการบริิษัทั และเป็็นผู้้�เสนอชื่่อ� ผู้้�ที่มีีคุ
่� ณ
ุ สมบััติิ
เหมาะสม พร้้อมทั้้�งความเห็็นต่่อคณะกรรมการบริิษััท และ
นำำ�เสนอรายชื่่�อกรรมการดัังกล่่าวต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นให้้เป็็น
ผู้้�เลืือกตั้้�งตามหลัักเกณฑ์์ต่่อไป โดยมีีนโยบายและเกณฑ์์การ
พิิจารณาคััดเลืือกจากความเหมาะสมของจำำ�นวนกรรมการและ
ความหลากหลายในโครงสร้้ า งของคณะกรรมการ (Board
Diversity) ให้้สอดคล้้องกัับกลยุุทธ์ใ์ นการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษัทั
เพื่่อ� กำำ�หนดคุุณสมบััติขิ องกรรมการที่่ต้� อ้ งการสรรหาใหม่่ รวมถึึง
การใช้้ฐานข้้อมููลกรรมการ (Director Pool) จากสถาบัันที่่�มีี
ความน่่าเชื่่�อถืือ เช่่น สมาคมส่่งเสริิมกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
หรืือบริิ ษัั ท ที่่� ปรึึ ก ษาแล้้ ว แต่่ ก รณีี โดยคำำ�นึึ ง ถึึ ง ทัั ก ษะจำำ� เป็็ น
ที่่ยั� งั ขาดอยู่่� รวมถึึงประสบการณ์์ ความรู้้�ความสามารถเฉพาะด้้าน
ที่่เ� ป็็นประโยชน์์ต่อ่ บริิษัทั เพื่่อ� ให้้องค์์ประกอบของคณะกรรมการ
มีีความสมบููรณ์์และเป็็นประโยชน์์สููงสุุดต่่อบริิษััท สำำ�หรัับการ
เสนอแต่่งตั้้�งกรรมการรายเดิิม คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล
สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทนจะพิิจารณาจากผลการปฏิิบััติิ
งานที่่ผ่� า่ นมา และการอุุทิศิ เวลาให้้กับั องค์์กรของกรรมการแต่่ละ
รายมาประกอบการพิิจารณา

การสรรหาและแต่่งตั้้�งกรรมการอิิสระ :

ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
คณะกรรมการบริิ ษัั ท ได้้ กำำ� หนดให้้ มีี นโยบายการทำำ� รายการ
ระหว่่างกัันและรายการที่่เ� กี่่ย� วโยงกััน รวมทั้้�งแนวปฏิิบัติั เิ กี่่ย� วกัับ
รายการดัั ง กล่่ า ว เพื่่� อ ให้้ ก รรมการ ผู้้�บริิ ห าร และพนัั ก งาน
ถืือปฏิิบัติั ด้ิ ว้ ยความระมััดระวััง เพื่่อ� ไม่่ให้้มีีการทำำ�รายการที่่ฝ่� า่ ฝืืน
กฎเกณฑ์์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลัักทรััพย์์ฯ โดยกรรมการและ
ผู้้�บริิหารตามนิิยามของ ก.ล.ต. มีีหน้้าที่่�รายงานการมีีส่่วนได้้เสีีย
ของตนเองและบุุคคลที่่�เกี่่�ย วข้้องให้้บริิษััททราบ นอกจากนี้้�
ยัังได้้รวบรวมข้้อมููลรายการต่่างๆ จััดทำำ�ไว้้เป็็นฐานข้้อมููลสำำ�หรัับ
หน่่ ว ยงานภายในที่่� เกี่่� ย วข้้ องใช้้ เป็็ น แนวทางในการพิิ จ ารณา
การทำำ�ธุุ ร กรรมของบริิ ษัั ท เพื่่� อ ไม่่ ใ ห้้ เ กิิ ดข้้ อ ผิิ ด พลาดในการ
ปฏิิบััติิงาน รายละเอีียดเปิิดเผยในหััวข้้อ “รายงานผลการดำำ�เนิิน
งานสำำ�คััญด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการ” หน้้า 120

คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน
จะพิิจารณาจำำ�นวนกรรมการอิิสระในองค์์ประกอบของคณะ
กรรมการบริิษััทให้้มีีความสอดคล้้องและเป็็นไปตามข้้อกำำ�หนด
ของ ก.ล.ต. โดยจะต้้องมีีจำำ�นวนกรรมการอิิสระไม่่น้้อยกว่่า
1 ใน 3 ของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมด ทั้้�งนี้้� กรรมการอิิสระจะต้้อง
มีีคุุณสมบััติิครบถ้้วนและมีีความเป็็นอิิสระตามหลัักเกณฑ์์ของ
ประกาศคณะกรรมการตลาดทุุน รายละเอีียดเปิิดเผยในหััวข้้อ
“หลัักเกณฑ์์การคััดเลืือกกรรมการอิิสระ” หน้้า 110

การแต่่งตั้้�งที่่�ปรึึกษาคณะกรรมการบริิษััท :

คณะกรรมการบริิษัทั อาจพิิจารณาแต่่งตั้้ง� ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิที่ิ มีี่� ความรู้้�
ความสามารถ และประสบการณ์์ เป็็นที่่�ปรึึกษาคณะกรรมการ
บริิษััท เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�ให้้คำำ�ปรึึกษาในด้้านต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
การดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท
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การสรรหาและแต่่งตั้้�งผู้้�บริิหารระดัับสููง :

คณะกรรมการบริิษััทมอบหมายให้้คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล
สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทนเป็็นผู้้�พิิจารณาสรรหาบุุคคล
ที่่มีีคุ
� ณ
ุ สมบััติเิ หมาะสม มีีความรู้้�ความสามารถ และประสบการณ์์
ที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อการดำำ�เนิินงานของบริิษััทมาดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
ประธานเจ้้ า หน้้ า ที่่� บ ริิ ห ารและผู้้�บริิ ห ารระดัั บ สูู ง ตั้้� ง แต่่ ร ะดัั บ
รองกรรมการผู้้�จััดการขึ้้�นไป เพื่่�อนำำ�เสนอชื่่�อบุุคคลที่่�เห็็นว่่า
เหมาะสมต่่ อ คณะกรรมการบริิ ษัั ทพิิ จ ารณาอนุุ มัั ติิ แ ต่่ ง ตั้้� ง
ต่่อไป โดยในการสรรหาได้้พิิจารณากลั่่�นกรองสรรหาบุุคคลที่่�มีี
คุุณสมบััติิครบถ้้วน เหมาะสม มีีความรู้้�ความสามารถ ทัักษะและ
ประสบการณ์์ ที่่� เ ป็็ น ประโยชน์์ ต่่ อ การดำำ� เนิิ น งานของบริิ ษัั ท
มีีความเข้้าใจธุุรกิิจของบริิษัทั เป็็นอย่่างดีี และสามารถบริิหารงาน
ให้้บรรลุุวัตถุ
ั ปุ ระสงค์์และเป้้าหมายที่่ค� ณะกรรมการบริิษัทกำ
ั ำ�หนด
ไว้้ได้้ นอกจากนั้้�น ได้้ร่่วมพิิจารณาแผนการสืืบทอดตำำ�แหน่่งกัับ
ประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหาร โดยพิิจารณาคััดเลืือกจากผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ
ทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กร เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินธุุรกิิจเป็็นไป
อย่่างต่่อเนื่่อ� งและเสริิมสร้้างบุุคลากรให้้มีีความพร้้อมสืืบทอดงาน
ในตำำ�แหน่่งที่่สำ� �คั
ำ ัญ
สำำ�หรัับการสรรหาผู้้�บริิหารระดัับสููงในตำำ�แหน่่งอื่่�นๆ ยกเว้้น
ผู้้�บริิ ห ารตั้้� ง แต่่ ร ะดัั บ รองกรรมการผู้้�จัั ด การขึ้้� น ไป ประธาน
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหารเป็็นผู้้�พิิจารณาสรรหาและแต่่งตั้้�งบุุคคลที่่� มีี
คุุ ณ สมบัั ติิ เ หมาะสมกัั บ ตำำ� แหน่่ ง และหน้้ า ที่่� ค วามรัั บ ผิิ ดช อบ
รวมถึึ ง มีีความรู้้�ความสามารถ ความเข้้ า ใจในธุุ ร กิิ จ และ
ประสบการณ์์ ที่่� เ ป็็ น ประโยชน์์ ต่่ อ การดำำ� เนิิ น งานของบริิ ษัั ท
โดยการคััดเลืือกเป็็นไปตามระเบีียบในการสรรหาบุุคคลของ
ฝ่่ายทรััพยากรบุุคคล

ค่่าตอบแทนกรรมการและผู้้�บริิหาร
บริิษัทมีี
ั นโยบายจ่่ายค่่าตอบแทนกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููง
ที่่จู� งู ใจในระดัับที่่เ� หมาะสม โดยให้้สอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์ เป้้าหมาย
ระยะสั้้� น และระยะยาว ผลการดำำ� เนิิ น งานของบริิ ษัั ท และ
เทีียบเคีียงได้้กับั ธุุรกิิจหรืืออุุตสาหกรรมเดีียวกััน รวมทั้้�งเหมาะสม
ตามหน้้าที่่แ� ละความรัับผิิดชอบของกรรมการและผู้้�บริิหารแต่่ละ
คน โดยกรรมการที่่�ได้้รัับมอบหมายให้้เป็็นกรรมการชุุดย่่อย
ซึ่่�งมีีหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบเพิ่่�มขึ้้�น จะได้้รัับค่่าตอบแทน
ที่่เ� หมาะสมเพิ่่�มตามหน้้าที่่แ� ละความรัับผิิดชอบที่่ไ� ด้้รับั มอบหมาย
นั้้�น เพื่่�อเป็็นไปตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี การกำำ�หนด
ค่่ า ตอบแทนควรมีีนโยบายและหลัั ก เกณฑ์์ ก ารพิิ จ ารณา
ค่่าตอบแทนที่่�ชััดเจน คณะกรรมการบริิษััทจึึงพิิจารณาอนุุมััติิ
นโยบายค่่าตอบแทนกรรมการและประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
เพื่่� อ เป็็ น แนวทางในการกำำ� หนดค่่ า ตอบแทนที่่� เ ป็็ น ธรรมและ

สมเหตุุสมผล โดยประเภทค่่าตอบแทนกรรมการประกอบด้้วย
ค่่าตอบแทนประจำำ�เดืือน ค่่าเบี้้�ยประชุุม และเงิินรางวััล สำำ�หรัับ
ค่่าตอบแทนประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและผู้้�บริิหารระดัับสููงเป็็น
ไปตามหลัั ก การและนโยบายที่่� ค ณะกรรมการบรรษัั ทภิิ บ าล
สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทนกำำ�หนดในรููปแบบเงิินเดืือน
เงิินสมทบกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ และโบนััส ซึ่่�งพิิจารณาจาก
ผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทที่่�สอดคล้้องกัับวิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ
และกลยุุ ทธ์์ ป ระจำำ� ปีี ข องบริิ ษัั ท ตลอดจนแนวปฏิิ บัั ติิ แ ละ
มาตรฐานของกลุ่่�มบริิ ษััท ที่่� มีี ขนาดใกล้้ เคีียงกัั น โดยกำำ�หนด
ให้้มีีการประเมิินการปฏิิบััติิงานเป็็นประจำำ�ทุุกปีีตามบทบาท
หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของแต่่ละคน โดยคณะกรรมการ
บรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทนจะเป็็นผู้้�พิิจารณา
ความเหมาะสมในการกำำ�หนดค่่าตอบแทนทั้้�งในระยะสั้้�นและ
ระยะยาว และปรัับค้้างจ้้างประจำำ�ปีีของประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหาร
พร้้อมทั้้�งนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อพิิจารณาเห็็นชอบ
และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารจะเป็็นผู้้�พิิจารณาความเหมาะสม
ในการกำำ�หนดค่่าตอบแทนและปรัับค่่าจ้้างประจำำ�ปีีที่่�สะท้้อนถึึง
ผลการปฏิิ บัั ติิ ง านของผู้้�บริิ ห ารแต่่ ล ะคน ทั้้� ง นี้้� ค่่ า ตอบแทน
คณะกรรมการบริิ ษััทที่่� ผ่่านการพิิ จารณาจากคณะกรรมการ
บรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทนจะถููกนำำ�เสนอต่่อ
ที่่� ป ระชุุ ม สามัั ญ ผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่� อ พิิ จ ารณาอนุุ มัั ติิ บริิ ษัั ท เปิิ ด เผย
ค่่าตอบแทนที่่จ� ะจ่่ายให้้แก่่กรรมการบริิษัทั และผู้้�บริิหารระดัับสููง
ไว้้ในแบบ 56-1 One Report / รายงานประจำำ�ปีี 2563 ภายใต้้
หััวข้้อ “ค่่าตอบแทนกรรมการ” และหััวข้้อ “นโยบายการจ่่าย
ค่่าตอบแทนผู้้�บริิหาร” หน้้า 118 และ 105 ตามลำำ�ดัับ

ความเป็็นอิิสระของคณะกรรมการ
จากฝ่่ายจััดการ
คณะกรรมการบริิษััทมีีความเป็็นอิิสระจากฝ่่ายบริิหารทำำ�หน้้าที่่�
กำำ�กัับ ดูู แลการดำำ�เนิิ น ธุุ ร กิิ จ โดยรวม ให้้ ความเห็็ น ต่่ อทิิ ศ ทาง
กลยุุทธ์์ของบริิษััทเพื่่�อใช้้เป็็นแนวทางจััดทำำ�แผนธุุรกิิจและแผน
ปฏิิบััติิงาน พร้้อมทั้้�งติิดตามผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทและ
ผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่่�องอย่่างสม่ำำ��เสมอ
เพื่่อ� ให้้มั่่น� ใจว่่าการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั สามารถบรรลุุเป้้าหมาย
ที่่�กำำ�หนดไว้้ รายละเอีียดเปิิดเผยในหััวข้้อ “บทบาทหน้้าที่่�ของ
คณะกรรมการ” หน้้า 94

(6) นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ

81

82

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2563

ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

การพััฒนากรรมการและผู้้�บริิหาร
เพื่่�อให้้การปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการบริิษััทเป็็นไปอย่่างมีี
ประสิิทธิภิ าพ คณะกรรมการบริิษัทมีี
ั นโยบายส่่งเสริิมให้้กรรมการ
และผู้้�บริิหารระดัับสููงได้้เข้้ารัับการฝึึกอบรมในหลัักสููตรที่่�เป็็น
ประโยชน์์ ต่่ อ การปฏิิ บัั ติิ ห น้้ า ที่่� อ ย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง ทั้้� ง การจัั ด การ
ฝึึกอบรมภายในองค์์กรและการเข้้าร่่วมการฝึึกอบรมกัับสถาบััน
ฝึึกอบรมภายนอก เช่่น สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััท
ไทย (IOD) และการร่่วมฝึึกอบรมในต่่างประเทศ โดยมอบหมาย
ให้้คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน
ร่่ ว มกัั บ เลขานุุ ก ารบริิ ษัั ทพิิ จ ารณาหลัั ก สูู ต รอบรมที่่� จำำ� เป็็ น
สำำ�หรัับกรรมการแต่่ละคนที่่�เกี่่�ยวข้้องในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�และ
ความรัับผิิดชอบของกรรมการอย่่างต่่อเนื่่�อง ทั้้�งนี้้� เพื่่�อนำำ�ความรู้้�
และประสบการณ์์มาพััฒนาองค์์กรต่่อไป สำำ�หรัับการพััฒนา
ผู้้�บริิหาร ฝ่่ายทรััพยากรบุุคคลมีีนโยบายและแผนการพััฒนา
ผู้้�บริิ ห ารเป็็ น รายบุุ ค คล เพื่่� อ พัั ฒ นาศัั ก ยภาพของบุุ ค ลากร
ในองค์์ ก รให้้ พ ร้้ อ มในการทำำ� งานและสอดคล้้ อ งกัั บ แผนการ
สืืบทอดตำำ�แหน่่งงาน และแผนการขยายงานของบริิษััท

การประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน
คณะกรรมการบริิษััทดููแลให้้มีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน
ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุุดย่่อย เป็็นประจำำ�ทุุกปีี
อย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง โดยแบ่่งการประเมิินออกเป็็น 2 แบบ คืือ
การประเมิิ น ผลการปฏิิ บัั ติิ ง านของคณะกรรมการทั้้� ง คณะ
(As a whole) และการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของตนเอง
(Self-Assessment) รวมทั้้�งจััดให้้มีีการประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ าน
ของประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหาร โดยกระบวนการในการประเมิินผล
การปฏิิ บัั ติิ ง านของคณะกรรมการบริิ ษัั ททั้้� ง แบบคณะและ
รายบุุคคลนั้้�น คณะกรรมการบริิษััทมอบหมายให้้คณะกรรมการ
บรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทนเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบ
ในการประเมิินผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่� ซึ่่�งมีีเลขานุุการบริิษััทเป็็น
ผู้้�ดำำ�เนิินการส่่งแบบประเมิินให้้กรรมการทุุกคน เพื่่�อประเมิินผล
การปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการบริิษััทและคณะกรรมการชุุด
ย่่อยที่่�ตนดำำ�รงตำำ�แหน่่ง จากนั้้�นเลขานุุการบริิษััทรวบรวมแบบ
ประเมิิ น กลัั บ มาประมวลผล เพื่่� อ นำำ�เสนอต่่ อคณะกรรมการ
บรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทนพิิจารณาเพื่่�อ
รายงานผลต่่อคณะกรรมการบริิษัทั โดยคณะกรรมการบริิษััทจะ
นำำ� ผลการประเมิิ น มาวิิ เ คราะห์์ แ ละหาข้้ อ สรุุ ป เพื่่� อ กำำ� หนด
มาตรการในการปรัั บ ปรุุ ง ประสิิ ทธิิ ภ าพการทำำ� งานของคณะ
กรรมการบริิษััทต่่อไป

สำำ�หรัับหลัักเกณฑ์์การประเมิินผลคิิดเป็็นร้้อยละจากคะแนน
เต็็มในแต่่ละข้้อ ดัังนี้้�
ช่่วงคะแนน

เกณฑ์์ประเมิิน

ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป

ดีเยี่ยม

ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป

ดีมาก

ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป

พอใช้

น้อยกว่าร้อยละ 50

ควรปรับปรุง

ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการบริิษััทดููแลให้้มีีการประเมิินผลงานและ
ทบทวนการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ข� องประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหารเป็็นประจำำ�
ทุุกปีี

การกำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินงาน
ของบริิษััทย่่อยและบริิษัทร่
ั ่วม
บริิษัทมีี
ั นโยบายส่่งกรรมการหรืือผู้้�บริิหารที่่มีีคุ
� ณ
ุ สมบััติเิ หมาะสม
ไปเป็็นกรรมการของบริิษัทย่
ั ่อย เพื่่�อให้้การบริิหารงานเป็็นไปใน
ทิิศทางเดีียวกััน ทั้้�งนี้้� เป็็นข้้อตกลงระหว่่างบริิษััทและบริิษััทย่่อย
และบริิษััทร่่วมในการร่่วมลงทุุน เพื่่�อมีีส่่วนร่่วมในการกำำ�หนด
นโยบายที่่�สำำ�คััญในการดำำ�เนิินกิิจการ รวมทั้้�งการดููแลให้้บริิษััท
ย่่อยมีีระบบการควบคุุมภายในที่่�เหมาะสม และมีีกลไกในการ
กำำ�กัับกิิจการในด้้านต่่างๆ ภายใต้้เกณฑ์์เดีียวกัันกัับบริิษััท ทั้้�งนี้้�
บริิษััทย่่อยมีีหน้้าที่่�นำำ�ส่่งงบการเงิินให้้กัับบริิษััทเพื่่�อจััดทำำ�งบ
การเงิินรวม
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6.2 จรรยาบรรณธุุรกิิจ
คณะกรรมการบริิษััทกำำ�กัับดููแลให้้ผู้้�บริิหารและพนัักงานทุุกคน
เข้้าใจถึึงมาตรฐานด้้านจริิยธรรมที่่บ� ริิษัทยึ
ั ดถืื
ึ อในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
เพื่่�อให้้บรรลุุวััตถุปุ ระสงค์์ เป้้าหมาย วิิสััยทััศน์์ และเป็็นการสร้้าง
คุุณค่่าให้้กัับองค์์กร โดยได้้จััดทำ�คู่่�มืื
ำ อจรรยาบรรณธุุรกิิจเป็็นลาย
ลัักษณ์์อัักษรและพิิจารณาทบทวนเป็็นประจำำ�ทุุก 2 ปีี พร้้อมทั้้�ง
ประกาศและสื่่อ� สารให้้ผู้้�บริิหารและพนัักงานทุุกคนรัับทราบและ
ยึึดเป็็นหลัักปฏิิบััติิในการทำำ�งาน รวมทั้้�งบรรจุุไว้้ในเอกสารการ
ปฐมนิิ เ ทศพนัั ก งานของบริิ ษัั ท ตลอดจนมีีการจัั ดกิิ จ กรรม
ประชาสััมพัันธ์์เกี่่�ยวกัับเรื่่�องนี้้�อย่่างสม่ำำ��เสมอ เพื่่�อปลููกฝัังให้้
พนัักงานมีีจิิตสำำ�นึึกในเรื่่�องดัังกล่่าว
ในการประชุุ ม คณะกรรมการบริิ ษัั ท ครั้้� ง ที่่� 16/2563 คณะ
กรรมการบริิษััทพิิจารณาทบทวนคู่่�มืือจรรยาบรรณธุุรกิิจ เพื่่�อให้้
มีีความเหมาะสมกัับสภาวการณ์์ และสภาพแวดล้้อมธุุรกิิจที่่�อาจ
เปลี่่�ยนแปลงไป และจััดอบรมจรรยาบรรณธุุรกิิจแก่่พนัักงานใน
วัันศุุกร์์ที่่� 4 ธัันวาคม 2563 เพื่่�อส่่งเสริิมให้้พนัักงานทุุกคนยึึดถืือ
ปฏิิบััติิไปในแนวทางเดีียวกััน นอกจากนี้้� บริิษััทมีีความมุ่่�งหวััง
ให้้ คู่่�ค้้ า มีีการดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ อย่่ า งยั่่� ง ยืืนและสอดคล้้ อ งกัั บ วิิ ถีี
การดำำ�เนิินงานของบริิษััท จึึงได้้สื่�่อสารจรรยาบรรณคู่่�ค้้าธุุรกิิจ

ที่่ค� รอบคลุุมประเด็็นด้้านสิิทธิมิ นุุษยชน แรงงาน สิ่่ง� แวดล้้อม และ
การต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รัปชั
ั นั รวมทั้้�งการเคารพและการปฏิิบัติั ิ
ตามกฎหมาย กฎระเบีียบที่่เ� กี่่ย� วข้้อง เพื่่อ� เป็็นแนวทางการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจร่่วมกััน ทั้้�งนี้้� เพื่่อ� ประโยชน์์ของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย บริิษัทั
ได้้เผยแพร่่นโยบายกำำ�กัับดููแลกิิจการ จรรยาบรรณธุุรกิิจ และ
จรรยาบรรณคู่่�ค้้าธุุรกิิจ รวมทั้้�งช่่องทางการร้้องเรีียนผ่่านทาง
เว็็บไซต์์ของบริิษััท ภายใต้้หััวข้้อ “การกำำ�กัับดููแลกิิจการ”

�ยนแปลงและพััฒนาการที่่�สำำ�คััญของนโยบาย แนวปฏิิบััติิ
6.3 การเปลี่่
และระบบการกำำ�กัับดููแลกิิจการในรอบปีีที่่�ผ่่านมา
ในที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทครั้้�งที่่� 14/2563 เมื่่�อวัั นที่่�
13 พฤศจิิกายน 2563 คณะกรรมการบริิษััทโดยผ่่านความเห็็น
ชอบจากคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่า
ตอบแทน พิิจารณาทบทวนนโยบายกำำ�กับั ดููแลกิิจการและผลการ
ปฏิิบััติิตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี (CG Code) ในแต่่ละ
ข้้อ เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าได้้มีีการปฏิิบััติิงานที่่�สอดคล้้องกัับหลัักปฏิิบััติิ
ดัั ง กล่่ า วตามความเหมาะสมกัั บ การดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ ของบริิ ษัั ท
อย่่างไรก็็ตาม สำำ�หรัับหลัักปฏิิบัติั ที่ิ ยั่� งั ไม่่เหมาะสมกัับบริิบทธุุรกิิจ

ในปัั จ จุุ บััน คณะกรรมการบริิ ษััทพิิ จ ารณากำำ�หนดมาตรการ
ทดแทนที่่� เ หมาะสมและได้้ บัั น ทึึ ก ไว้้ เ ป็็ น ส่่ ว นหนึ่่� ง ของมติิ
คณะกรรมการเพื่่�อให้้คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และ
กำำ�หนดค่่าตอบแทนทบทวนและนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษัทั
เพื่่อ� พิิจารณาทบทวนเป็็นประจำำ�ทุกุ ปีี โดยปีี 2563 มีีเรื่่อ� งที่่บ� ริิษัทั
ยัั ง ไม่่ ไ ด้้ นำำ� หลัั ก ปฏิิ บัั ติิ ต ามหลัั ก การกำำ�กัั บ ดูู แ ลกิิ จ การที่่� ดีี
มาปรัับใช้้ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ดัังนี้้�
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หลัักปฏิิบััติิ

คำำ�ชี้้�แจงของบริิษััท

กรรมการอิิ ส ระมีีการดำำ� รงตำำ� แหน่่ ง ต่่ อ เนื่่� อ ง
ไม่่เกิิน 9 ปีี

คณะกรรมการกำำ�หนดนโยบายในการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของกรรมการอิิสระ
ไว้้ไม่่เกิิน 3 วาระติิดต่่อกััน ในปีี 2563 มีีกรรมการอิิสระ 2 คน ที่่�ดำำ�รง
ตำำ�แหน่่งกรรมการอิิสระต่่อเนื่่�องเกิิน 9 ปีี คืือ นายสมพล เกีียรติิไพบููลย์์
(ประธานกรรมการ), ดร.ชััยพััฒน์์ สหััสกุุล เนื่่�องจากกรรมการทั้้�ง 2 คน
เป็็นบุุคคลที่่�มีีความรู้้� ความสามารถ และประสบการณ์์อัันเป็็นที่่�ต้้องการ
ของบริิษััท และสามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในฐานะประธานกรรมการและ
กรรมการอิิสระได้้เป็็นอย่่างดีี อีีกทั้้�งสนัับสนุุนให้้การดำำ�เนิินธุุรกิิจบรรลุุ
ผลสำำ�เร็็จและเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�อง บริิษััทจึึงเชื่่�อมั่่�นว่่ากรรมการอิิสระ
ทั้้�ง 2 คน มีีคุุณสมบััติที่ิ เ่� หมาะสมและยัังสามารถให้้ความเห็็นได้้อย่่างอิิสระ

พิิจารณาจััดทำำ�shareholders’ agreement
หรืือข้้อตกลงอื่่�นเพื่่�อให้้เกิิดความชััดเจนเกี่่�ยวกัับ
อำำ�นาจในการบริิหารจััดการบริิษััทย่่อย

บริิษััทอยู่่�ระหว่่างการพิิจารณาสรรหาบุุคคลที่่�เหมาะสมเพื่่�อแต่่งตั้้�งเป็็น
ตััวแทนกรรมการหรืือผู้้�บริิหารในบริิษััทย่่อยตามสััดส่่วนการถืือหุ้้�น เพื่่�อ
ให้้การบริิหารงานเป็็นไปในทิิศทางเดีียวกััน ทั้้�งนี้้�ต้้องสอดคล้้องกัับวาระ
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการของบริิษััทย่อ่ ย

พิิ จ ารณาจัั ด ให้้ มีี ที่่� ปรึึ ก ษาภายนอกมาช่่ ว ยใน
การกำำ�หนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็็นใน
การประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านของคณะกรรมการ
อย่่างน้้อยทุุกๆ 3 ปีี

คณะกรรมการมอบหมายให้้ฝ่่ายบริิหารไปดำำ�เนิินการศึึกษาข้้อมููลและ
พิิจารณาตามความเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบมีีกรรมการอย่่างน้้อย
1 คนที่่�จบการศึึกษาด้้านบััญชีี

คณะกรรมการมีีความเห็็นว่่ากรรมการตรวจสอบทั้้�ง 3 ท่่าน เคยดำำ�รง
ตำำ�แหน่่งกรรมการตรวจสอบในบริิษััทจดทะเบีียนอื่่�นมาแล้้ว และมีี
ความเข้้าใจในมาตรฐานการบััญชีีที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป จึึงมีีความรู้้�และ
ประสบการณ์์ เ พีียงพอที่่� จ ะสามารถทำำ� หน้้ า ที่่� ใ นการสอบทานความ
น่่าเชื่่�อถืือของงบการเงิินได้้เป็็นอย่่างดีี แม้้ว่่าไม่่มีีวุุฒิิการศึึกษาด้้านบััญชีี

คณะกรรมการควรมีีกรรมการอิิสระที่่เ� ป็็นผู้้�หญิิง
อย่่างน้้อย 1 คน

บริิ ษัั ทมีี นโยบายการพิิ จ ารณาความหลากหลายในโครงสร้้ า งคณะ
กรรมการ ทั้้�งด้้านทัักษะวิิชาชีีพ ความเชี่่�ยวชาญเฉพาะด้้าน และเพศ
ในปััจจุุบันั คณะกรรมการบริิษัทมีีจำ
ั ำ�นวน 12 คน ประกอบด้้วยกรรมการ
เพศชาย 11 คน กรรมการเพศหญิิง 1 คน ซึ่่ง� เป็็นจำำ�นวนที่่�เหมาะสมกัับ
ขนาด ประเภท และความซัับซ้้อนทางธุุรกิิจ อย่่างไรก็็ตาม หากบริิษััท
มีีโอกาสในการสรรหากรรมการอิิสระเพิ่่�ม บริิษััทพร้้อมจะนำำ�หลัักปฏิิบััติิ
ตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีมาปรัับใช้้อย่่างแน่่นอน

คณะกรรมการควรประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ
มากกว่่า 50%

บริิ ษัั ท อยู่่�ระหว่่ า งการศึึ ก ษาการปรัั บ โครงสร้้ า งคณะกรรมการและ
พิิจารณาตามความเหมาะสมกัับการประกอบธุุรกิิจของบริิษััท ปััจจุุบััน
บริิษััทมีีกรรมการอิิสระ 5 คน จากกรรมการทั้้�งหมด 12 คน คิิดเป็็น
41.67%
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จากการที่่�บริิษััทยึึดมั่่�นในการนำำ�หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและหลัักจรรยาบรรณธุุรกิิจมาใช้้ใน
การบริิ ห ารและดำำ� เนิิ น งานของบริิ ษัั ท อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง และได้้ พัั ฒ นาระดัั บ การกำำ�กัั บ ดูู แ ลกิิ จ การ
ให้้มีีประสิิทธิิภาพและเหมาะสมกัับบริิษััทมาโดยตลอด เป็็นผลให้้บริิษััทได้้รัับการประเมิินจากองค์์กร
ต่่างๆ ดัังนี้้�

บริิษััทได้้รัับการประเมิินจากโครงการผล
สำำ�รวจการกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััท
จดทะเบีียนไทย (CGR) ประจำำ�ปีี 2563 ใน
ระดัับดีีเลิิศ (5 ดาว) และได้้ รัับการจัั ด
อัันดัับเป็็น 1 ใน 44 บริิษัทั Top Quartile
ในกลุ่่�มบริิษััทจดทะเบีียนที่่�มีีมููลค่่าหลััก
ทรััพย์์ตามราคาตลาด (Market Cap.)
10,000-30,000 ล้้านบาท

บริิ ษัั ท ได้้ รัั บ การประเมิิ น จากโครงการ
ประเมิินคุุณภาพการจััดการประชุุมสามััญ
ผู้้ถื� อื หุ้้�น (AGM Checklist) โดยสมาคมส่่ง
เสริิมผู้้�ลงทุุนไทย ด้้วยคะแนน 99 คะแนน
อยู่่�ในระดัับ “ดีีเยี่่�ยม”

บริิษัทั ได้้รับั รางวััล “โครงการส่่งเสริิม
โรงงานอุุตสาหกรรมให้้มีคี วามรัับผิิด
ชอบต้้อสัังคมและชุุมชนอย่่างยั่่�งยืืน”
หรืือ CSR-DIW Award ประจำำ�ปีี
2563 จากกรมโรงงานอุุตสาหกรรม
กระทรวงอุุตสาหกรรม

บริิ ษัั ท ได้้ รัั บ การคัั ด เลืือกติิ ดอัั น ดัั บ
ESG100 จากการดำำ�เนิินงานที่่�โดด
เด่่นด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และธร
รมาภิิบาล โดยสถาบัันไทยพััฒน์์ต่่อ
เนื่่�องเป็็นปีีที่่� 5

(6) นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ

บ ริิ ษัั ทได้้ รัั บกา ร คัั ดเ ลืื อกใ ห้้ อยู่่� ใน
Thailand Sustainability Investment
(THSI) หรืือ รายชื่่�อหุ้้�นยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี
2563 จัั ด โดยตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ห่่ ง
ประเทศไทย ซึ่่�งบริิษััทได้้รัับการคััดเลืือก
ให้้อยู่่�ในรายชื่่�อหุ้้�นยั่่ง� ยืืนเป็็นปีีที่่� 4 ติิดต่่อ
กััน

บริิษััทได้้รัับรางวััล อย.ควอลิิตี้้�อวอร์์ด
ประจำำ�ปีี 2563 ในกลุ่่�มสถานประกอบการ
ด้้านอาหาร ประเภทกิิจการผู้้�ประกอบการ
อุุ ต สาหกรรมการเกษตรที่่� ดำำ� เนิิ น งาน
อย่่างมีีคุุณภาพ มีีจริิยธรรม และประกอบ
ด้้ ว ยความรัั บ ผิิ ดช อบต่่ อ สัั ง คมต่่ อ เนื่่� อ ง
เป็็นปีีที่่� 3
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ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

โครงสร้้างการกำำ�กัับดููแลกิิจการและ
ข้้อมููลสำำ�คััญเกี่่�ยวกัับคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุุดย่่อย ผู้้�บริิหาร
พนัักงาน และอื่่�นๆ
7.1 โครงสร้้างการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ผัังโครงสร้้างองค์์กร
(ณ วัันที่่� 13 มกราคม 2564)

คณะกรรมการบร�ษัท

เลขานุการบร�ษัท
คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล
สรรหาและกำหนด
คาตอบแทน

คณะกรรมการ
นโยบายสิ�งแวดลอม สังคม
บร�หารความเสี่ยงและ
การกำกับดูแลการปฏิบัติ
ตามเกณฑ (ESRC)
ประธานเจาหนาที่บร�หาร

สำนักประธาน
เจาหนาที่บร�หาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
สำนักตรวจสอบ
ภายใน

ผูชวยประธานเจาหนาที่บร�หาร
กรรมการผูจัดการ

ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ
ดานการพาณิชย

ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ
ดานการบร�หาร

ประธานเจาหนาที่
ปฏิบัติการดานการผลิต
ความปลอดภัย

ฝายธุรกิจ 1

ฝายบัญชี

ฝายโลจ�สติกส

ฝายธุรกิจ 2

ฝายพัฒนาธุรกิจ

ฝายผลิต

ฝายธุรกิจ 3

ฝายทรัพยากรบุคคล

ฝายว�ศวกรรม

ฝายธุรกิจ 4

ฝายเทคนิค

ฝาย Supply &
Trading
(7) โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการและข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ
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ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

7.2 ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับคณะกรรมการ
โครงสร้้างคณะกรรมการประกอบด้้วย คณะกรรมการบริิษััท
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา
และกำำ�หนดค่่าตอบ และคณะกรรมการนโยบายสิ่่�งแวดล้้อม
สัั ง คม บริิ ห ารความเสี่่� ย ง และการกำำ�กัั บ การปฏิิ บัั ติิ ต าม
กฎเกณฑ์์ ซึ่่�งส่่งเสริิมให้้การกำำ�กัับดููแลกิิจการมีีความเหมาะสม
ตรวจสอบได้้ และเป็็นการถ่่วงดุุลระหว่่างกััน

องค์์ประกอบของคณะกรรมการบริิษัทั
คณะกรรมการบริิษัทป
ั ระกอบด้้วยบุุคคลที่่มีี� ความรู้้�ความสามารถ
มีีคุุณสมบััติิหลากหลายจากสาขาวิิชาชีีพ มีีทัักษะความชำำ�นาญ
และประสบการณ์์ในด้้านอุุตสาหกรรมน้ำำ�มั
� ันพืืชโดยตรง และ
ประสบการณ์์ด้้านอื่่�นๆ ที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อการดำำ�เนิินงานของ
คณะกรรมการและธุุรกิิจของบริิษััท เป็็นผู้้�ที่่�มีีเวลาเพีียงพอและ
ให้้ความทุ่่�มเทในการปฏิิบััติิงานของบริิษััท คณะกรรมการเป็็น
ผู้้�มีีบทบาทสำำ�คัญ
ั ในการกำำ�หนดนโยบายและภาพรวมขององค์์กร
ทั้้�งระยะสั้้น� และระยะยาวร่่วมกัับผู้้�บริิหารระดัับสููง และมีีบทบาท
สำำ�คััญในการกำำ�กัับดููแล ตรวจสอบ และประเมิินผลการดำำ�เนิิน
งานของบริิษััทให้้เป็็นไปตามแผนที่่ว� างไว้้
ตามข้้อบัังคัับของบริิษััทกำ�ำ หนดให้้มีีกรรมการไม่่น้้อยกว่่า 5 คน
โดยกรรมการไม่่น้้อยกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งต้้องมีีถิ่่�นฐานในประเทศไทย
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 คณะกรรมการบริิษััทมีีจำำ�นวน
12 คน ประกอบด้้วยกรรมการเพศชาย 11 คน กรรมการ
เพศหญิิง 1 คน ตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีสำำ�หรัับบริิษััท
จดทะเบีียน ซึ่่�งเป็็นจำำ�นวนที่่�เหมาะสมกัับขนาด ประเภท และ
ความซัับซ้้อนทางธุุรกิิจ นอกจากนี้้� คณะกรรมการบริิษัทป
ั ระกอบ
ด้้วยกรรมการที่่�มีีคุุณสมบััติิเป็็นกรรมการอิิสระ ตามหลัักเกณฑ์์
ที่่� ค ณะกรรมการกำำ�กัั บ ตลาดทุุ น ประกาศและข้้ อ บัั ง คัั บ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยกำำ�หนดในสััดส่่วนไม่่น้้อยกว่่า
1 ใน 3 ของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมด โดยกรรมการอิิสระจะทำำ�
หน้้าที่่ใ� นการตรวจสอบการทำำ�งานของฝ่่ายจััดการ เสนอแนะและ

แสดงความคิิดเห็็น สนัับสนุุนนโยบายที่่เ� ป็็นประโยชน์์ต่อ่ ผู้้�ถืือหุ้้�น
หรืือคััดค้้านแนวทางที่่�อาจก่่อให้้เกิิดความไม่่เป็็นธรรม หรืือ
ไม่่โปร่่งใสซึ่่�งอาจกระทบต่่อผลประโยชน์์ของผู้้�ถืือหุ้้�น และผู้้�มีี
ส่่วนได้้เสีียกลุ่่�มต่่างๆ รวมทั้้�งดููแลให้้บริิษััทกำำ�หนดและเปิิดเผย
นโยบายด้้านการดููแลการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน เพื่่�อให้้มั่่�นใจ
ได้้ว่่าเป็็นไปเพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดของบริิษััทและผู้้�ถืือหุ้้�น สำำ�หรัับ
กรรมการที่่� ไ ม่่ เ ป็็ น ผู้้�บริิ ห ารจะมีีประสบการณ์์ ใ นธุุ ร กิิ จ หรืือ
อุุตสาหกรรมหลัักที่่�บริิษััทดำำ�เนิินการอยู่่� โดยกรรมการทั้้�งหมด
เป็็ น บุุ ค คลที่่� มีีคุุ ณ สมบัั ติิ ทัั ก ษะ และความเชี่่� ย วชาญที่่� เ ป็็ น
ประโยชน์์ ส อดคล้้ อ งกัั บ ธุุ ร กิิ จ ขององค์์ ก ร องค์์ ป ระกอบของ
คณะกรรมการบริิษััทปััจจุุบัันมีีดัังนี้้�
กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร 10 คน (คิิดเป็็นร้้อยละ 83.33
ของจำำ�นวนคณะกรรมการบริิษััท) ประกอบด้้วย




กรรมการอิิสระ จำำ�นวน 5 คน (ไม่่น้้อยกว่่า 1 ใน 3 ของ
จำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมด คิิดเป็็นร้้อยละ 41.67 ของ
จำำ�นวนคณะกรรมการบริิษัทั )
กรรมการอื่่�นที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องในการบริิหารงานประจำำ�ของ
บริิษััท จำำ�นวน 5 คน (คิิดเป็็นร้้อยละ 41.67 ของจำำ�นวน
คณะกรรมการบริิษัทั )

กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร 2 คน (คิิดเป็็นร้้อยละ 16.67 ของ
จำำ�นวนคณะกรรมการบริิษััท)
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 คณะกรรมการบริิษัทั มีีทั้้�งหมด 12
คน ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ 4 คน (สััดส่่วน 1 ใน 3 ของ
จำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมด) กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร 3 คน และ
กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร 5 คน โดยมีีรายนามคณะกรรมการ
บริิษััท ดัังนี้้�

(7) โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการและข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ

87

88

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2563

ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ชื่่�อ

นามสกุุล

ตำำ�แหน่่ง

1.

นายสมพล

เกีียรติิไพบููลย์์

ประธานกรรมการ (อิิสระ) / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน

2.

นายบวร

วงศ์์สิินอุุดม/1

รองประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการนโยบาย ESRC

3.

นายอภิิชาติิ

จีีระพัันธุ์์�

กรรมการ (อิิสระ) / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน

4.

ดร.ชััยพััฒน์์

สหััสกุุล

กรรมการ (อิิสระ) / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการนโยบาย ESRC

5.

รศ.น.สพ.กิิจจา

อุุไรรงค์์

กรรมการ (อิิสระ) / กรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน

6.

นายวิิชิิต

วิิทยฐานกรณ์์

กรรมการ

7.

นางสาวอรััญญา

วิิทยฐานกรณ์์

กรรมการ / กรรมการนโยบาย ESRC

8.

นายวิิชััย

วิิทยฐานกรณ์์

กรรมการ

9.

นายวััชร

วิิทยฐานกรณ์์

กรรมการ

10.

นายพาชััย

จัันทร์์พิิทัักษ์์

กรรมการ

11.

นายเอกรััฐ

วงศ์์ศุุภชาติิกุุล

กรรมการ

12.

นายวรวุุฒิิ

ตั้้�งพิิรุุฬห์์ธรรม

กรรมการ

หมายเหตุุ :

/1

ลาออกจากตำำ�แหน่่งกรรมการและทุุกตำำ�แหน่่งในบริิษััท ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2564

(7) โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการและข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ
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ทั้้�งนี้้� บริิษััทมีีการเปลี่่�ยนแปลงกรรมการและผู้้�บริิหารหลัังจากสิ้้�นงวดบััญชีีประจำำ�ปีี วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 โดยปััจจุุบัันคณะกรรมการ
บริิษัทั มีีทั้้�งหมด 12 คน ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ 5 คน (สััดส่่วนไม่่น้้อยกว่่า 1 ใน 3 ของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมด) กรรมการที่่�เป็็น
ผู้้�บริิหาร 2 คน และกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร 5 คน โดยมีีรายนามคณะกรรมการบริิษััท ดัังนี้้�
ชื่่�อ

นามสกุุล

1.

นายสมพล

เกีียรติิไพบููลย์์

ประธานกรรมการ (อิิสระ) / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน

2.

นายอภิิชาติิ

จีีระพัันธุ์์�

กรรมการ (อิิสระ) / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน

3.

ดร.ชััยพััฒน์์

สหััสกุุล

กรรมการ (อิิสระ) / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการนโยบาย ESRC

4.

รศ.น.สพ.กิิจจา

อุุไรรงค์์

กรรมการ (อิิสระ) / กรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน

5.

ดร.สุุวิิทย์์

เมษิินทรีีย์์/1

กรรมการ (อิิสระ) / กรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน

6.

นายวิิชิิต

วิิทยฐานกรณ์์/2

กรรมการ

7.

นางสาวอรััญญา

วิิทยฐานกรณ์์/2

กรรมการ

8.

นายวิิชััย

วิิทยฐานกรณ์์

กรรมการ

9.

นายวััชร

วิิทยฐานกรณ์์/2

กรรมการ

10.

นายพาชััย

จัันทร์์พิิทัักษ์์/2

กรรมการ

11.

นายเอกรััฐ

วงศ์์ศุุภชาติิกุุล

กรรมการ

12.

นายวรวุุฒิิ

ตั้้�งพิิรุุฬห์์ธรรม/2

กรรมการ

หมายเหตุุ :

ตำำ�แหน่่ง

แต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการบริิษััท ตามมติิที่่�ประชุุมคณะกรรมการ ครั้้�งที่่� 2/2564 วัันที่่� 13 มกราคม 2564 และแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการอิิสระ และ
กรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน ตามมติิที่ป่� ระชุุมคณะกรรมการ ครั้้�งที่่� 3/2564 ตั้้�งแต่่วัันที่่� 28 มกราคม 2564
/2
กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนามผููกพัันบริิษัทั โดยกำำ�หนดให้้กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนามผููกพัันบริิษัทั 2 คน ลงลายมืือชื่่อ� ร่่วมกัันและประทัับตราสำำ�คัญ
ั
ของบริิษััท
/1

(7) โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการและข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ
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บทบาทหน้้าที่่�ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริิษััทมีีบทบาทหน้้าที่่�ที่่�สำำ�คััญในการกำำ�กัับดููแล
การกำำ�หนดวััตถุปุ ระสงค์์และเป้้าหมายหลัักของบริิษัทั กำำ�กับั ดููแล
กลยุุทธ์์ นโยบาย แผนงาน และติิดตามการทำำ�งานของฝ่่ายจััดการ
เพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดของบริิษััทและเป็็นธรรมต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
และสัังคมโดยรวม โดยคำำ�นึึงถึึงหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
ในปีี 2563 ไม่่ปรากฏว่่าบริิษััทมีีการกระทำำ�ที่่�ขััดต่่อกฎระเบีียบ
ที่่�ร้้ายแรงตามกฎระเบีียบของ ก.ล.ต. และตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
หรืือมีีการกระทำำ�ผิิ ด ด้้ า นการทุุ จ ริิ ต หรืือกระทำำ�ผิิ ด จริิ ย ธรรม
หรืือมีีกรณีีที่่�กรรมการไม่่เป็็นผู้้�บริิหารลาออก เนื่่�องจากประเด็็น
การกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััท หรืือมีีกรณีีเกี่่�ยวกัับชื่่�อเสีียง
ในทางลบของบริิษััท เนื่่�องจากความล้้มเหลวในการทำำ�หน้้าที่่�
สอดส่่องดููแลของคณะกรรมการบริิษััท	

ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ
ของคณะกรรมการบริิษััท
คณะกรรมการบริิ ษัั ทมีี หน้้ า ที่่� กำำ� หนดนโยบายและทิิ ศ ทาง
การดำำ�เนิินงานของบริิษััท (Directing) และกำำ�กัับควบคุุมดููแล
(Monitoring and Supervision) ให้้ฝ่่ายจััดการดำำ�เนิินการ
ให้้ เ ป็็ น ไปตามนโยบายที่่� กำำ� หนดไว้้ อ ย่่ า งมีีประสิิ ทธิิ ภ าพและ
ประสิิทธิผิ ลด้้วยความระมััดระวัังและความซื่่อ� สััตย์สุ์ จุ ริิต เพื่่อ� เพิ่่�ม
มููลค่่าทางเศรษฐกิิจสููงขึ้้�นให้้แก่่กิิจการ และสร้้างผลตอบแทน
ที่่�ดีีให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น มีีความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นโดยสม่ำำ��เสมอ
(Accountability to Shareholders) ดำำ�เนิินงานโดยคำำ�นึึงถึึง
ผลประโยชน์์ของผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกรายอย่่างเท่่าเทีียมกััน มีีการเปิิดเผย
ข้้อมููลต่่อผู้้�ลงทุุนอย่่างถููกต้้อง ครบถ้้วน มีีมาตรฐานและโปร่่งใส
(Duty of Disclosure) คณะกรรมการบริิษััทได้้พิิจารณาอนุุมััติิ
กฎบัั ต รคณะกรรมการบริิ ษัั ท โดยผ่่ า นความเห็็ น ชอบจาก
คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน
และกำำ�หนดให้้ทบทวนเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
ในปีี 2563 คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนด
ค่่าตอบแทนได้้พิิจารณาทบทวนกฎบััตรคณะกรรมการบริิษััท
ฉบัับปััจจุุบัันแล้้ว เห็็นว่่ายัังมีีความเหมาะสมและสอดคล้้องกัับ
หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีปีี 2560 (CG Code) และพระราช
บััญญััติิหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (ฉบัับที่่� 5 พ.ศ. 2559
มาตรา 225) ทั้้� ง นี้้� บริิ ษัั ท เผยแพร่่ ก ฎบัั ต รคณะกรรมการ
บริิษััทบนเว็็บไซต์์ของบริิษััท ในหััวข้้อ “การกำำ�กัับดููแลกิิจการ”
www.tvothai.com/th/corporate-governance

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
บริิษััท มีีรายละเอีียดที่่�สำำ�คััญครอบคลุุมในเรื่่�องดัังต่่อไปนี้้�
ในการดำำ�เนิินกิิจการของบริิษััท กรรมการทุุกคนต้้องปฏิิบััติิ
หน้้าที่่�ด้้วยความรัับผิิดชอบ ระมััดระวััง ซื่่�อสััตย์์สุุจริิต (Duty
of Care and Duty of Loyalty) และดููแลให้้การดำำ�เนิินงาน
ของบริิษััทเป็็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์์ วััตถุุประสงค์์ และ
ข้้อบัังคัับของบริิษััท ตลอดจนมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น (Duty of
Obedience) เพื่่�อรัักษาผลประโยชน์์ของบริิษััทและผู้้�ถืือหุ้้�น
เป็็นหลััก
คณะกรรมการบริิษัทมีีอำ
ั ำ�นาจในการพิิจารณาและอนุุมัติั เิ รื่่อ� ง
เกี่่�ยวกัับการบริิหารงานและการดำำ�เนิินงานของบริิษััท และ
มีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบที่่�สำำ�คััญดัังนี้้�:
	กำำ�หนดนโยบายการดำำ�เนิิ นธุุรกิิ จ วิิสััย ทัั ศน์์ พัั นธกิิจ
กลยุุทธ์์ เป้้าหมายระยะยาว และทบทวนให้้สอดคล้้องกัับ
สภาพแวดล้้อมทางธุุรกิิจเป็็นประจำำ�ทุกุ ปีี เพื่่อ� ให้้ผู้้�บริิหาร
และพนัักงานมีีจุุดมุ่่�งหมายในการดำำ�เนิินงานไปในทิิศทาง
เดีียวกััน



ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 12/2563
คณะกรรมการบริิษัทั ได้้มีีการพิิจารณาทบทวนและอนุุมัติั ิ
วิิ สัั ย ทัั ศ น์์ พัั น ธกิิ จ กลยุุ ทธ์์ เป้้ า หมาย และทิิ ศ ทาง
การดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษัทั ให้้เหมาะสมและสอดคล้้องกัับ
สภาพแวดล้้อมทางธุุรกิิจในปััจจุุบััน
	กำำ�หนดและทบทวนโครงสร้้างคณะกรรมการ รวมถึึง
อำำ�นาจอนุุมััติิ เพื่่�อให้้เหมาะสมกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจของ
บริิษััท ตลอดจนกำำ�กัับดููแลให้้มีีกระบวนการสรรหาและ
เลืือกตั้้�งกรรมการบริิษััทอย่่างโปร่่งใส และมีีการกำำ�หนด
ค่่าตอบแทนกรรมการบริิษัทั อย่่างเหมาะสม



ในการประชุุ ม คณะกรรมการบริิ ษัั ท ครั้้� ง ที่่� 2/2563
คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณารายชื่่�อบุุคคลที่่�ผ่่านความ
เห็็ น ชอบจากที่่� ป ระชุุ ม คณะกรรมการบรรษัั ทภิิ บ าล
สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน เพื่่�อเสนอต่่อที่่�ประชุุม
สามัั ญ ผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ� ปีี 2563 พิิ จ ารณาแต่่ ง ตั้้� ง เป็็ น
กรรมการบริิษััท อีีกทั้้�งในการประชุุมคณะกรรมการ
บริิษััทครั้้�งที่่� 11/2563 คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณา
อนุุ มัั ติิ ร ะเบีียบว่่ า ด้้ ว ยค่่ า ตอบแทนสำำ� หรัั บ กรรมการ
ที่่�ปรึึกษาและผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ รวมทั้้�งผู้้�บริิหารระดัับสููง เพื่่�อ
ให้้การจ่่ายค่่าตอบแทนของบริิษัทมีี
ั ความชััดเจน โปร่่งใส
สอดคล้้องกัับหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่ดีี�

(7) โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการและข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

	กำำ�หนดโครงสร้้างองค์์ กร หรืือโครงสร้้างการบริิ หาร
ที่่� เ หมาะสมกัั บ การดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ และกำำ�กัั บ ดูู แ ลให้้ มีี
การปฏิิบัติั ติ ามกฎหมาย และมีีนโยบายการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ที่่�สอดคล้้องตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่ดีี� ตลอดจน
ส่่งเสริิมการสร้้างวััฒนธรรมองค์์กรที่่�ยึึดมั่่�นในจริิยธรรม
และคุุณธรรม และปฏิิบััติิตามนโยบายและคู่่�มืือต่่างๆ
ที่่�บริิษัทกำ
ั ำ�หนด รวมทั้้�งประพฤติิตนเป็็นแบบอย่่าง เพื่่�อ
ให้้ความมั่่�นใจว่่า โครงสร้้างและวิิธีีปฏิิบััติิต่่างๆ ของ
คณะกรรมการบริิ ษััท ที่่� เ ป็็ น อยู่่�ได้้ปููทางไว้้ สำำ� หรัั บการ
กำำ�กับั ดููแลที่่เ� หมาะสม และการปฏิิบัติั งิ านอย่่างมีีจริิยธรรม
ที่่�ดีี

คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลให้้มีีการจััดโครงสร้้างองค์์กร
ที่่� เ หมาะสมทั้้� ง ตามสายงานและประเภทธุุ ร กิิ จ โดย
ให้้ มีีลัั ก ษณะใกล้้ เ คีียงกัั บ บริิ ษัั ท จดทะเบีียนในกลุ่่�ม
อุุ ต สาหกรรมเดีียวกัั น เพิ่่� ม ความชัั ด เจนในบทบาท
ความเป็็นผู้้�นำำ�ของคณะกรรมการ และมีีการแบ่่งบทบาท
หน้้าที่่ร� ะหว่่างคณะกรรมการและฝ่่ายจััดการอย่่างชััดเจน
ทั้้�งนี้้� ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทครั้้�งที่่� 11/2563
มีีมติิ อ นุุ มัั ติิ ร ะเบีียบอำำ� นาจอนุุ มัั ติิ ดำำ� เนิิ น การ เพื่่� อ ให้้
การดำำ�เนิินงานของบริิษัทมีี
ั ความชััดเจนและตรวจสอบได้้



	กำำ�หนดนโยบายการลงทุุนเพื่่�อการบริิหารทางการเงิิน
รวมถึึงนโยบายและวงเงิินสำำ�หรัับการซื้้�อขายเครื่่�องมืือ
ทางการเงิิน (Option) ตลอดจนพิิจารณาอนุุมััติิและให้้
ความเห็็นชอบต่่อรายการที่่มีี� สาระสำำ�คัญ
ั เช่่น การอนุุมััติิ
ใช้้วงเงิินสิินเชื่่�อจากสถาบัันการเงิิน การกู้้�ยืืม การค้ำำ��
ประกััน โครงการลงทุุนใหม่่ โดยให้้เป็็นไปตามกฎระเบีียบ
ข้้อบัังคัับของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่ง
ประเทศไทย และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง



ในปีี 2563 คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาจััดทำำ�นโยบาย
ด้้ า นบรรษัั ทภิิ บ าลและทบทวนนโยบายที่่�สำำ�คัั ญ ให้้ มีี
ความเหมาะสมและสอดคล้้องต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจตาม
หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ดัังนี้้� คู่่�มืือจรรยาบรรณ
ธุุรกิิจ นโยบายกำำ�กัับดููแลกิิจการ คู่่�มืือมาตรการต่่อต้้าน
คอร์์รััปชััน นโยบายคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล นโยบาย
การทำำ�รายการระหว่่างกัันและร่่ายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน
อนุุมััติิกลยุุทธ์์และนโยบายที่่�สำำ�คััญ ตลอดจนแผนการ
ดำำ�เนิินงานต่่างๆ และงบประมาณประจำำ�ปีีของบริิษััท
ตลอดจนติิดตามให้้มีีการนำำ�กลยุุทธ์์ของบริิษััทไปปฏิิบััติิ
ตามแผนงานที่่�กำำ�หนดไว้้และดููแลให้้ฝ่่ายจััดการมีีการ
รายงานผลการปฏิิบััติิงานต่่อคณะกรรมการบริิษััทอย่่าง
สม่ำำ��เสมอ



ในปีี 2563 คณะกรรมการบริิษััทกำำ�หนดให้้ฝ่่ายจััดการ
รายงานผลการดำำ�เนิินงาน ผลประกอบการของบริิษััท
และแผนงานต่่ า งๆ ตามกลยุุ ทธ์์ ที่่� ว างไว้้ เ ป็็ น ประจำำ�
ทุุ ก ไตรมาส ทั้้� ง นี้้� สำำ� หรัั บ แผนธุุ ร กิิ จ ปีี 2564 คณะ
กรรมการบริิษััทได้้มีีการพิิจารณาอนุุมััติิในการประชุุม
คณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 12/2563
	กำำ�หนดโครงสร้้างอำำ�นาจอนุุมััติิ และอำำ�นาจดำำ�เนิินการ
ที่่�เหมาะสมกัับความรัับผิิดชอบของฝ่่ายจััดการ



ในปีี 2563 คณะกรรมการบริิษัทพิ
ั จิ ารณาอนุุมัติั ใิ ช้้วงเงิิน
สิินเชื่่�อจากสถาบัันการเงิิน เพื่่�อเป็็นเงิินทุุนหมุุนเวีียน
และป้้ อ งกัั น ความเสี่่� ย งจากอัั ต ราแลกเปลี่่� ย น และ
พิิจารณาอนุุมัติั กิ รอบนโยบายสำำ�หรัับการซื้้อ� ขายเครื่่อ� งมืือ
ทางการเงิิน (Option) ตลอดจนเครื่่�องมืือในการบริิหาร
ความเสี่่�ยงจากความผัันผวนของราคาวััตถุุดิิบ เพื่่�อลด
ผลกระทบต่่ อ ราคาที่่� มีีต่่ อ การเปลี่่� ย นแปลงของ
ผลประกอบการของบริิษัทั และพิิจารณาอนุุมัติั ิแนวทาง
การบริิ ห ารเงิิ น สดส่่ ว นเกิิ น ระยะสั้้� น เพื่่� อ ใช้้ ชำำ� ระค่่ า
วััตถุดิุ ิบนำำ�เข้้า
	จััดให้้มีีระบบการบััญชีี การรายงานทางการเงิิน และ
การสอบบััญชีีที่่�มีีความน่่าเชื่่�อถืือ รวมทั้้�งการเปิิดเผย
ข้้อมููลสำำ�คััญต่่างๆ อย่่างถููกต้้อง เพีียงพอ ทัันเวลา เป็็น
ไปตามกฎเกณฑ์์และแนวปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวข้้อง ตลอดจน
ดููแลให้้มีีกระบวนการในการประเมิินความเหมาะสมของ
การควบคุุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการติิดตาม
ให้้มีีการปฏิิบัติั ติ ามที่่มีีป
� ระสิิทธิิผล



(7) โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการและข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ
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แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2563

ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

ในปีี 2563 คณะกรรมการบริิษััทเห็็นชอบตามข้้อเสนอ
จากคณะกรรมการตรวจสอบให้้เสนอต่่อที่่�ประชุุมสามััญ
ผู้้�ถืือหุ้้�นพิิ จ ารณาแต่่ ง ตั้้� ง ผู้้�สอบบัั ญ ชีีประจำำ� ปีี 2563
ให้้ทำำ�หน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลคุุณภาพของรายงานทางการเงิิน
เพื่่�อให้้รายงานทางการเงิินที่่�เปิิดเผยต่่อสาธารณะ เป็็น
ข้้อมููลที่่�ถููกต้้อง โปร่่งใส เป็็นประโยชน์์ต่่อผู้้�ลงทุุน และ
สอดคล้้องกัับมาตรฐานสากล

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

	พิิ จ ารณาแต่่ ง ตั้้� ง คณะกรรมการชุุ ดย่่ อ ยและอนุุ มัั ติิ
กฎบััตร เช่่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บรรษััทภิิบาล สรรหาและกำำ�หนดค่่ าตอบแทน และ
คณะกรรมการนโยบายสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม บริิหารความ
เสี่่� ย ง และการกำำ�กัั บ การปฏิิ บัั ติิ ต ามกฎเกณฑ์์ เพื่่� อ
พิิจารณาประเด็็นเฉพาะเรื่่อ� ง กลั่่น� กรองข้้อมููล และเสนอ
แนวทางเพื่่�อพิิจารณา



ในปีี 2563 คณะกรรมการบริิษัทั ได้้มีีการพิิจารณาทบทวน
องค์์ ป ระกอบของคณะกรรมการชุุ ดย่่ อ ยและอนุุ มัั ติิ
กฎบััตรของคณะกรรมการชุุดย่่อย ได้้แก่่ คณะกรรมการ
บรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน เพื่่�อให้้มีี
ความเหมาะสมและสอดคล้้องต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจตาม
หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่ดีี�

	กำำ�กัั บ ดูู แ ลให้้ ฝ่่ า ยจัั ด การมีีการติิ ดต ามและประเมิิ น
ฐานะทางการเงิินของกิิจการ สภาพคล่่องทางการเงิิน
ความสามารถในการชำำ�ระหนี้้� กลไกที่่�จะสามารถกอบกู้้�
ฐานะการดำำ�เนิินงานได้้ ในกรณีีกิิจการประสบปััญหา
ทางการเงิิน และรายงานต่่อคณะกรรมการอย่่างสม่ำำ��เสมอ



	กำำ�กับั ดููแลให้้มีีนโยบายบริิหารความเสี่่ย� งที่่มีีป
� ระสิิทธิผิ ล
ครอบคลุุมทั่่�วทั้้�งองค์์กร และมีีการประเมิินระบบการ
จััดการความเสี่่�ยงอย่่างสม่ำำ��เสมอ



	พิิจารณาแต่่งตั้้�งที่่�ปรึึกษา คณะที่่�ปรึึกษา และผู้้�บริิหาร
ระดัับสููง หรืือตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทเห็็นจำำ�เป็็น
หรืือสมควร



คณะกรรมการบริิษััทมีีมติิแต่่งตั้้ง� คณะกรรมการนโยบาย
สิ่่�งแวดล้้อม สัังคม บริิหารความเสี่่�ยง และการกำำ�กัับการ
ปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ เพื่่�อกำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินงานของ
บริิษััทให้้ครอบคลุุมถึึงความรัับผิิดชอบต่่อชุุมชน สัังคม
สิ่่�งแวดล้้อม และกฎเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 10/2563
คณะกรรมการบริิษัทพิ
ั จิ ารณาแต่่งตั้้ง� ดร.สุุวิทย์
ิ ์ เมษิินทรีีย์์
เข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งที่่�ปรึึกษาคณะกรรมการบริิษััท และ
กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิในคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล
สรราหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน เพื่่�อให้้คำำ�ปรึึกษา
ข้้ อ คิิ ด เห็็ น และข้้ อ เสนอแนะในการปฏิิ บัั ติิ ง านแก่่
คณะกรรมการบริิษััท และคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล
สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน

	กำำ�กัับดููแลและสนัับสนุุนการสร้้างนวััตกรรมที่่�ก่่อให้้เกิิด
มููลค่่าแก่่กิิจการควบคู่่�กัับการสร้้างคุุณประโยชน์์ต่่อผู้้�มีี
ส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย



ในปีี 2563 คณะกรรมการบริิษััทส่่งเสริิมและสนัับสนุุน
การสร้้ า งนวัั ต กรรมที่่� ก่่ อ ให้้ เ กิิ ดมูู ล ค่่ า เพิ่่� ม แก่่ กิิ จ การ
ตลอดจนกำำ�กัั บ ดูู แ ลให้้ ฝ่่ า ยจัั ด การมีีการดำำ� เนิิ น การ
ด้้านวิิจััยและพััฒนา เพื่่�อเป็็นการต่่อยอดผลิิตภััณฑ์์และ
ปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพการผลิิต
	กำำ�กัับดููแลให้้มีีการบริิหารจััดการเทคโนโลยีีสารสนเทศ
และมาตรการรัักษาความปลอดภััยของระบบเทคโนโลยีี
สารสนเทศ





สนัับสนุุนให้้บริิษัทมีี
ั การดำำ�เนิินงานเพื่่อ� ต่่อต้้านการทุุจริิต
คอร์์รัปชั
ั ันทุุกรููปแบบ ส่่งเสริิมหลัักธรรมาภิิบาลที่่ดีี� และ
ดููแลให้้มีีกลไกในการรัับเรื่่อ� งร้้องเรีียนและการดำำ�เนิินการ
กรณีีมีีการชี้้�เบาะแส
ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 14/2563
คณะกรรมการบริิษััทมีีการพิิจารณาทบทวนและอนุุมััติิ
คู่่�มืือมาตรการต่่อต้้านคอร์์รัปชั
ั นั ให้้มีีความเหมาะสมและ
สอดคล้้องต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจในปััจจุุบััน และปรัับปรุุง
ช่่องทางการรัับเรื่่�องร้้องเรีียนให้้สามารถเข้้าถึึงได้้สะดวก
ยิ่่�งขึ้้�น

(7) โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการและข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2563

ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

	ติิดตามดููแลและจััดการความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
ที่่อ� าจเกิิดขึ้้น� ระหว่่างบริิษัทกั
ั บั ฝ่่ายจััดการ กรรมการ และ
ผู้้�ถืือหุ้้�น รวมทั้้�งการใช้้สิินทรััพย์์ของบริิษััทในทางมิิชอบ
และการกระทำำ�ที่่�ไม่่ถููกต้้องในรายการระหว่่างบุุคคล
ที่่�เกี่่�ยวโยงกััน โดยมุ่่�งเน้้นให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดต่่อผู้้�
ถืือหุ้้�นและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียโดยรวม



	กำำ�กัั บ ดูู แ ลให้้ มีี ระบบการจ่่ า ยค่่ า ตอบแทนผู้้�บริิ ห าร
ระดัับสููงที่่มีี� ความเหมาะสม สอดคล้้องกัับผลประกอบการ
ของบริิษััท เพื่่�อก่่อให้้เกิิดแรงจููงใจทั้้�งในระยะสั้้�นและ
ระยะยาว



คณะกรรมการบริิ ษัั ทกำำ�กัั บ ดูู แ ลให้้ ค ณะกรรมการ
บรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทนพิิจารณา
กำำ�หนดนโยบายและหลัั กเกณฑ์์การจ่่ ายค่่ าตอบแทน
ผู้้�บริิ ห ารระดัั บ สูู ง ที่่� เ หมาะสม และเชื่่� อ มโยงกัั บ ผล
การดำำ�เนิินงานของบริิษััท โดยมอบหมายให้้ประธาน
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหารเป็็นผู้้�พิิจารณาความเหมาะสมในการ
กำำ�หนดค่่าตอบแทนที่่�สะท้้อนถึึงผลการปฏิิบััติิงานของ
ผู้้�บริิหารแต่่ละคน

ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 14/2563
คณะกรรมการบริิษััทมีีการพิิจารณาทบทวนและอนุุมััติิ
นโยบายการทำำ�รายการระหว่่างกัันและรายการที่่เ� กี่่ย� วโยง
กัั น ให้้ เ หมาะสมและสอดคล้้ อ งตามหลัั ก กำำ�กัั บ ดูู แ ล
กิิจการที่่ดีี�
	ประเมิินผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิษััท
เป็็นประจำำ�ทุุกปีี โดยมีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน
ของคณะกรรมการทั้้�งคณะ และการประเมิินผลการ
ปฏิิบััติิงานรายบุุคคล รวมทั้้�งกำำ�กัับดููแลให้้มีีการประเมิิน
ผลของคณะกรรมการชุุ ดย่่ อ ย พร้้ อ มทั้้� ง ติิ ดต ามผล
การประเมิิน และทบทวนแบบประเมิินผลการปฏิิบััติิ
หน้้าที่่�ของกรรมการบริิษััทเป็็นประจำำ�ทุุกปีี



ในปีี 2563 คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และ
กำำ�หนดค่่าตอบแทนพิิจารณาทบทวนแบบประเมิินผล
การปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของกรรมการบริิษััท และนำำ�เสนอต่่อ
คณะกรรมการบริิ ษัั ทพิิ จ ารณาให้้ มีี การประเมิิ น ผล
การปฏิิบัติั งิ านของคณะกรรมการทั้้�งคณะและรายบุุคคล
รวมทั้้�งการประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านของคณะกรรมการ
ชุุดย่อ่ ย พร้้อมทั้้�งรายงานผลการประเมิินการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�
ของกรรมการบริิษััทต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท
ครั้้�งที่่� 5/2564

	กำำ�กัับดููแลให้้มีีแผนพััฒนาผู้้�บริิหารระดัับสููงและแผน
สืืบทอดตำำ�แหน่่ง (Succession plan) เพื่่อ� ความต่่อเนื่่อ� ง
ของการบริิหารงาน



ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 2/2563 คณะ
กรรมการบริิ ษัั ท ได้้ พิิ จ ารณาทบทวนหลัั ก เกณฑ์์ ก าร
สืืบทอดตำำ�แหน่่งระดัับประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและ
ระดัั บ ประธานสายงาน ซึ่่� ง ผ่่ า นความเห็็ น ชอบจาก
คณะกรรมการบรรษัั ทภิิ บ าล สรรหา และกำำ� หนด
ค่่าตอบแทน
	กำำ�กับั ดููแลให้้มีีกรอบและกลไกในการกำำ�กับั ดููแลนโยบาย
และการดำำ� เนิิ น งานของบริิ ษัั ทย่่ อ ย และพิิ จ ารณา
ความเหมาะสมของบุุ ค คลที่่� จ ะส่่ ง ไปเป็็ น กรรมการ
ในบริิษัทย่
ั ่อย



	กำำ�หนดกรอบการจััดสรรทรััพยากร การพััฒนา และ
งบประมาณ



	กำำ�กับั ดููแลให้้มีีการประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านของประธาน
เจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหารอย่่างสม่ำำ��เสมอ และกำำ�หนดค่่าตอบแทน
ให้้สอดคล้้องกัับผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััท



คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่า
ตอบแทนพิิจารณาทบทวนแบบประเมิินผลการปฏิิบััติิ
หน้้าที่่�ของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร และนำำ�เสนอต่่อ
คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาให้้มีีการประเมิินผลการ
ปฏิิบัติั งิ านของประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหาร และรายงานผล
การประเมิิ นการปฏิิบัั ติิห น้้ าที่่� ของประธานเจ้้ า หน้้ าที่่�
บริิหารต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 2/2563
เพื่่�อพิิจารณากำำ�หนดค่่าตอบแทนประจำำ�ปีีของประธาน
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร

	กำำ�กัับดููแลให้้มีีการส่่งเสริิมให้้พนัักงานมีีความรู้้� ความ
เข้้ า ใจในการบริิ ห ารจัั ด การเงิิ น และกองทุุ น สำำ� รอง
เลี้้�ยงชีีพ



	พิิจารณาแต่่งตั้้ง� เลขานุุการบริิษัทั เพื่่อ� ดููแลและรัับผิิดชอบ
งานต่่างๆ เกี่่�ยวกัับคณะกรรมการบริิษััท และจััดการ
งานสำำ�คัญ
ั ของบริิษัทั ให้้เป็็นไปตามกฎหมายและระเบีียบ
ข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้อง



(7) โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการและข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ
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ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

อำำ�นาจอนุุมััติิของคณะกรรมการบริิษััท
อนุุมััติิวิิสััยทััศน์์ กลยุุทธ์์ แผนธุุรกิิจระยะสั้้�น แผนธุุรกิิจ
ระยะยาว และนโยบายที่่�สำำ�คััญ
แต่่งตั้้�งคณะที่่�ปรึึกษาและผู้้�บริิหารตั้้�งแต่่ระดัับรองกรรมการ
ผู้้�จััดการขึ้้�นไป
พิิจารณาเบี้้�ยประชุุม และเงิินรางวััลกรรมการ เพื่่�อนำำ�เสนอ
ต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น
อนุุมััติิงบประมาณที่่�มีีวงเงิินเกิินกว่่า 25 ล้้านบาทขึ้้�นไป
อนุุมัติั แิ ผนงบประมาณการเงิินประจำำ�ปีี รวมถึึงเป้้าหมายและ
หลัักเกณฑ์์การเงิินและการลงทุุน

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ มิิได้้เป็็นบุุคคลเดีียวกัับประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหาร มีีอำำ�นาจหน้้าที่่�แบ่่งแยกกัันเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ามีีการ
ตรวจสอบและเป็็นการถ่่วงดุุลอำำ�นาจการจััดการระหว่่าง
คณะกรรมการและคณะผู้้�บริิหาร ไม่่มีีผู้้�ใดมีีอำำ�นาจเบ็็ดเสร็็จ
ประธานกรรมการเป็็นกรรมการอิิสระและกรรมการที่่ไ� ม่่เป็็น
ผู้้�บริิหาร ไม่่มีีความสััมพัันธ์์ใดๆ กัับฝ่่ายบริิหาร ไม่่มีีการ
ถืือหุ้้�นในบริิษััท และมีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบดัังนี้้�
1.	ดำำ�เนิินการและให้้คำ�ปรึ
ำ ึกษาในการกำำ�หนดนโยบาย และ
กำำ�หนดกลยุุทธ์์ของบริิษัทั
2.	กำำ�กับั ดููแลให้้คณะกรรมการบริิษัทมีี
ั โครงสร้้างที่่เ� หมาะสม
กัับธุุรกิิจตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

อนุุ มัั ติิ ก ารกู้้�ยืืมเงิิ น และการออกหนัั ง สืือค้ำำ��ป ระกัั น โดย
ธนาคารและการใช้้วงเงิินหนัังสืือค้ำำ��ประกััน

3.	กำำ�กับั ดููแลการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ข� องคณะกรรมการบริิษัทั และ
คณะชุุดย่่อยต่่างๆ ให้้มีีส่่วนร่่วมในการส่่งเสริิมให้้เกิิด
วััฒนธรรมองค์์กรที่่มีี� จริิยธรรม และการกำำ�กับั ดููแลกิิจการ
ที่่ดีี� เพื่่อ� บรรลุุวัตถุ
ั ปุ ระสงค์์และเป้้าหมายหลัักขององค์์กร
และเป็็ น ไปตามแผนงานอย่่ า งมีีประสิิ ทธิิ ภ าพ และ
ประสิิทธิิผล

อนุุมััติิการเปิิด ปิิดบััญชีีธนาคาร สถาบัันทางการเงิิน และ
กำำ�หนดผู้้�ลงนามและวงเงิินในระเบีียบการลงนามสั่่ง� จ่่ายบััญชีี
ธนาคาร

4.	กำำ�กัับดููแลให้้กรรมการทุุกคนมีีส่่วนร่่วมในการส่่งเสริิม
ให้้เกิิดวััฒนธรรมองค์์กรที่่�มีีจริิยธรรมและการกำำ�กัับดููแล
กิิจการที่่ดีี�

อนุุมััติิหลัักเกณฑ์์การทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันและรายการ
ระหว่่างกััน

5. เป็็นผู้้�นำำ�ของคณะกรรมการบริิษััท และเป็็นประธาน
ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท รวมทั้้�งอนุุมััติิเรื่่�อง
ที่่�จะบรรจุุเป็็นวาระการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท
ร่่วมกัับประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร และมีีมาตรการที่่ดู� ูแล
ให้้ ก) เรื่่�องสำำ�คััญถููกบรรจุุเป็็นวาระการประชุุม และ
ข) กรรมการได้้รับั ข้้อมููลที่่ค� รบถ้้วนและเพีียงพอ ล่่วงหน้้า
ก่่อนการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ตลอดจนจััดสรร
เวลาสำำ�หรัับการอภิิปรายประเด็็นสำำ�คััญอย่่างเพีียงพอ
และส่่งเสริิมให้้กรรมการมีีการใช้้ดุุลยพิินิิจที่่�รอบคอบ
ให้้ความเห็็นอย่่างเป็็นอิิสระ

อนุุมััติิรายการให้้กู้้�ยืืมเงิินแก่่บริิษััทอื่่�นหรืือบุุคคลภายนอก
เพื่่�อวััตถุุประสงค์์ทางธุุรกิิจของบริิษััท

อนุุมััติิการจ่่ายเงิินปัันผลระหว่่างกาลแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น
อื่่น� ๆ ตามขอบเขตหน้้าที่่ที่� กำ่� ำ�หนดโดยกฎหมาย ข้้อบัังคัับของ
บริิษััท

การแบ่่งแยกบทบาทหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ
ระหว่่างคณะกรรมการบริิษััทและฝ่่ายจััดการ
คณะกรรมการบริิ ษััท และฝ่่ ายจัั ดการมีีการแบ่่ งแยกบทบาท
หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบอย่่างชััดเจน เพื่่�อให้้เกิิดการถ่่วงดุุล
และสอบทานการบริิหารงาน โดยคณะกรรมการบริิษััทจะเป็็น
ผู้้�พิิจารณาและให้้ความเห็็นชอบในนโยบายภาพรวม กลยุุทธ์์
การกำำ�กับั ดููแลกิิจการ ในขณะที่่ฝ่� า่ ยจััดการมีีหน้้าที่่ใ� นการบริิหาร
จััดการงานของบริิษัทต
ั ามนโยบายที่่กำ� ำ�หนดโดยคณะกรรมการ

(7) โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการและข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

6. เสริิมสร้้างความสััมพัันธ์์อัันดีีระหว่่างกรรมการที่่�เป็็น
ผู้้�บริิหารและกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร  และระหว่่าง
คณะกรรมการและฝ่่ายจััดการ

6. ดููแลให้้ มีี บุุ ค ลากรที่่� มีี ค วามสามารถและมีี ก ารเตรีี ย ม
แผนสืืบทอดตำำ�แหน่่งและแผนพััฒนาผู้้�บริิหารนำำ�เสนอ
ต่่อคณะกรรมการบริิษัทพิ
ั ิจารณา

7. เป็็นผู้้�ลงคะแนนเสีียงชี้้�ขาดในที่่�ประชุุมคณะกรรมการ
บริิษััท ในกรณีีที่่�มีีการลงคะแนนเสีียง 2 ฝ่่ายเท่่ากััน

7. ดููแลให้้มั่่�นใจว่่าองค์์กรมีีระบบและนโยบายที่่�เหมาะสม
สำำ�หรัับการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�ถููกต้้องทัันกาล รวมถึึงดููแล
ให้้มั่่�นใจว่่ารายงานทางการเงิินถููกจััดเตรีียมและนำำ�เสนอ
อย่่างถููกต้้องตามควร  และเปิิดเผยข้้อมููลที่่�จำำ�เป็็นต่่อ
นัักลงทุุน

8. เป็็ น ประธานในการประชุุ ม ผู้้� ถืื อหุ้้� น และดำำ� เนิิ น การ
ประชุุมตามระเบีียบวาระการประชุุม ข้้อบังั คัับของบริิษัท 
ั
และกฎหมายที่่�เกี่่ย� วข้้อง
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร มีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบในการจััดการ
งานประจำำ�วัันของบริิษััทภายใต้้กรอบนโยบายตามที่่�ได้้รัับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริิ ษัั ท  โดยมีี ก ารกำำ� หนด
ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�ของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารไว้้อย่่าง
ชััดเจน ดัังนี้้�
1. กำำ�กัั บ ดููแลการดำำ� เนิิ น งานของบริิ ษัั ท ให้้ เ ป็็ น ไปตาม
นโยบายของคณะกรรมการบริิ ษัั ท  ภายใต้้ ก ฎหมาย
เงื่่�อนไข ระเบีียบ และข้้อบัังคัับของบริิษััท

8. มีีอำำ�นาจในการดำำ�เนิินการใดๆ ในการบริิหารกิิจการของ
บริิษััทตามปกติิ และอัันจำำ�เป็็นแก่่การบริิหารกิิจการของ
บริิษััทเป็็นการทั่่�วไป ตามรายละเอีียดดัังนี้้�






2. กำำ�หนดแนวทางการดำำ�เนิินกิิจการ  การพััฒนา และการ
ขยายงาน ให้้เป็็นไปตามแนวนโยบายของคณะกรรมการ
บริิษััท
3. แต่่งตั้้�งบุุคคลตามจำำ�นวนที่่�จำำ�เป็็นและเหมาะสมให้้เป็็น
ผู้้�บริิหารของบริิษััท  ยกเว้้นตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารตั้้�งแต่่ระดัับ
รองกรรมการผู้้�จััดการขึ้้�นไป  เพื่่�อปฏิิบััติิหน้้าที่่�พร้้อมทั้้�ง
กำำ�หนดขอบเขตหน้้าที่แ่� ละความรัับผิิดชอบ
4. มีีอำำ�นาจอนุุมัติั เิ กี่่ย� วกัับค่่าใช้้จ่า่ ยด้้านการลงทุุน การจััดซื้้อ�
และการจััดจ้้าง ภายในวงเงิินไม่่เกิินครั้้ง� ละ 25 ล้้านบาท
5. มีีอำำ�นาจอนุุมััติิเกี่่�ยวกัับการจััดซื้้�อวััตถุุดิิบ ดัังนี้้�
 ค่่ า ซื้้� อวัั ต ถุุ ดิิ บ ให้้ มีี อำำ� นาจอนุุ มัั ติิ ไ ด้้ ภ ายในวงเงิิ น
ไม่่เกิินครั้้�งละ 50 ล้้านดอลลาร์์สหรััฐ
 การกู้้�ยืื ม เงิิ น หรืื อ จัั ด หาวงเงิิ น สิิ น เชื่่� อ ภายในวงเงิิ น
ไม่่เกิินครั้้�งละ 2,000 ล้้านบาท
 การจัั ดทำำ� เครื่่� อ งมืื อท างการเงิิ น เพื่่� อ การบริิ ห าร
ความเสี่่ย� งของอััตราแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศ
ให้้มีีอำำ�นาจอนุุมััติิได้้ภายในวงเงิินไม่่เกิิน 5 ลำำ�เรืือ 
(ประมาณลำำ�ละ 50 ล้้านดอลลาร์์สหรััฐ)

มีีอำ�ำ นาจออกคำำ�สั่่�ง ระเบีียบ ประกาศ บัันทึึก เพื่่�อให้้
การปฏิิบััติิงานเป็็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์์
ของบริิษััท  และเพื่่�อรัักษาระเบีียบวิินััยการทำำ�งาน
ภายในองค์์กร
อนุุมััติิแต่่งตั้้�งที่่�ปรึึกษาด้้านต่่างๆ ที่่�จำำ�เป็็นต่่อการ
ดำำ�เนิินงาน
ปฏิิ บัั ติิ ห น้้ า ที่่� อื่่� น ๆ ตามที่่� ไ ด้้ รัั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริิษััทเป็็นคราวๆ ไป

ที่่� ป รึึ ก ษาคณะกรรมการบริิ ษัั ท  มีี ห น้้ า ที่่� เข้้ า ร่่ ว มประชุุ ม
คณะกรรมการบริิษััท  หรืือคณะกรรมการชุุดต่่างๆ เพื่่�อให้้
คำำ�ปรึึกษา ข้้อคิิดเห็็น และข้้อเสนอแนะแก่่กรรมการบริิษัทั
ฝ่่ายจััดการ  มีีหน้้าที่่�บริิหารงานของบริิษััทในด้้านต่่างๆ
โดยมีีประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารเป็็นหััวหน้้าและผู้้�นำำ�คณะ
ผู้้� บ ริิ ห ารของบริิ ษัั ท ในการบริิ ห ารจัั ด การให้้ เ ป็็ น ไปตาม
นโยบายที่่�กำ�ำ หนด โดยครอบคลุุมเรื่่�องต่่างๆ ดัังนี้้�
1. ควบคุุมและบริิหารจััดการงานทั่่�วไปของบริิษัท ร
ั วมทั้้�งมีี
อำำ� นาจในการทำำ�นิิติิก รรมผููกพัั น ตามขอบเขตที่่�ไ ด้้ รัับ
อำำ�นาจอนุุมัติั ิดำำ�เนิินการ เพื่่�อให้้เป็็นไปตามวััตถุุประสงค์์
นโยบาย และระเบีียบข้้อบัังคัับของบริิษััท
2. พิิจารณาแผนการลงทุุนต่่างๆ นำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการ
บริิษััทเพื่่�อพิจิ ารณาอนุุมััติิ
3. ดำำ�เนิินการใดๆ ที่่�ได้้รัับมอบหมายตามมติิที่่�ประชุุมคณะ
กรรมการบริิษััท และมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถือหุ้้�
ื น

(7) โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการและข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ
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7.3 คณะกรรมการชุุดย่่อย
คณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่่อ� ให้้เป็็นไปตามหลัักการกำำ�กับั กิิจการที่่ดีี� คณะกรรมการบริิษัทั
ได้้ แ ต่่ ง ตั้้� ง คณะกรรมการชุุ ดย่่ อ ย 3 คณะ ประกอบด้้ ว ย
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา
และกำำ�หนดค่่าตอบแทน และคณะกรรมการนโยบายสิ่่ง� แวดล้้อม
สัังคม บริิหารความเสี่่�ยง และการกำำ�กัับการปฏิิบัติั ิตามกฎเกณฑ์์
เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�พิิจารณากลั่่�นกรองการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญเป็็นการ
เฉพาะเรื่่�องด้้วยความรอบคอบและมีีประสิิทธิิภาพ เพื่่�อนำำ�เสนอ
ความเห็็นต่่อคณะกรรมการบริิษัทั รวมถึึงการรายงานการปฏิิบัติั ิ
งานเพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้รัับทราบในรายงานประจำำ�ปีี ตลอดจน
มีีอำำ� นาจพิิ จ ารณาตัั ดสิิ น ใจเรื่่� อ งสำำ�คัั ญ ในบางเรื่่� อ งตามที่่�
คณะกรรมการบริิษััทได้้ให้้อำำ�นาจไว้้ โดยจััดให้้มีีกฎบััตรของ
คณะกรรมการชุุดย่่อยเพื่่�อกำำ�หนดหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ
ของแต่่ละคณะ โดยบริิษััทได้้เผยแพร่่กฎบััตรคณะกรรมการ
ชุุดย่่อยบนเว็็บไซต์์ของบริิษััท ในหััวข้้อ “การกำำ�กัับดููแลกิิจการ”
ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินงานสอดคล้้องตามหลัักการกำำ�กัับดููแล
กิิจการที่่�ดีี คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาทบทวนองค์์ประกอบ
คณะกรรมการชุุดย่่อยเป็็นประจำำ�ทุุกปีี โดยรายชื่่�อและบทบาท
หน้้าที่่�ของคณะกรรมการชุุดย่่อย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
มีีดัังต่่อไปนี้้�

รายชื่่�อ

คณะกรรมการบริิษัทั เป็็นผู้้�อนุุมัติั แิ ต่่งตั้้ง� คณะกรรมการตรวจสอบ
จำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่า 3 คน ซึ่�ง่ ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระเท่่านั้้�น
มีีคุุณสมบััติิและหน้้าที่่�ตามหลัักเกณฑ์์ที่่�คณะกรรมการกำำ�กัับ
ตลาดทุุนประกาศกำำ�หนด และมีีกรรมการอย่่างน้้อย 1 คน ที่่�มีี
ความรู้้�และประสบการณ์์เพีียงพอที่่�จะสามารถทำำ�หน้้าที่่�ในการ
สอบทานความน่่าเชื่่�อถืือของงบการเงิิน
คณะกรรมการตรวจสอบมีีวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งคราวละ 3 ปีี
ทั้้�งนี้้� กรรมการตรวจสอบที่่�ครบวาระอาจได้้รัับการพิิจารณา
แต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งต่่อไปได้้อีีกตามที่่�คณะกรรมการบริิษััท
เห็็นสมควร โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแล
การบริิหารงานของบริิษััท โดยใช้้วิิธีีการตรวจสอบและสอบทาน
การบริิหารจััดการของบริิษัทั ให้้เป็็นไปเพื่่อ� ประโยชน์์ของผู้้�ถืือหุ้้�น
โดยรวม การประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบถููกกำำ�หนดให้้จัดขึ้้
ั น�
อย่่างน้้อยไตรมาสละ 1 ครั้้�ง มีีการจดบัันทึึกการประชุุมเป็็น
ลายลัักษณ์์อัักษรและมีีการจััดเก็็บรายงานการประชุุมที่่�ผ่่าน
การรัับรองอย่่างครบถ้้วนเพื่่�อตรวจสอบได้้
ปััจจุุบััน คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ
3 คน เป็็นผู้้�ที่�มีี่ ความรู้้� ความเชี่่�ยวชาญ และประสบการณ์์อย่่าง
เพีียงพอในการสอบทานความน่่าเชื่่�อถืือของงบการเงิิน ได้้รัับ
การแต่่งตั้้ง� ตามมติิที่ป่� ระชุุมคณะกรรมการบริิษัทั ครั้้ง� ที่่� 10/2561
เมื่่�อวัันที่่� 12 พฤศจิิกายน 2561

ตำำ�แหน่่ง

1.

นายอภิิชาติิ

จีีระพัันธุ์์�/1

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (อิิสระ)

2.

นายสมพล

เกีียรติิไพบููลย์์

กรรมการตรวจสอบ (อิิสระ)

3.

ดร.ชััยพััฒน์์

สหััสกุุล

กรรมการตรวจสอบ (อิิสระ)

หมายเหตุุ :

/1

เป็็นกรรมการตรวจสอบที่่�มีีความรู้้�และประสบการณ์์ด้้านกฎหมาย

(7) โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการและข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ
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ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
สอบทานให้้บริิษัทมีี
ั การรายงานทางการเงิินอย่่างถููกต้้องและ
เปิิดเผยอย่่างเพีียงพอ โดยการประสานงานกัับผู้้�สอบบััญชีี
ภายนอกและผู้้�บริิหารที่่รั� บั ผิิดชอบจััดทำำ�รายงานทางการเงิิน
ทั้้�งรายไตรมาสและประจำำ�ปีี
สอบทานให้้ บ ริิ ษัั ทมีี ระบบการควบคุุ ม ภายในและระบบ
การตรวจสอบภายในที่่�เหมาะสมและมีีประสิิทธิิผล และ
พิิจารณาความเป็็นอิิสระของแผนกตรวจสอบภายใน ในการ
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบในการสอบทานประสิิทธิิภาพ
ระบบการบริิหารความเสี่่ย� งและการควบคุุมภายใน ตลอดจน
ให้้ความเห็็นชอบในการพิิจารณาแต่่งตั้้�ง โยกย้้าย เลิิกจ้้าง
หัั ว หน้้ า แผนกตรวจสอบภายใน หรืือหน่่ ว ยงานอื่่� น ใดที่่�
รัับผิิดชอบ เกี่่�ยวกัับการตรวจสอบภายใน
สอบทานการปฏิิบััติิงานของบริิษััทให้้เป็็นไปตามมาตรฐาน
ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งและกฎหมาย ว่่ า ด้้ ว ยหลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ละตลาด
หลัักทรััพย์์ ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััท
พิิจารณาคััดเลืือก เสนอแต่่งตั้้�ง เลืือกกลัับเข้้ามาใหม่่ และ
เลิิกจ้้างบุุคคลซึ่่�งมีีความเป็็นอิิสระเพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�สอบ
บััญชีีของบริิษััท และเสนอค่่าตอบแทนของบุุคคลดัังกล่่าว
รวมทั้้�งเข้้าร่่วมประชุุมกัับผู้้�สอบบััญชีีโดยไม่่มีีฝ่่ายจััดการ
เข้้าร่่วมประชุุมด้้วยอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง
พิิจารณารายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันหรืือรายการที่่�อาจมีีความ
ขัั ด แย้้ ง ทางผลประโยชน์์ ใ ห้้ เ ป็็ น ไปตามกฎหมาย และ
ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ทั้้�งนี้้� เพื่่�อ
ให้้มั่่�นใจว่่ารายการดัังกล่่าว สมเหตุุสมผลและเป็็นประโยชน์์
สููงสุุดต่่อบริิษััท
จััดทำำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิิดเผยไว้้ใน
รายงานประจำำ�ปีีของบริิษััท ซึ่่�งรายงานดัังกล่่าวต้้องลงนาม
โดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้้องประกอบด้้วยข้้อมููล
อย่่างน้้อยดัังต่่อไปนี้้�




ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความถููกต้้อง ครบถ้้วน เป็็นที่่�
เชื่่�อถืือได้้ของรายงานทางการเงิินของบริิษััท
ความเห็็ น เกี่่� ย วกัั บ ความเพีียงพอของระบบการ
บริิหารความเสี่่�ยงและควบคุุมภายในของบริิษััท

ความเห็็นเกี่่�ยวกัับการปฏิิบััติิตามกฎหมายว่่าด้้วย
หลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ละตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์ ข้้ อ กำำ� หนดของ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย หรืือกฎหมาย
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััท
 ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความเหมาะสมของผู้้�สอบบััญชีี
 ความเห็็ น เกี่่� ย วกัั บ รายการที่่� อ าจมีีความขัั ด แย้้ ง
ทางผลประโยชน์์
	จำำ�นวนครั้้�งของการประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบ
และการเข้้ า ร่่ ว มประชุุ ม ของกรรมการตรวจสอบ
แต่่ละท่่าน
 ความเห็็ น หรืือข้้ อ สัั ง เกตโดยรวมที่่� ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบได้้รัับจากการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามกฎบััตร
คณะกรรมการตรวจสอบ
 รายการอื่่� น ที่่� เ ห็็ น ว่่ า ผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้� ล งทุุ น ทั่่� ว ไปควร
ทราบ ภายใต้้ขอบเขตหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ
ที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััท


ในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ
หรืือมีีข้้อสงสััยว่่ามีีรายการหรืือการกระทำำ�ดังั ต่่อไปนี้้� ซึ่่�งอาจ
มีีผลกระทบอย่่างมีีนััยสำำ�คััญต่่อฐานะการเงิินและผลการ
ดำำ�เนิินงานของบริิษััท ให้้คณะกรรมการตรวจสอบมีีอำำ�นาจ
เชิิญให้้ฝ่่ายจััดการ ผู้้�บริิหาร หรืือพนัักงานที่่�เกี่่�ยวข้้องมาให้้
ความเห็็น ร่่วมประชุุม หรืือส่่งเอกสารตามที่่�เห็็นว่่าเกี่่�ยวข้้อง
จำำ�เป็็น และรายงานต่่อคณะกรรมการบริิษััท เพื่่�อดำำ�เนิินการ
ปรัับปรุุงแก้้ไขภายในเวลาที่่�คณะกรรมการตรวจสอบเห็็น
สมควร





รายการที่่�เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
การทุุจริิต มีีสิ่่�งผิิดปกติิ หรืือมีีความบกพร่่องที่่�สำ�คั
ำ ัญ
ในระบบควบคุุมภายใน
การฝ่่ า ฝืืนกฎหมายว่่ า ด้้ ว ยหลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ละตลาด
หลัั ก ทรัั พ ย์์ ข้้ อ กำำ� หนดของตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ห่่ ง
ประเทศไทย หรืือกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของ
บริิษััท

หากคณะกรรมการบริิษััท หรืือผู้้�บริิหารไม่่ดำำ�เนิินการให้้มีี
การปรัับปรุุงแก้้ไขภายในเวลาที่่�กำำ�หนด กรรมการตรวจสอบ
รายใดรายหนึ่่�งอาจรายงานว่่า มีีรายการหรืือการกระทำำ�
ดัังกล่่าวต่่อสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์ หรืือตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย

(7) โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการและข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ
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ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา
และกำำ�หนดค่่าตอบแทน

สนัับสนุุนและติิดตามให้้บริิษััทมีีระบบการบริิหารความเสี่่�ยง
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและเพีียงพอ
พิิ จ ารณาสอบทานกฎบัั ต รคณะกรรมการตรวจสอบเป็็ น
ประจำำ�ทุุ ก ปีี และนำำ� เสนอต่่ อ คณะกรรมการบริิ ษัั ท เพื่่� อ
พิิจารณาอนุุมััติิ ตลอดจนพิิจารณาอนุุมัติั ิแผนงานตรวจสอบ
ภายในประจำำ�ปีี
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคำำ�ปรึึกษาทางวิิชาชีีพ
อื่่� น ใดตามที่่� เ ห็็ น ว่่ า มีีความจำำ� เป็็ น โดยบริิ ษัั ทรัั บ ผิิ ดช อบ
ค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกิิดขึ้้�น
สอบทานให้้บริิษััทมีีกระบวนการในการต่่อต้้านคอร์์รััปชััน
สอดคล้้องตามแนวทางของหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลต่่างๆ อย่่าง
มีีประสิิทธิิผล และสอบทานความถููกต้้องของเอกสารอ้้างอิิง
และแบบประเมิินตนเองเกี่่ย� วกัับมาตรการต่่อต้้านคอร์์รัปชั
ั นั
ของกิิจการตามโครงการแนวร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทย
ในการต่่อต้้านทุุจริิต
สอบทานให้้บริิษััทมีีกระบวนการภายในเกี่่�ยวกัับการรัับแจ้้ง
เบาะแสและการรัับข้้อร้้องเรีียน ให้้มีีกระบวนการ สอบสวน
ที่่�เป็็นอิิสระและมีีการดำำ�เนิินการในการติิดตามที่่�เหมาะสม
โดยคำำ�นึึงถึึงการรัักษาความลัับและมาตรการป้้องกัันผู้้�แจ้้ง
เบาะแสเป็็นสำำ�คััญ
ปฏิิบััติิการอื่่�นใดตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทมอบหมายด้้วย
ความเห็็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
รายชื่่�อ

คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน
ได้้ รัั บ การแต่่ ง ตั้้� ง จากคณะกรรมการบริิ ษัั ท ประกอบด้้ ว ย
กรรมการอิิสระไม่่น้้อยกว่่า 3 คน และมีีประธานคณะกรรมการ
บรรษััทภิบิ าล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทนเป็็นกรรมการอิิสระ
มีีวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งคราวละ 3 ปีี โดยกรรมการที่่พ้� น้ ตำำ�แหน่่ง
ตามวาระ อาจได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งต่่อไปอีีกได้้
ทำำ� หน้้ า ที่่� เ สนอ ทบทวน กำำ�กัั บ ดูู แ ลงานด้้ า นบรรษัั ทภิิ บ าล
พิิจารณาสรรหาผู้้�ที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมกัับตำำ�แหน่่งกรรมการ
บริิ ษัั ท และผู้้�บริิ ห ารระดัั บ สูู ง และปฏิิ บัั ติิ ห น้้ า ที่่� อื่�่ น ๆ ตามที่่�
คณะกรรมการบริิษัทั มอบหมาย โดยมีีขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่แ� ละ
ความรัับผิิดชอบกำำ�หนดไว้้ในกฎบััตรคณะกรรมการบรรษััทภิบิ าล
สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน
การประชุุมคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนด
ค่่าตอบแทนถููกกำำ�หนดให้้จัดขึ้้
ั น� อย่่างน้้อยไตรมาสละ 1 ครั้้ง� เพื่่อ�
ปรัั บ ปรุุ ง นโยบายการกำำ�กัั บ ดูู แ ลกิิ จ การที่่� ดีี ให้้ เ ป็็ น ปัั จ จุุ บัั น
พิิจารณาหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการสรรหาบุุคคล และทบทวนระบบ
การประเมิินผลการปฏิิบัติั ขิ องคณะกรรมการบริิษัทั และผู้้�บริิหาร
รวมทั้้�งการสรรหาผู้้�บริิหารระดัับสููงในกรณีีที่่�จำ�ำ เป็็น
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา
และกำำ�หนดค่่าตอบแทน ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ 3 คน และ
กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ 1 คน ดัังนี้้�

ตำำ�แหน่่ง

1.

นายสมพล

เกีียรติิไพบููลย์์

ประธานคณะกรรมการบรรษััทภิบิ าล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน (อิิสระ)

2.

นายอภิิชาติิ

จีีระพัันธุ์์�

กรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน (อิิสระ)

3.

รศ.น.สพ.กิิจจา

อุุไรรงค์์

กรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน (อิิสระ)

4.

ดร.สุุวิิทย์์

เมษิินทรีีย์์/1

กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ

หมายเหตุุ :

/1

ได้้รัับการแต่่งตั้้ง� ตามมติิที่ป่� ระชุุมคณะกรรมการบริิษััทครั้้ง� ที่่� 10/2563 เมื่่�อวัันที่่� 14 สิิงหาคม 2563

(7) โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการและข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2563

ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ทั้้�งนี้้� ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทครั้้�งที่่� 3/2564 เมื่่�อวัันที่่�
28 มกราคม 2564 ได้้พิิจารณาเห็็นชอบตามข้้อเสนอของคณะ
กรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน ให้้เพิ่่�ม
รายชื่่�อ

จำำ�นวนกรรมการอิิสระอีีก 1 ตำำ�แหน่่ง ปััจจุุบัันคณะกรรมการ
บรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน ประกอบด้้วย
กรรมการอิิสระ 4 คน และกรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ 1 คน ดัังนี้้�

ตำำ�แหน่่ง

1.

นายสมพล

เกีียรติิไพบููลย์์

ประธานคณะกรรมการบรรษััทภิบิ าล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน (อิิสระ)

2.

นายอภิิชาติิ

จีีระพัันธุ์์�

กรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน (อิิสระ)

3.

รศ.น.สพ.กิิจจา

อุุไรรงค์์

กรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน (อิิสระ)

4.

ดร.สุุวิิทย์์

เมษิินทรีีย์์/1

กรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน (อิิสระ)

5.

นางสาววิิบููลย์์ลัักษณ์์ ร่่วมรัักษ์์/1

หมายเหตุุ :

/1

กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ

ได้้รัับการแต่่งตั้้ง� ตามมติิที่ป่� ระชุุมคณะกรรมการบริิษััทครั้้ง� ที่่� 3/2564 เมื่่�อวัันที่่� 28 มกราคม 2564

ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะกรรมการ
บรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน
ด้้านบรรษััทภิิบาล
กำำ�หนดขอบเขตและนโยบายด้้านบรรษััทภิบิ าล เพื่่อ� นำำ�เสนอ
ต่่อคณะกรรมการบริิษััท รวมทั้้�งการพิิจารณาปรัับปรุุงให้้
ทัันสมััยอย่่างต่่อเนื่่�อง
เสนอแนะแนวปฏิิบัติั ด้ิ า้ นบรรษััทภิบิ าลของบริิษัทั และกำำ�กับั
ดููแลการปฏิิบัติั ติ ามนโยบายการกำำ�กับั ดููแลกิิจการของบริิษัทั
รวมทั้้�งพิิจารณาทบทวนนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการของ
บริิษััทเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
กำำ�กับั ดููแลให้้มีีนโยบายต่่อต้้านคอร์์รัปชั
ั นั ที่่เ� หมาะสมเพีียงพอ
ต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
พิิจารณาทบทวนแก้้ไขกฎบััตรคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล
สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทนให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์
และนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาอนุุมััติิ

การสรรหา

กำำ� หนดหลัั ก เกณฑ์์ นโยบาย และวิิ ธีี การในการสรรหา
กรรมการ และผู้้�บริิหารระดัับสููง ตลอดจนทบทวนหลัักเกณฑ์์
และวิิธีีการสรรหากรรมการ พร้้อมทั้้�งพิิจารณาโครงสร้้าง
คณะกรรมการบริิษััท เพื่่�อเสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััท
ก่่อนที่่�จะมีีการสรรหากรรมการที่่�ครบวาระ รวมทั้้�งพิิจารณา
ถึึงผลการประเมิินการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ข� องกรรมการที่่ค� รบวาระ
ในกรณีีที่่�มีีการเสนอชื่่�อกรรมการรายเดิิมให้้กลัับเข้้าดำำ�รง
ตำำ�แหน่่งต่่ออีีกวาระ
กำำ� หนดคุุ ณ สมบัั ติิ พิิ จ ารณาประวัั ติิ และคัั ด เลืือกบุุ ค คล
ที่่�เหมาะสมมาดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษััทให้้สอดคล้้อง
กัับกลยุุทธ์ใ์ นการดำำ�เนิินธุุรกิิจ โดยคำำ�นึงึ ถึึงความหลากหลาย
ในโครงสร้้างคณะกรรมการบริิษััท เพื่่�อเสนอความเห็็นต่่อ
คณะกรรมการบริิษััท และ/หรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณา
อนุุมััติิแต่่งตั้้�ง
ร่่วมกัับประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร ในการพิิจารณากำำ�หนด
คุุณสมบััติิและคััดเลืือกบุุคคลที่่�จะดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหาร
ระดัับสููง ตั้้�งแต่่ระดัับกรรมการผู้้�จััดการขึ้้น� ไป และเห็็นชอบ
บุุ ค คลที่่� ป ระธานเจ้้ า หน้้ า ที่่� บ ริิ ห ารเสนอให้้ เ ป็็ น ผู้้�บริิ ห าร
ระดัับสููง

(7) โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการและข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ

99

100

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2563

ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ร่่วมกัับประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหารจััดทำำ�แผนสืืบทอดตำำ�แหน่่ง
งานสำำ� หรัั บ ตำำ� แหน่่ ง ประธานเจ้้ า หน้้ า ที่่� บ ริิ ห าร รวมทั้้� ง
ผู้้�บริิหารระดัับสููง เพื่่อ� เสนอให้้คณะกรรมการบริิษัทพิ
ั จิ ารณา
เป็็นประจำำ�ทุุกปีี

การกำำ�หนดค่่าตอบแทน
กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์และนโยบายในการกำำ�หนดค่่าตอบแทน
ทั้้� ง ที่่� เ ป็็ น ตัั ว เงิิ น และไม่่ ใช่่ ตัั ว เงิิ น ของคณะกรรมการ
บริิษััทและคณะกรรมการชุุดย่่อย ให้้เหมาะสมกัับหน้้าที่่�
ความรัับผิิดชอบและสอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์และเป้้าหมาย
ระยะยาวของบริิ ษัั ท พร้้ อ มทั้้� ง พิิ จ ารณาเบี้้� ย ประชุุ ม และ
เงิินรางวััลกรรมการบริิษัทั โดยพิิจารณาเปรีียบเทีียบกัับอััตรา
ค่่าตอบแทนของบริิษัทอื่
ั ่�นที่่�อยู่่�ในอุุตสาหกรรมเดีียวกััน เพื่่�อ
เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััท และ/หรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
พิิจารณาอนุุมััติิ (แล้้วแต่่กรณีี)
กำำ�หนดนโยบายและหลัักเกณฑ์์การพิิจารณาค่่าตอบแทน
ให้้สอดคล้้องกัับผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทและผลการ
ปฏิิบััติิงานผู้้�บริิหารระดัับสููงรายบุุคคล
พิิจารณาประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน เพื่่�อกำำ�หนดค่่าตอบแทน
เงิินโบนััสประจำำ�ปีี และการปรัับขึ้้�นเงิินเดืือนประจำำ�ปีี ของ
ผู้้�บริิหารระดัับสููงตั้้ง� แต่่ระดัับกรรมการผู้้�จััดการขึ้้น� ไป

คณะกรรมการนโยบายสิ่่�งแวดล้้อม
สัังคม บริิหารความเสี่่�ยง และการกำำ�กัับ
การปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ (ESRC)

คณะกรรมการบริิษัทต
ั ระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั ในการบริิหารจััดการ
องค์์กรสู่่�ความยั่่�งยืืน ตั้้�งแต่่การกำำ�กัับดููแลกิิจการ การกำำ�กัับ
การปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง รวมถึึง
การจััดการห่่วงโซ่่อุปท
ุ านที่่บู� รู ณาการเรื่่อ� งสิ่่ง� แวดล้้อม สัังคม และ
บรรษััทภิบิ าล (Environmental Social and Governance : ESG)
รายชื่่�อ

เข้้าไปในกระบวนการดำำ�เนิินธุุรกิิจ เพื่่อ� ให้้ธุรุ กิิจยั่่ง� ยืืนในระยะยาว
สามารถสร้้างผลเชิิงบวกต่่อสัังคม สิ่่ง� แวดล้้อม และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
แบบบููรณาการอย่่างเป็็นระบบและต่่อเนื่่�อง
คณะกรรมการบริิษััทแต่่งตั้้�งคณะกรรมการนโยบาย ESRC มีี
วััตถุุประสงค์์เพื่่�อช่่วยเหลืือคณะกรรมการบริิษััทในการกำำ�หนด
นโยบายกำำ�กับั ดููแลงานด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง และการกำำ�กัับการปฏิิบััติิตาม
กฎเกณฑ์์ ตลอดจนติิดตามการดำำ�เนิินงาน ประเมิินผล ทบทวน
และปรัับปรุุงระบบงานต่่างๆ ให้้มีีความเหมาะสมสอดคล้้องกัับ
นโยบาย แผนธุุรกิิจ และการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดีี� อัันเป็็นพื้้�นฐาน
ของการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
คณะกรรมการนโยบาย ESRC มีีหน้้าที่่�จััดให้้มีีนโยบายและ
กระบวนการบริิ ห ารความเสี่่� ย งที่่� ส อดคล้้ อ งกัั บ วัั ตถุุ ป ระสงค์์
เป้้าหมายหลััก แผนการดำำ�เนิินธุุรกิิจ และความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้
เพื่่อ� เป็็นกรอบการปฏิิบัติั งิ านบริิหารความเสี่่ย� งของทุุกคนในองค์์กร
และมีีการควบคุุม ติิดตามการปฏิิบััติิตามกระบวนการบริิหาร
ความเสี่่� ย งให้้ เ ป็็ น ไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง
รวมทั้้�งทบทวนกระบวนการเพื่่�อปรัับปรุุงให้้มีีความเหมาะสมต่่อ
การดำำ�เนิินธุุรกิิจอยู่่�เสมอ โดยมีีขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�และความ
รัับผิิดชอบกำำ�หนดไว้้ในกฎบััตรคณะกรรมการนโยบาย ESRC
คณะกรรมการนโยบาย ESRC ประกอบด้้วยกรรมการจำำ�นวน
ไม่่น้้อยกว่่า 3 คน มีีวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งคราวละ 3 ปีี โดย
กรรมการที่่�พ้้นตำำ�แหน่่งตามวาระ อาจได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รง
ตำำ�แหน่่งต่่อไปอีีกได้้ และให้้มีีการเรีียกประชุุมคณะกรรมการ
อย่่างน้้อยปีีละ 2 ครั้้ง� โดยในปีี 2563 มีีการประชุุมคณะกรรมการ
ESRC รวม 2 ครั้้�ง
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 คณะกรรมการนโยบาย ESRC
ประกอบด้้วยกรรมการบริิษััท 3 คน ดัังนี้้�

ตำำ�แหน่่ง

1.

นายบวร

วงศ์์สิินอุุดม/1

ประธานคณะกรรมการนโยบาย ESRC

2.

ดร.ชััยพััฒน์์

สหััสกุุล

กรรมการนโยบาย ESRC (อิิสระ)

3.

นางสาวอรััญญา

วิิทยฐานกรณ์์

กรรมการนโยบาย ESRC

หมายเหตุุ :

/1

ลาออกจากตำำ�แหน่่งกรรมการ ตั้้ง� แต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2564

(7) โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการและข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2563

ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ทั้้�งนี้้� ที่่ป� ระชุุมคณะกรรมการบริิษัทั ครั้้ง� ที่่� 6/2564 เมื่่อ� วัันที่่� 19 มีีนาคม 2564 ได้้พิจิ ารณาแต่่งตั้้ง� กรรมการนโยบาย ESRC แทนกรรมการ
ที่่�ลาออก ตามข้้อเสนอของคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน ประกอบด้้วยกรรมการบริิษัทั 3 คน ดัังนี้้�
รายชื่่�อ

ตำำ�แหน่่ง

1.

ดร.สุุวิิทย์์

เมษิินทรีีย์์

ประธานคณะกรรมการนโยบาย ESRC (อิิสระ)

2.

ดร.ชััยพััฒน์์

สหััสกุุล

กรรมการนโยบาย ESRC (อิิสระ)

3.

นางสาวอรััญญา

วิิทยฐานกรณ์์

กรรมการนโยบาย ESRC

ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะกรรมการ ESRC
เชิิญผู้้�บริิหารหรืือเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�เกี่่�ยวข้้องของบริิษััทเข้้าร่่วม
ประชุุมกัับคณะกรรมการ และ/หรืือ มอบหมายให้้หน่่วยงาน
ใดๆ ของบริิ ษัั ท ให้้ ถ้้ อ ยคำำ� และ/หรืือ ชี้้� แจงข้้ อ มูู ล เป็็ น
ลายลัั ก ษณ์์ อัั ก ษรต่่ อ คณะกรรมการเกี่่� ย วกัั บ สิ่่� ง แวดล้้ อ ม
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม ความเสี่่ย� งในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ การ
กำำ�กัับการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ และการปฏิิบััติิงานภายใต้้
หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของผู้้�บริิหารหรืือเจ้้าหน้้าที่่�หรืือ
หน่่วยงานนั้้�นๆ ตลอดจนเรื่่�องอื่่�นๆ ที่่�คณะกรรมการเห็็นว่่า
จำำ�เป็็นและสมควรต่่อการปฏิิบััติิหน้้าที่่�
มอบหมายให้้หน่่วยงานใดๆ ของบริิษัทั ดำำ�เนิินการหรืือปฏิิบัติั ิ
การอย่่างหนึ่่�งอย่่างใดเท่่าที่่�จำำ�เป็็นเพื่่�อให้้เป้้าหมาย กลยุุทธ์์
และกระบวนการดำำ� เนิิ น งานของบริิ ษัั ท ที่่� กำำ� หนดขึ้้� น ตาม
กฎบััตรคณะกรรมการนโยบายสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม บริิหาร
ความเสี่่�ยง และการกำำ�กัับการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ได้้รัับ
การปฏิิบัติั อิ ย่่างเหมาะสมอยู่่�เสมอ หรืือเพื่่อ� ให้้คณะกรรมการ
สามารถปฏิิ บัั ติิ ห น้้ า ที่่� อื่่� น ใดตามที่่� ค ณะกรรมการบริิ ษัั ท
มอบหมายจนสำำ�เร็็จลุุล่่วง
พิิจารณาและให้้ความเห็็นต่่อร่่างนโยบาย และกรอบการ
ดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม บริิหาร
ความเสี่่� ย งระดัั บ องค์์ ก ร และการกำำ�กัั บ การปฏิิ บัั ติิ ต าม
กฎเกณฑ์์
รัับทราบ พิิจารณา และให้้ความเห็็นในผลการดำำ�เนิินงาน
ด้้ า นสิ่่� ง แวดล้้ อ ม ความรัั บ ผิิ ดช อบต่่ อ สัั ง คม การกำำ�กัั บ
การปฏิิบัติั ติ ามกฎเกณฑ์์ การประเมิินความเสี่่ย� ง แนวทางและ
มาตรการจััดการความเสี่่ย� ง และแผนปฏิิบัติั กิ ารในการจััดการ
ความเสี่่� ย งที่่� เหลืืออยู่่�ของบริิ ษััท เพื่่� อให้้มั่่�นใจว่่ าบริิ ษััทมีี
การดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
การกำำ�กัับการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ และบริิหารความเสี่่�ยง
ที่่�เพีียงพอและเหมาะสม

พิิจารณาและให้้ความเห็็นในการกำำ�หนดระดัับความเสี่่�ยง
ที่่�ยอมรัับได้้ (Risk Appetite) และความเสี่่�ยงที่่�ทนรัับได้้ของ
องค์์กร (Risk Tolerance)
ให้้ คำำ� แนะนำำ� และการสนัั บ สนุุ น แก่่ ค ณะจัั ด การด้้ า น
สิ่่ง� แวดล้้อม สัังคม บริิหารความเสี่่ย� ง และการกำำ�กับั การปฏิิบัติั ิ
ตามกฎเกณฑ์์ และผู้้�บริิหารระดัั บสูู งในเรื่่�องสิ่่� งแวดล้้อม
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม บริิหารความเสี่่ย� งระดัับองค์์กร และ
การกำำ�กัั บ การปฏิิ บัั ติิ ต ามกฎเกณฑ์์ รวมถึึ ง ส่่ ง เสริิ ม และ
สนัั บ สนุุ น ให้้ มีี การปรัั บ ปรุุ ง และพัั ฒ นาการดำำ� เนิิ น งาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างต่่อเนื่่�องและสม่ำำ��เสมอ
สื่่� อ สารและรายงานผลต่่ อ คณะกรรมการบริิ ษัั ท และผู้้�ที่่�
เกี่่�ยวข้้องทราบ
หน้้าที่่�อื่่�นๆ ตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทมอบหมาย
ในกรณีีที่่�มีีความจำำ�เป็็นและเหมาะสม เพื่่�อให้้การปฏิิบััติิงาน
ตามหน้้ า ที่่� แ ละความรัั บ ผิิ ดช อบสำำ� เร็็ จ ลุุ ล่่ ว ง คณะกรรมการ
นโยบาย ESRC อาจขอความเห็็นชอบจากที่่�ปรึึกษาอิิสระ รวมถึึง
ได้้รัับการอบรมและเสริิมสร้้างความรู้้�เกี่่�ยวกัับการปฏิิบััติิงาน
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม บริิหารความเสี่่�ยง
และการกำำ�กัับการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ด้้วย
นอกจากนี้้� คณะกรรมการนโยบาย ESRC ได้้ มีี การแต่่ ง ตั้้� ง
คณะจัั ด การ ESRC-E ที่่� ป ระกอบด้้ ว ยผู้้�บริิ ห ารฝ่่ า ยต่่ า งๆ
ทั้้�งส่่วนสำำ�นัักงานใหญ่่และส่่วนโรงงาน เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�สนัับสนุุน
การดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการนโยบาย ESRC พร้้อมทั้้�งติิดตาม
การดำำ� เนิิ น งานด้้ า นสิ่่� ง แวดล้้ อ ม ความรัั บ ผิิ ดช อบต่่ อ สัั ง คม
การกำำ�กัับการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ การบริิหารความเสี่่�ยงระดัับ
องค์์กรและระดัับจััดการอย่่างใกล้้ชิิด

(7) โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการและข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ
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แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะจััดการ ESRC-E
กำำ�หนดนโยบายด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม บริิหารความเสี่่�ยง
และการกำำ�กัั บ การปฏิิ บััติิ ตามกฎเกณฑ์์ เพื่่� อนำำ� เสนอต่่ อ
คณะกรรมการนโยบาย ESRC

ส่่งเสริิม สนัับสนุุน และจััดสรรทรััพยากรต่่างๆ ที่่จำ� ำ�เป็็นต่่อ
การดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม สัังคม การบริิหารความเสี่่�ยง
และการกำำ�กัับการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์อย่่างเพีียงพอ

กำำ�กัับดููแลงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
การบริิหารความเสี่่ย� ง และการกำำ�กับั การปฏิิบัติั ติ ามกฎเกณฑ์์
ตลอดจนติิดตามการดำำ�เนิินงาน ประเมิินผล ทบทวน และ
ปรัับปรุุงระบบงานต่่างๆ ให้้มีีความเหมาะสมสอดคล้้องกัับ
นโยบาย แผนธุุรกิิจ และการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี อัันเป็็น
พื้้�นฐานของการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน

สื่่�อสารและผลัักดัันนโยบายด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม บริิหาร
ความเสี่่� ย ง และการกำำ�กัั บ การปฏิิ บัั ติิ ต ามกฎเกณฑ์์ ใ ห้้ มีี
การปฏิิบัติั ทั่่ิ วทั้้
� ง� องค์์กรจนกลายเป็็นส่่วนหนึ่่�งของวััฒนธรรม
องค์์กร

รัับผิิดชอบให้้มีีการประเมิินความเสี่่�ยง จััดทำำ� และกำำ�กัับดููแล
การดำำ�เนิินการตามแผนจััดการความเสี่่ย� งในระดัับปฏิิบัติั กิ าร
(Functional risk management) และระดัั บ องค์์ ก ร
(Corporate risk management) เพื่่อ� ให้้มั่่น� ใจว่่ามีีมาตรการ
จััดการความเสี่่�ยงที่่�เหมาะสมและสอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์และ
แผนธุุรกิิจของบริิษััท

จััดให้้มีีการประชุุมทบทวนและติิดตามผลการดำำ�เนิินงาน และ
เสนอแผนการจััดการความเสี่่�ยงระดัับองค์์กร (Corporate
Risk) รวมถึึงรายงานด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม สัังคม และการกำำ�กัับ
การปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ต่่อคณะกรรมการนโยบาย ESRC
รัับทราบและพิิจารณาอย่่างต่่อเนื่่�องสม่ำำ��เสมอ
หน้้าที่่�อื่่�นๆ ตามที่่�คณะกรรมการนโยบาย ESRC มอบหมาย

ติิดตามกระบวนการบ่่งชี้้�และประเมิินความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญ
ทั่่�วทั้้�งองค์์กร ระบุุความเสี่่�ยงจากปััจจััยทั้้�งภายนอกและ
ภายในองค์์กรที่่อ� าจส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั
รวมทั้้�งประเมิินผลกระทบและโอกาสที่่เ� กิิดขึ้้น� ของความเสี่่ย� ง
ที่่�ระบุุได้้ และวิิเคราะห์์ถึึงปััจจััยความเสี่่�ยงที่่สำ� ำ�คััญที่่�อาจเกิิด
ขึ้้น� กัับบริิษัทั เพื่่อ� ให้้มั่่น� ใจว่่ามีีแผนการจััดการความเสี่่ย� ง และ
มาตรการจััดการความเสี่่�ยงที่่�สามารถตอบสนองต่่อความ
เปลี่่�ยนแปลง และความไม่่แน่่นอนต่่างๆ ได้้อย่่างเหมาะสม
และสอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์แลแผนธุุรกิิจขององค์์กร

(7) โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการและข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ
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7.4 คณะผู้้�บริิหาร
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ผู้้�บริิหารของบริิษััท มีีจำำ�นวน 9 คน ดัังนี้้�
รายชื่่�อ

ตำำ�แหน่่ง

1.

นายบวร

วงศ์์สิินอุุดม

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและกรรมการผู้้�จััดการ

2.

นางสาวอรััญญา

วิิทยฐานกรณ์์

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�ปฏิิบััติิการด้้านการพาณิิชย์์

3.

นายไพโรจน์์

อุุทััยทรััพย์์

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�ปฏิิบััติิการด้้านการผลิิต

4.

นายชาญวิิทย์์

วิิทยฐานกรณ์์

รองกรรมการผู้้�จััดการฝ่่ายธุุรกิิจ 1, 2, 4

5.

นายศุุภชััย

วิิทยฐานกรณ์์

รองกรรมการผู้้�จััดการฝ่่ายพััฒนาธุุรกิิจ

6.

นายพาชััย

จัันทร์์พิิทัักษ์์

รองกรรมการผู้้�จััดการฝ่่าย Supply & Trading

7.

นางสาวสุุนัันทา

ไตรเทพาภิิรัักษ์์

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการฝ่่ายบััญชีีการเงิิน

8.

นายกำำ�ธร

เอกเมธีีพัันธุ์์�

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการฝ่่ายผลิิต

9.

นายศัักดิ์์�ชััย

ผดุุงเกีียรติิวงศ์์

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการฝ่่ายธุุรกิิจ 3

หมายเหตุุ : รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับความรู้้�ความชำำ�นาญ ทัักษะ และประสบการณ์์ของผู้้�บริิหารปรากฏในเอกสารแนบ 1

ทั้้�งนี้้� ที่่ป� ระชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 2/2564 เมื่่�อวัันที่่� 13 มกราคม 2564 มีีมติิปรัับผัังโครงสร้้างการบริิหารจััดการดัังนี้้�

(7) โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการและข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ
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การคาวัตถุดิบ
ภูมิภาค

ฝาย Supply
& Trading

การคาอาหารสัตว
(ตปท.)

การตลาด การขายน้ำมัน
บร�โภค (ตปท.)

Trading

การคาน้ำมัน Supply
อ�ตสาหกรรม (ตปท.)

ฝาย
ธุรกิจ 4

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

การเง�น

บัญชี

ฝาย
บัญชี

ฝาย
ผลิต

จัดซื้อ

ผลิต
โรงกลั่น

ฝาย
เทคนิค

บำรุงรักษา ควบคุมคุณภาพ
เคร�่องกล และบร�หารระบบ
การจัดการ

ว�ศวกรรม พัฒนากระบวน
และโครงการ การผลิต

ฝาย
ว�ศวกรรม

ความปลอดภัย

ประธานเจาหนาที่
ปฏิบัติการดานการผลิต

โลจ�สติกส
ผลิต
บำรุงรักษา
สนับสนุน สาธารณูปการ ไฟฟา

โลจ�สติกส
น้ำมัน

บุคคล โลจ�สติกสวัตถุดิบ ผลิต
อาหารสัตว
โรงสกัด

รวมทุนและ บร�หารงาน
วางแผนธุรกิจ
กลาง

พัฒนาธุรกิจ

ฝายพัฒนา ฝายทรัพยากร
ฝาย
ธุรกิจ
บุคคล
โลจ�สติกส

ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ
ดานการบร�หาร

การกำ�กับดูแลกิจการ

การขาย

ฝาย
ธุรกิจ 3

กรรมการผูจัดการ

ผูชวยประธานเจาหนาที่บร�หาร

ส่วนที่ 2

การตลาดและ การตลาด
ว�ชาการ

ฝาย
ธุรกิจ 2

ฝาย
ธุรกิจ 1

ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ
ดานการพาณิชย

สำนักประธาน
เจาหนาที่บร�หาร

ประธานเจาหนาที่บร�หาร
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ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ณ วัันที่่� 15 มีีนาคม 2564 ผู้้�บริิหารของบริิษัทต
ั ามนิิยามของสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. มีีจำำ�นวน 6 คน ดัังนี้้�
รายชื่่�อ

ตำำ�แหน่่ง

1.

นายจารุุพจน์์

ณีีศะนัันท์์/1

รัักษาการประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและกรรมการผู้้�จััดการ
รัักษาการประธานเจ้้าหน้้าที่่�ปฏิิบััติิการด้้านการพาณิิชย์์

2.

นางสาวอรััญญา

วิิทยฐานกรณ์์/1

รัักษาการผู้้�ช่่วยประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร

3.

นายพาชััย

จัันทร์์พิิทัักษ์์/1

รัักษาการประธานเจ้้าหน้้าที่่�ปฏิิบััติิการด้้านการผลิิต

4.

นางสาวสุุนัันทา

ไตรเทพาภิิรัักษ์์/1,/2

รัักษาการประธานเจ้้าหน้้าที่่�ปฏิิบััติิการด้้านการบริิหาร

5.

นายกำำ�ธร

เอกเมธีีพัันธุ์์�

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการฝ่่ายผลิิต

6.

นางสาวธีีรดา

กอศรีีลบุุตร/3

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการฝ่่ายธุุรกิิจ 1, 2, 3, 4

หมายเหตุุ : เปิิดเผยตามคู่่�มืือแบบ 56-1 One Report ที่่�ต้้องรายงานการเปลี่่�ยนแปลงผู้้�บริิหารหลัังวัันสิ้้�นงวดบััญชีีประจำำ�ปีีให้้เป็็นปััจจุุบััน
รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับความรู้้�ความชำำ�นาญ ทัักษะ และประสบการณ์์ของผู้้�บริิหารปรากฏในเอกสารแนบ 1
/1
แต่่งตั้้�งตามมติิที่ป่� ระชุุมคณะกรรมการบริิษัทั ครั้้�งที่่� 2/2564 เมื่่�อวัันที่่� 13 มกราคม 2564
/2
รัับผิิดชอบสายงานบััญชีีและการเงิิน จึึงถืือเป็็นผู้้�บริิหารสููงสุุดสายงานบััญชีีและการเงิิน
/3
แต่่งตั้้�ง เมื่่�อวัันที่่� 13 มกราคม 2564

นโยบายการจ่่ายค่่าตอบแทนผู้้�บริิหาร
บริิ ษัั ทมีี นโยบายและหลัั ก เกณฑ์์ ใ นการกำำ� หนดค่่ า ตอบแทน
ผู้้�บริิหารระดัับสููง ซึ่่�งเชื่่�อมโยงกัับผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััท
ในรููปของดััชนีีชี้้วั� ดั ความสำำ�เร็็จ (Key Performance Indicators)
พร้้อมทั้้�งมีีการประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านของผู้้�บริิหารเป็็นประจำำ�
ทุุ ก ปีี โดยประธานเจ้้ า หน้้ า ที่่� บ ริิ ห ารและกรรมการผู้้�จัั ด การ
เป็็นผู้้�พิิจารณาความเหมาะสมในการกำำ�หนดค่่าตอบแทนและ
ปรัับค่่าจ้้างประจำำ�ปีี ที่่ส� ะท้้อนถึึงผลการปฏิิบัติั งิ าน (Performance
Management) ของผู้้�บริิหารแต่่ละคนตามเป้้าหมายของงาน
ที่่�รัับผิิดชอบ โดยมีีความสอดคล้้องกัับวิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ และ
กลยุุทธ์์ประจำำ�ปีีของบริิษััท ตลอดจนแนวปฏิิบััติิและมาตรฐาน
ของกลุ่่�มบริิษััทที่่�มีีขนาดใกล้้เคีียงกััน

ในการกำำ�หนดกลยุุทธ์์ และทิิศทางการดำำ�เนิินงาน เพื่่�อบรรลุุ
เป้้ า หมาย และภารกิิ จ ตามวิิ สัั ย ทัั ศ น์์ ข ององค์์ ก ร รวมทั้้� ง ผล
การประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านของประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหารและ
กรรมการผู้้�จัั ด การ โดยคณะกรรมการบริิ ษัั ท มอบหมายให้้
คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน
เป็็ น ผู้้�พิิ จ ารณากำำ� หนดค่่ า ตอบแทนประจำำ� ปีี ข องประธาน
เจ้้ า หน้้ า ที่่� บ ริิ ห ารและกรรมการผู้้�จัั ด การและนำำ� เสนอต่่ อ
คณะกรรมการบริิษัทั เพื่่อ� พิิจารณา ทั้้�งนี้้� ประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหาร
และกรรมการผู้้�จัั ด การได้้ รัั บ ค่่ า ตอบแทนและผลประโยชน์์
ในฐานะเป็็นผู้้�บริิหารสููงสุุดของบริิษััท นอกเหนืือจากที่่�ได้้รัับ
ในฐานะเป็็นกรรมการบริิษััท

สำำ�หรัับค่่าตอบแทนของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและกรรมการ
ผู้้�จัั ด การ ได้้ มีี การกำำ� หนดอย่่ า งเหมาะสมภายใต้้ ห ลัั ก เกณฑ์์
ที่่�ชััดเจน โปร่่งใส เป็็นธรรม และสมเหตุุสมผล คำำ�นึึงถึึงหน้้าที่่�
ความรัั บ ผิิ ดช อบ และผลการปฏิิ บัั ติิ ง าน การกำำ� หนดจ่่ า ย
ค่่าตอบแทนพิิจารณาทั้้�งระยะสั้้�นและระยะยาว โดยระยะสั้้�น
พิิจารณาจากผลการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ในแต่่ละปีีเปรีียบเทีียบ
กัับแผนธุุรกิิจที่่ว� างไว้้ สำำ�หรัับระยะยาวพิิจารณาจากความสามารถ

ในปีี 2563 ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและกรรมการผู้้�จััดการและ
ผู้้�บริิหารระดัับสููงตามเกณฑ์์ของสำำ�นัักงาน ก.ล.ต มีีจำำ�นวนรวม
ทั้้�งสิ้้�น 7 คน ได้้รัับค่่าตอบแทนจากบริิษััทในรููปแบบเงิินเดืือน
โบนััส และเงิินสมทบกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ จำำ�นวนรวมทั้้�งสิ้้�น
53 ล้้านบาท (คิิดเป็็นร้้อยละ 8.4 ของค่่าตอบแทนรวมทั้้�งหมด
ของกิิจการ) นอกเหนืือจากค่่าตอบแทนที่่�เป็็นตััวเงิินแล้้ว บริิษััท
ไม่่มีีการจ่่ายค่่าตอบแทนในรููปแบบอื่่�น

(7) โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการและข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ
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7.5 ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับพนัักงาน
บุุคลากร

เงิินสมทบกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ

บริิษัทมีี
ั นโยบายการจ้้างงานที่่มุ่่�� งเน้้นความเท่่าเทีียมกััน ไม่่จำำ�กััด
หรืือกีีดกัันในเรื่่�องเพศ เชื้้�อชาติิ ศาสนา และวััฒนธรรม และ
ตระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั ของพนัักงานที่่เ� ป็็นทรััพยากรอัันมีีคุุณค่่า
ในการขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจของบริิษััท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
บริิษัทั น้ำำ��มัันพืืชไทย จำำ�กััด (มหาชน) มีีพนัักงานทั้้�งหมด 1,300
คน ลดลงจากปีี 2562 จำำ�นวน 24 คน หรืือลดลงร้้อยละ 1.81
โดยแบ่่งเป็็นพนัักงานประจำำ�สำำ�นักั งานใหญ่่ 159 คน และพนัักงาน
ฝ่่ายผลิิต 1,141 คน โดยมีีช่่วงอายุุ เพศ และระดัับการศึึกษา
ที่่�หลากหลาย แยกตามสายงานดัังนี้้�

บริิษััทได้้จััดตั้้�งกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ เพื่่�อเป็็นสวััสดิิการ
ที่่� จััดให้้ พนัักงานและเป็็ นการส่่ งเสริิ มการออมเงิินอีีกวิิ ธีีหนึ่่� ง
รวมทั้้�งเป็็นแรงจููงใจให้้พนัักงานปฏิิบััติิงานกัับบริิษััทเป็็นระยะ
เวลานาน โดยพนัั กงานที่่� เป็็ นสมาชิิกกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ย งชีีพ
จะได้้รัับเงิินสมทบกองทุุนจากบริิษััททุุกเดืือนในอััตราที่่�แตกต่่าง
กัันตามอายุุสมาชิิกของพนัักงานแต่่ละคน โดยพนัักงานต้้องสะสม
เงิินเข้้ากองทุุนในอััตราเดีียวกััน เมื่่�อพนัักงานพ้้นสมาชิิกภาพ
พนัักงานจะได้้รัับเงิินสมทบรวมทั้้�งส่่วนเฉลี่่�ยผลประโยชน์์สุุทธิิ
ของกองทุุน

สายงาน
สายงานที่่ขึ้้� �นตรงต่่อ
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
สายงานตรวจสอบภายใน
สายงานบััญชีีการเงิิน
สายงานการตลาดและการพาณิิชย์์
สายงานบริิหารส่่วนกลาง
(บุุคคล, ธุุรการ, จััดซื้้�อ, กฎหมาย)
สายงานการผลิิต
รวม

อายุุสมาชิิก
อายุุสมาชิิกตั้้ง� แต่่ 1 ปีี ครบ 5 ปีี
อายุุสมาชิิก 5 ปีีขึ้้�นไป ครบ 10 ปีี
อายุุสมาชิิก 10 ปีีขึ้้�นไป

ค่่าตอบแทนพนัักงาน

จำำ�นวนพนัักงาน (คน)
28
4
31
55
123
1,059
1,300

บริิ ษัั ทกำำ� หนดนโยบายค่่ า ตอบแทนพนัั ก งานที่่� ส อดคล้้ อ งกัั บ
ผลการดำำ� เนิิ น งานของบริิ ษัั ททั้้� ง ในระยะสั้้� น และระยะยาว
เพื่่�อให้้ผลตอบแทนแก่่พนัักงานอย่่างเป็็นธรรม โดยการกำำ�หนด
โครงสร้้ า งค่่ า ตอบแทนของแต่่ ล ะระดัั บ ตำำ� แหน่่ ง งานอย่่ า ง
เหมาะสม พิิจารณาจ่่ายค่่าตอบแทนจากผลการปฏิิบัติั ิงาน และ
ระดัั บ ตำำ� แหน่่ ง งานที่่� รัั บ ผิิ ดช อบตามความรู้้� ความสามารถ
ผลการปฏิิ บัั ติิ ง านของพนัั ก งานแต่่ ล ะคน พนัั ก งานจะได้้
ค่่าตอบแทนที่่�เท่่าเทีียมและเป็็นธรรมเมื่่�อเปรีียบเทีียบภายใน
องค์์กร ขณะเดีียวกัันกำำ�หนดการจ่่ายค่่าตอบแทนให้้สอดคล้้อง
กัับสภาวะเศรษฐกิิจ อััตราเงิินเฟ้้อ ดััชนีีราคาผู้้�บริิโภค และ
การจ่่ายค่่าตอบแทนของบริิษััทในอุุตสาหกรรมเดีียวกััน รวมถึึง
ค่่าตอบแทนพนัักงานจะต้้องเหมาะสมกัับการขยายตััวทางธุุรกิิจ
และการเติิบโตของบริิษััท โดยพนัักงานได้้รัับค่่าตอบแทนจาก
บริิษัทั ในรููปแบบเงิินเดืือน ค่่าจ้้าง โบนััส และเงิินสมทบกองทุุน
สำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ เป็็นต้้น

อััตราเงิินสมทบ
ร้้อยละ 3
ร้้อยละ 4
ร้้อยละ 5

บริิษััทมีีนโยบายคััดเลืือกกองทุุนที่่�มีีความเสี่่�ยงต่ำำ�� เพื่่�อรัักษาเงิิน
ต้้ น ของสมาชิิ ก กองทุุ น ให้้ ค งอยู่่� โดยในปีี 2563 บริิ ษัั ท
มีีพนัักงานที่่�เข้้าร่่วมกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ จำำ�นวน 1,063 คน
คิิดเป็็นร้้อยละ 81.77 ของจำำ�นวนพนัักงานทั้้�งหมด
ในปีี 2563 บริิษััทจ่่ายค่่าตอบแทนพนัักงาน ดัังนี้้� 1) ค่่าตอบแทน
ระยะสั้้� น ที่่� ส อดคล้้ อ งกัั บผลการดำำ�เนิิ น งานของบริิ ษััท ได้้ แ ก่่
เงิินเดืือน ซึ่่�งมีีการปรัับเพิ่่�มอััตราเงิินเดืือนปีีละ 1 ครั้้�ง, โบนััส
ประจำำ�ปีี ตามผลประกอบการและการประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ าน
ของพนัักงานรายบุุคคล รวม 603 ล้้านบาท 2) ค่่าตอบแทน
ระยะยาว ได้้แก่่ เงิินสมทบกองทุุนสำำ�รองเลี้้ย� งชีีพ และเงิินเกษีียณ
อายุุ ง าน โดยบริิ ษัั ทจ่่ า ยเงิิ น สมทบกองทุุ น สำำ� รองเลี้้� ย งชีีพ
รวม 10 ล้้านบาท และตั้้�งสำำ�รองผลประโยชน์์พนัักงาน จำำ�นวน
17 ล้้านบาท

(7) โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการและข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ
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7.6 ข้้อมููลสำำ�คััญอื่่�นๆ
ผู้้�ควบคุุมดููแลการทำำ�บััญชีีและการเงิิน

บริิษััทผู้้�ตรวจสอบภายใน

บริิษัทั มอบหมายให้้ นางสาวสุุนัันทา ไตรเทพาภิิรัักษ์์ รัักษาการ
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�ปฏิิบััติิการด้้านการบริิหาร เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบ
สููงสุุดในสายงานบััญชีีและการเงิิน มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลการจััดทำำ�
รายงานทางการเงิินให้้มีีความน่่าเชื่่�อถืือและมีีคุุณภาพ เป็็นไป
ตามมาตรฐานทางการบัั ญ ชีีและสอดคล้้ อ งกัั บ แนวทางของ
สำำ�นัั ก งาน ก.ล.ต. โดยรายละเอีียดเกี่่� ย วกัั บ ผู้้�ดำำ� รงตำำ� แหน่่ ง
ผู้้�ควบคุุมดููแลการทำำ�บััญชีีและการเงิินของบริิษััทปรากฏตาม
เอกสารแนบ 1

คณะกรรมการตรวจสอบได้้พิิจารณาคััดเลืือกบริิษััทผู้้�ตรวจสอบ
ภายใน และมีีมติิแต่่งตั้้�ง บริิษััท แอสเซนท์์ แอดไวเซอรี่่� จำำ�กััด
เป็็นผู้้�ตรวจสอบภายในอิิสระประจำำ�ปีี 2563 โดยมีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่�
28 กุุมภาพัันธ์์ 2563 โดยบริิษััทผู้้�ตรวจสอบภายในมีีหน้้าที่่�
ตรวจสอบการปฏิิบััติิตามนโยบาย ระเบีียบ และวิิธีีปฏิิบััติิของ
องค์์ ก ร เพื่่� อ ให้้ มั่่� น ใจว่่ า องค์์ ก รมีีระบบการควบคุุ ม ภายใน
เพีียงพอที่่�จะบรรลุุตามวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายที่่กำ� ำ�หนดไว้้

เลขานุุการบริิษััท
คณะกรรมการบริิษััทเป็็นผู้้�พิิจารณาแต่่งตั้้�งผู้้�มีีความรู้้� ความ
สามารถและมีีความเหมาะสมเป็็นเลขานุุการบริิษััท เพื่่�อช่่วย
สนัับสนุุนการทำำ�งานที่่เ� กี่่ย� วข้้องให้้ดำำ�เนิินไปอย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ
และประสิิทธิิผลตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด ซึ่่�งคณะกรรมการบริิษััท
ได้้มีีมติิแต่่งตั้้�งนางสาวคณััฐศร บััณฑิิตเนตร์์ ให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
เลขานุุการบริิษััทตั้้�งแต่่วัันที่่� 14 สิิงหาคม 2561 เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�
ตามพระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535
และตามประกาศของคณะกรรมการกำำ�กัั บ ตลาดทุุ น กำำ� หนด
โดยรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับบทบาทหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของ
ผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเลขานุุการบริิษััทปรากฏตามเอกสารแนบ 1

หััวหน้้างานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบเป็็ นผู้้�พิิ จารณาแต่่ ง ตั้้� ง นายกฤษณ์์
กองแก้้ว ผู้้�จััดการสำำ�นัักตรวจสอบภายใน เป็็นหััวหน้้าหน่่วยงาน
ตรวจสอบภายใน มีีหน้้าที่่�ตรวจสอบภายในและประเมิินผล
กิิจกรรมต่่างๆ ของบริิษัทั สอบทานคุุณภาพการปฏิิบัติั งิ านภายใน
บริิษััทให้้เป็็นไปตามแผนงาน สอดคล้้องกัับวััตถุุประสงค์์และ
เป้้าหมายของบริิษััท รวมถึึงหน้้าที่่�ในการควบคุุมและตรวจสอบ
อื่่� น ๆ ตามที่่� ไ ด้้ รัั บ มอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งหััวหน้้างานตรวจสอบ
ภายในปรากฏตามเอกสารแนบ 3

หััวหน้้างานกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงาน
บริิ ษัั ท ได้้ จัั ดตั้้� ง คณะกรรมการนโยบายสิ่่� ง แวดล้้ อ ม สัั ง คม
บริิ ห ารความเสี่่� ย ง และการกำำ�กัั บ การปฏิิ บัั ติิ ต ามกฎเกณฑ์์
ขึ้้�นมาเพื่่�อช่่วยติิดตามการดำำ�เนิินงาน ประมวลผล ทบทวน และ
ปรัั บ ปรุุ ง ระบบงานต่่ า งๆ ให้้ มีี ความเหมาะสมสอดคล้้ อ งกัั บ
นโยบาย แผนธุุรกิิจ และการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี พร้้อมกัันนี้้�
คณะกรรมการชุุ ดดัั ง กล่่ า วได้้ แ ต่่ ง ตั้้� ง คณะทำำ� งานเพื่่� อ ดูู แ ล
การปฏิิบัติั งิ านของบริิษัทั โดยมอบหมายให้้ นายกฤษณ์์ กองแก้้ว
เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบในการกำำ�กัับดููแลให้้บริิษััทปฏิิบััติิตามกฎหมาย
กฎระเบีียบ ข้้อบัังคัับ นโยบาย และข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และกฎหมายมหาชน
โดยรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับบทบาทหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของ
ผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งหััวหน้้างานกำำ�กับั ดููแลการปฏิิบััติงิ านปรากฏตาม
เอกสารแนบ 3

หััวหน้้างานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์
บริิษัทจั
ั ดตั้้
ั ง� หน่่วยงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ โดยมอบหมายให้้ นางสาว
สุุทัตต
ั า ไชยยัันต์์บูรู ณ์์ เป็็นตััวแทนของบริิษัททำ
ั ำ�หน้้าที่่รั� บั ผิิดชอบ
ในการเปิิดเผยข้้อมููลและข่่าวสารของบริิษัทกั
ั บั ผู้้�ถืือหุ้้�น นัักลงทุุน
นัักวิิเคราะห์์ และประชาชนทั่่�วไป ทั้้�งนี้้� ผู้้�ลงทุุนสามารติิดต่่อ
หน่่วยงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ได้้ที่่�

หน่่วยงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ :

อาคารน้ำำ�มั
� ันพืืชไทย เลขที่่� 149 ถนนรััชดาภิิเษก
(ท่่าพระ-ตากสิิน) แขวงบุุคคโล เขตธนบุุรีี กรุุงเทพ 10600
โทรศััพท์์ : 02-477-9020 โทรสาร : 02-477-8022
	อีีเมล : ir@tvothai.com

(7) โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการและข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ
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ผู้้�สอบบััญชีี
ผู้้�สอบบััญชีีของบริิษัทั และบริิษััทย่่อยในรอบปีี 2563 ได้้แก่่ นางชลรส สัันติิอััศวราภรณ์์ ทะเบีียบผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่� 4523 จาก
บริิษัทั สำำ�นัักงาน อีีวาย จำำ�กััด โดยค่่าตอบแทนผู้้�สอบบััญชีีที่่�บริิษััทและบริิษััทย่่อยจ่่ายให้้กัับบริิษััท สำำ�นัักงาน อีีวาย จำำ�กัดั มีีดัังนี้้�
ค่่าตอบแทนจากการสอบบััญชีี (Audit Fee)
ค่่าตอบแทน (บาท)

ค่่าสอบบััญชีีของบริิษััท

1,840,000

ค่่าสอบบััญชีีของบริิษััทย่่อย

1,030,000

ค่่าบริิการอื่่�นที่่�นอกเหนืือจากงานสอบบััญชีี (Non-Audit Fee)
-ไม่่มีี-

(7) โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการและข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ
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รายงานผลการดำำ�เนิินงานสำำ�คััญ
ด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
8.1 สรุุปผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการในรอบปีีที่่�ผ่่านมา
การสรรหาและแต่่งตั้้�งกรรมการบริิษัทั
คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน
มีีหลัักเกณฑ์์ในการคััดเลืือกกรรมการ โดยพิิจารณาจากลัักษณะ
การประกอบธุุรกิิจและกลยุุทธ์ข์ องบริิษัทั จึึงได้้กำำ�หนดคุุณสมบััติิ
ของกรรมการที่่ต้� อ้ งการสรรหาให้้มีีความเหมาะสมและสอดคล้้อง
กัับกลยุุทธ์์ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท โดยพิิจารณาทัักษะ
ที่่จำ� ำ�เป็็นที่่ยั� งั ขาดอยู่่� และมีีนโยบายความหลากหลายในโครงสร้้าง
ของคณะกรรมการ (Board Diversity) ทั้้�งทางด้้านทัักษะวิิชาชีีพ
ความเชี่่�ยวชาญเฉพาะด้้าน ความรู้้�ความสามารถ เพศ รวมถึึง
ประสบการณ์์ ก ารทำำ� งานประกอบการพิิ จ ารณาเพื่่� อ กำำ� หนด
ตัั วบุุ ค คลที่่� มีี ความเหมาะสม ทั้้� ง ด้้ า นประสบการณ์์ ความรู้้�
ความสามารถ รวมถึึงประสบการณ์์การทำำ�งานประกอบการ
พิิ จ ารณา เพื่่� อ กำำ� หนดตัั วบุุ ค คลที่่� มีี ความเหมาะสม ทั้้� ง ด้้ า น
ประสบการณ์์ ความรู้้� ความสามารถที่่�จะเป็็นประโยชน์์ต่่อบริิษััท
เข้้ามาเป็็นกรรมการหรืือผู้้�บริิหาร
บริิ ษัั ทมีี การจัั ดทำำ�ต ารางองค์์ ป ระกอบความรู้้�ความชำำ� นาญ
ของกรรมการ (Board Skill Matrix) และมีีการทบทวนความ
หลากหลายของคณะกรรมการเป็็นประจำำ�ทุุกปีี ประกอบกัับ
การพิิจารณาผลการประเมิินการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการ
ชุุดปััจจุุบััน เพื่่�อใช้้ในการสอบทานโครงสร้้างของคณะกรรมการ
รวมทั้้�งใช้้เป็็นข้้อมููลเพื่่�อประกอบการพิิจารณาสรรหากรรมการ
เพื่่� อ ให้้ มั่่� น ใจว่่ า จะได้้ ค ณะกรรมการที่่� มีีคุุ ณ สมบัั ติิ เ หมาะสม
สอดคล้้องกัับทิิศทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท ทั้้�งนี้้� บุุคคล
ที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการหรืือผู้้�บริิหารของ
บริิษัทั จะต้้องมีีคุุณสมบััติิครบถ้้วนตามมาตรา 68 แห่่งพระราช
บััญญััติิบริิษััทมหาชน พ.ศ.2535 (รวมทั้้�งที่่�มีีการแก้้ไขเพิ่่�มเติิม)
และประกาศของ ก.ล.ต. และต้้ อ งไม่่ มีีลัั ก ษณะต้้ อ งห้้ า ม
ตาม พ.ร.บ.หลัักทรััพย์์ (รวมทั้้�งที่่มีี� การแก้้ไขเพิ่่�มเติิม) กฎหมาย
อื่่�น และกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง

องคประกอบความรูความชำนาญของกรรมการ
ทักษะและความรู
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จำนวนกรรมการ

ปัั จจุุบัันคณะกรรมการบริิ ษััทประกอบด้้วยกรรมการจำำ�นวน
12 ท่่าน ซึ่่�งมีีจำำ�นวนที่่�เหมาะสมกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท
และกรรมการทุุกท่่านล้้วนแล้้วแต่่มีีประสบการณ์์การทำำ�งาน หรืือ
เคยดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารระดัับสููงสุุดของหน่่วยงานภาครััฐและ
ภาคธุุรกิิจ กรรมการส่่วนใหญ่่มีีประสบการณ์์ในอุุตสาหกรรม
น้ำำ��มัั นพืืชและวัั ตถุุ ดิิบอาหารสัั ตว์์อััน เป็็ นประโยชน์์ แก่่ บ ริิ ษััท
กรรมการส่่วนใหญ่่จบการศึึกษาด้้านบริิหารธุุรกิิจ และมีีความรู้้�
เกี่่�ยวกัับตลาดสิินค้้าโภคภััณฑ์์และตลาดสิินค้้าเกษตรล่่วงหน้้า
โดยมีีกรรมการที่่�จบการศึึกษาทางด้้านกฎหมายด้้วย ซึ่่�งทำำ�ให้้
องค์์ประกอบของคณะกรรมการบริิษััทในปััจจุุบัันมีีผู้้�มีีคุุณวุุฒิิ
ประสบการณ์์ ความเชี่่�ยวชาญจากหลากหลายอาชีีพ

(8) รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�คัญด้านการกำ�กับดูแลกิจการ
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การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

บริิ ษัั ท เปิิ ด โอกาสให้้ ผู้้�ถืื อหุ้้�นรายย่่ อ ยเสนอรายชื่่� อ บุุ ค คลที่่� มีี
คุุณสมบััติิและไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามตามกฎหมายว่่าด้้วยบริิษััท
มหาชนจำำ�กััด กฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
และตามเกณฑ์์ที่่�บริิษััทกำำ�หนดทุุกปีี เพื่่�อเข้้ารัับการคััดเลืือกเป็็น
กรรมการบริิษััท โดยประกาศเชิิญชวนผ่่านเว็็บไซต์์ของบริิษััทให้้
ผู้้�ถืือหุ้้�นเสนอรายชื่่�อและประวััติิบุุคคลเข้้ามายัังบริิษััท เพื่่�อให้้
คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
พิิจารณาและนำำ�เสนอให้้ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทพิิจารณา
เพื่่�อให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นอนุุมััติิแล้้วแต่่กรณีี

หลัักเกณฑ์์ ในการคััดเลืือก

คุุณสมบััติิของกรรมการบริิษััท
มีีคุุณสมบััติิและไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามตาม พ.ร.บ. บริิษััท
มหาชนจำำ�กัั ด พ.ศ. 2535 หรืือกฎหมายอื่่� น ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง
ตลอดจนข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
และ ก.ล.ต. และข้้อบัังคัับบริิษัทั
เป็็นผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ มีีภาวะผู้้�นำำ� วิิสััยทััศน์์ มีีคุุณธรรมและ
จริิยธรรม มีีความรู้้� ความสามารถ มีีประสบการณ์์ที่่�เป็็น
ประโยชน์์และมีีความเข้้าใจในลัักษณะการดำำ�เนิินธุุรกิิจและ
อุุ ตสาหกรรมที่่� บริิ ษััทดำำ�เนิิ น กิิ จการอยู่่� ซึ่่�งสอดคล้้ อ งกัั บ
กลยุุทธ์ข์ องบริิษัทั และองค์์ประกอบความรู้้�ความชำำ�นาญของ
กรรมการ (Board Skill Matrix)
มีีความรัับผิิดชอบ และสามารถอุุทิศิ เวลาในการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�
กรรมการของบริิษััทได้้อย่่างเต็็มที่่� ทั้้�งนี้้� กรรมการสามารถ
ดำำ� รงตำำ� แหน่่ ง กรรมการในกิิ จ การอื่่� น ได้้ แต่่ ต้้ อ งไม่่ เ ป็็ น
อุุปสรรคต่่อการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ก� รรมการบริิษัทั และเพื่่อ� ส่่งเสริิม
ให้้กรรมการบริิษััทอุุทิิศเวลาในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ กำำ�หนดให้้กรรมการแต่่ละคนดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
กรรมการในบริิ ษัั ท จดทะเบีียนในตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ห่่ ง
ประเทศไทยรวมไม่่เกิิน 5 บริิษัทั

คุุณสมบััติิของกรรมการอิิสระ
กรรมการอิิสระมีีจำำ�นวนไม่่น้อ้ ยกว่่า 1 ใน 3 ของจำำ�นวนกรรมการ
ทั้้�งหมด ปััจจุุบัันคณะกรรมการบริิษััทประกอบด้้วยกรรมการ
อิิสระจำำ�นวน 5 คน มีีคุุณสมบััติิครบถ้้วนตามหลัักเกณฑ์์ของ
ประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน ดัังนี้้�

ถืือหุ้้�นไม่่เกิินร้้อยละ 1 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียง
ทั้้�งหมดของบริิษัทั บริิษัทั ใหญ่่ บริิษัทย่
ั อ่ ย บริิษัทร่
ั ว่ ม ผู้้�ถืือหุ้้�น
รายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท ทั้้�งนี้้� ให้้นัับรวม
การถืือหุ้้�นของผู้้�ที่เ่� กี่่ย� วข้้องของกรรมการอิิสระรายนั้้�นๆ ด้้วย
ไม่่เป็็นกรรมการที่่�มีีส่่วนร่่วมบริิหารงาน ลููกจ้้าง พนัักงาน
ที่่�ปรึึกษาที่่�รัับเงิินเดืือนประจำำ� หรืือมีีอำำ�นาจควบคุุมของ
บริิษััท บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม บริิษััทย่่อยลำำ�ดัับ
เดีียวกััน ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือของผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของ
บริิษััท เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้ว
ไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีีก่่อนหน้้า ทั้้�งนี้้� ลัักษณะต้้องห้้ามดัังกล่่าว
ไม่่รวมถึึงกรณีีที่่�กรรมการอิิสระเคยเป็็นข้้าราชการ หรืือ
ที่่�ปรึึกษาของส่่วนราชการซึ่่�งเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีี
อำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท
ไม่่เป็็นบุุคคลที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางสายโลหิิต หรืือโดยการ
จดทะเบีียนตามกฎหมายในลัั ก ษณะที่่� เ ป็็ น บิิ ด า มารดา
คู่่�สมรส พี่่น้� อ้ ง และบุุตร รวมทั้้�งคู่่�สมรสของบุุตร ของกรรมการ
รายอื่่�น ผู้้�บริิหาร ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม หรืือ
บุุคคลที่่�จะได้้รัับการเสนอให้้เป็็นกรรมการ ผู้้�บริิหาร หรืือผู้้�มีี
อำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทหรืือบริิษััทย่อ่ ย
ไม่่มีีหรืือเคยมีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบริิษััท บริิษััทใหญ่่
บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจ
ควบคุุมของบริิษััท ในลัักษณะที่่�อาจเป็็นการขััดขวางการใช้้
วิิจารณญาณอย่่างอิิสระของตน รวมทั้้�งไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็น
ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีนััย หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของผู้้�ที่่�มีีความสััมพัันธ์์
ทางธุุ รกิิ จกัั บบริิ ษััท บริิ ษััท ใหญ่่ บริิ ษััทย่่ อ ย บริิ ษััทร่่วม
ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษัทั เว้้นแต่่จะ
ได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีีก่่อน
หน้้า
ไม่่ เ ป็็ น หรืือเคยเป็็ น ผู้้�สอบบัั ญ ชีีของบริิ ษัั ท บริิ ษัั ท ใหญ่่
บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจ
ควบคุุมของบริิษััท และไม่่เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีนััย ผู้้�มีีอำำ�นาจ
ควบคุุม หรืือหุ้้�นส่่วนของสำำ�นักั งานสอบบััญชีี ซึ่ง่� มีีผู้้�สอบบััญชีี
ของบริิษัทั บริิษัทั ใหญ่่ บริิษัทย่
ั อ่ ย บริิษัทร่
ั ว่ ม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทสัังกััดอยู่่� เว้้นแต่่จะได้้พ้้น
จากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีีก่่อนหน้้า
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�ให้้บริิการทางวิิชาชีีพใด ๆ ซึ่่�งรวมถึึง
การให้้บริิการเป็็นที่่ปรึ
� กึ ษากฎหมายหรืือที่่ปรึ
� กึ ษาทางการเงิิน
ซึ่่ง� ได้้รับั ค่่าบริิการเกิินกว่่า 2 ล้้านบาทต่่อปีี จากบริิษัทั บริิษัทั
ใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจ
ควบคุุมของบริิษััท และไม่่เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีนััย ผู้้�มีีอำำ�นาจ
ควบคุุม หรืือหุ้้�นส่่ วนของผู้้�ให้้บริิการทางวิิชาชีีพนั้้� นด้้วย
เว้้นแต่่จะได้้พ้น้ จากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้อ้ ยกว่่า
2 ปีีก่่อนหน้้า
ไม่่เป็็นกรรมการที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งขึ้้�นเพื่่�อเป็็นตััวแทนของ
กรรมการของบริิษััท ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่�งเป็็น
ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
ไม่่ประกอบกิิจการที่่มีี� สภาพอย่่างเดีียวกัันและเป็็นการแข่่งขััน
ที่่� มีีนัั ย กัั บ กิิ จ การของบริิ ษัั ท หรืือบริิ ษัั ทย่่ อ ย หรืือไม่่ เ ป็็ น
หุ้้�นส่่วนที่่�มีีนััยในห้้างหุ้้�นส่่วน หรืือเป็็นกรรมการที่่�มีีส่่วนร่่วม
บริิหารงาน ลููกจ้้าง พนัักงาน ที่่�ปรึึกษาที่่รั� ับเงิินเดืือนประจำำ�
หรืือถืือหุ้้�นเกิินร้้อยละ 1 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียง
ทั้้�งหมดของบริิษััทอื่่�น ซึ่่�งประกอบกิิจการที่่�มีีสภาพอย่่าง
เดีียวกัันและเป็็นการแข่่งขัันที่่�มีีนััยกัับกิิจการของบริิษััทหรืือ
บริิษััทย่่อย
ไม่่มีีลัักษณะอื่่�นใดที่่�ทำำ�ให้้ไม่่สามารถให้้ความเห็็นอย่่างเป็็น
อิิสระเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานของบริิษััท

วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
บริิษััทกำำ�หนดวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของกรรมการให้้เป็็นไป
ตามพระราชบััญญััติบิ ริิษัทั มหาชนจำำ�กัดั พ.ศ. 2535 และข้้อบัังคัับ
ของบริิษัทั กล่่าวคืือ ในการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีีทุกุ ครั้้ง�
ให้้ ก รรมการออกจากตำำ� แหน่่ ง จำำ� นวน 1 ใน 3 ของจำำ� นวน
กรรมการบริิษัททั้้
ั ง� หมด ถ้้าจำำ�นวนกรรมการที่่แ� บ่่งออกให้้ตรงเป็็น
3 ส่่วนไม่่ได้้ ก็็ให้้ออกโดยจำำ�นวนใกล้้เคีียงที่่�สุุดกัับส่่วน 1 ใน 3
กรรมการที่่�ต้้องออกจากตำำ�แหน่่งในปีีแรกและปีีที่่�สองภายหลััง
จดทะเบีียนบริิษััทนั้้�นให้้จัับสลากกัันว่่าผู้้�ใดจะออก ส่่วนปีีหลัังๆ
ต่่อไป ให้้กรรมการคนที่่อ� ยู่่�ในตำำ�แหน่่งนานที่่สุ� ดนั้้
ุ น� เป็็นผู้้�ออกจาก
ตำำ�แหน่่ง อย่่างไรก็็ตาม คณะกรรมการบริิษััทมีีวาระการดำำ�รง
ตำำ�แหน่่งคราวละ 3 ปีี และอาจได้้รัับการแต่่งตั้้�งกลัับเข้้ามา
ดำำ� รงตำำ� แหน่่ ง ต่่ อ ไปได้้ อีี กตามที่่� ค ณะกรรมการบริิ ษัั ท เห็็ น ว่่ า
เหมาะสม กรรมการซึ่่ง� พ้้นจากตำำ�แหน่่งแล้้วอาจได้้รับั เลืือกเข้้ารัับ
ตำำ�แหน่่งอีีกก็็ได้้

บริิษััทได้้กำำ�หนดวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของกรรมการอิิสระไว้้
ไม่่เกิิน 3 วาระติิดต่่อกััน โดยกำำ�หนดไว้้ในกฎบััตรคณะกรรมการ
บริิษััท หากมีีกรรมการท่่านใดมีีความเหมาะสมในการดำำ�รง
ตำำ� แหน่่ ง นานกว่่ า ที่่� กำำ� หนดไว้้ ค ณะกรรมการบริิ ษัั ท จะเป็็ น
ผู้้�พิิจารณาวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งดัังกล่่าวจากหลายด้้าน เช่่น
ความรู้้� ความเข้้าใจ ความสามารถ ประสบการณ์์ ประสิิทธิิภาพ
ในการปฏิิบััติิงาน และ/หรืือความเชี่่�ยวชาญเฉพาะด้้านที่่�เป็็น
ประโยชน์์ต่่อบริิษััท โดยคำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์สููงสุุดของบริิษััท
และในปีีที่่�กรรมการอิิสระดัังกล่่าวครบกำำ�หนดออกตามวาระ
คณะกรรมการบริิษััทจะนำำ�เสนอชื่่�อกรรมการดัังกล่่าวพร้้อมทั้้�ง
เหตุุ ผ ลให้้ ที่่� ป ระชุุ ม สามัั ญ ผู้้�ถืือหุ้้�นพิิ จ ารณาอนุุ มัั ติิ เ ลืือกตั้้� ง
กรรมการดัังกล่่าวกลัับเข้้าเป็็นกรรมการอิิสระต่่อไป

การแต่่งตั้้�งกรรมการ
ในการประชุุ ม สามัั ญ ผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ� ปีี ทุุ ก ครั้้� ง ให้้ ก รรมการ
ออกจากตำำ�แหน่่งหนึ่่�งในสามเป็็นอััตรา ถ้้าจำำ�นวนกรรมการ
ที่่แ� บ่่งออกให้้ตรงเป็็นสามส่่วนไม่่ได้้ ก็็ให้้ออกโดยจำำ�นวนใกล้้ที่สุ่� ดุ
กัั บ ส่่ ว นหนึ่่� ง ในสาม ให้้ ที่่� ป ระชุุ ม ผู้้�ถืือหุ้้�นเลืือกตั้้� ง กรรมการ
ตามหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการดัังต่่อไปนี้้�
ผู้้�ถืือหุ้้�นคนหนึ่่�งมีีคะแนนเสีียงเท่่ากัับหนึ่่�งหุ้้�นต่่อหนึ่่�งเสีียง
ผู้้�ถืือหุ้้�นแต่่ละคนจะต้้องใช้้คะแนนเสีียงที่่มีี� อยู่่�ทั้้ง� หมดเลืือกตั้้ง�
บุุคคลคนเดีียว หรืือหลายคนเป็็นกรรมการก็็ได้้ แต่่จะแบ่่ง
คะแนนเสีียงให้้แก่่ผู้้�ใดมากน้้อยเพีียงใดไม่่ได้้
ในการลงคะแนนเสีียงเลืือกตั้้�งกรรมการ บริิษััทให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น
ใช้้บััตรลงคะแนนเลืือกตั้้�งกรรมการเป็็นรายบุุคคล โดยให้้
ผู้้�ถืือหุ้้�นลงคะแนนเสีียงทั้้�งหมดที่่�ตนมีีอยู่่�เลืือกบุุคคลที่่�ได้้รัับ
การเสนอชื่่�อเป็็นกรรมการทีีละคน
คะแนนเสีียงสำำ�หรัับการอนุุมัติั ิ บริิษัทั ใช้้คะแนนเสีียงข้้างมาก
ของผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่�งมาประชุุมและออกเสีียงลงคะแนน บุุคคล
ซึ่่�งได้้รัับคะแนนเสีียงสููงสุุดตามลำำ�ดัับลงมาเป็็นผู้้�ได้้รัับการ
เลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการเท่่าจำำ�นวนกรรมการที่่�จะพึึงมีีหรืือจะ
พึึ ง เลืือกตั้้� ง ในครั้้�ง นั้้� น กรณีีที่่� บุุ ค คลซึ่่� ง ได้้ รัั บ การเลืือกตั้้� ง
ในลำำ�ดัับถััดลงมามีีคะแนนเสีียงเท่่ากัันเกิินจำำ�นวนกรรมการ
ที่่�จะพึึงมีีหรืือจะพึึงเลืือกตั้้�งในครั้้�งนั้้�น ให้้ประธานกรรมการ
เป็็นผู้้�ออกเสีียงชี้้�ขาด

(8) รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�คัญด้านการกำ�กับดูแลกิจการ
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ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

กรณีีที่่�ตำำ�แหน่่งกรรมการว่่างลงเนื่่�องจากสาเหตุุอื่่�นนอกจาก
การครบวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ ให้้คณะกรรมการ
บรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทนพิิจารณาสรรหา
บุุ ค คลที่่� มีีคุุ ณ สมบัั ติิ เ หมาะสมและไม่่ มีีลัั ก ษณะต้้ อ งห้้ า มตาม
กฎหมาย เสนอให้้คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาแต่่งตั้้�งเข้้าเป็็น
กรรมการแทนในการประชุุมคณะกรรมการภายในระยะเวลา
ที่่�กฎหมายกำำ�หนด เว้้นแต่่วาระของกรรมการที่่�พ้้นจากตำำ�แหน่่ง
เหลืือน้้อยกว่่า 2 เดืือน โดยบุุคคลที่่�เข้้าเป็็นกรรมการแทนจะอยู่่�
ในตำำ�แหน่่งกรรมการได้้เพีียงเท่่าวาระที่่ยั� งั เหลืืออยู่่�ของกรรมการ
ที่่� ต นแทน ทั้้� งนี้้� มติิ การแต่่ งตั้้� งบุุ คคลเข้้ าเป็็ นกรรมการแทน
ดัังกล่่าวต้้องได้้รัับคะแนนเสีียงไม่่น้้อยกว่่า 3 ใน 4 ของจำำ�นวน
กรรมการที่่�ยัังเหลืืออยู่่�
การประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2563 ที่่�ประชุุมได้้พิิจารณา
อนุุมััติิแต่่งตั้้�งให้้นายบวร วงศ์์สิินอุุดม นายวรวุุฒิิ ตั้้�งพิิรุุฬห์์ธรรม
นายวิิชัยั วิิทยฐานกรณ์์ และนางสาวอรััญญา วิิทยฐานกรณ์์ ดำำ�รง
ตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษััทอีีกวาระหนึ่่�ง โดยกรรมการทั้้�ง 4 คน
ได้้ผ่่านกระบวนการกลั่่�นกรองของคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล
สรรหา และกำำ� หนดค่่ า ตอบ และผ่่ า นความเห็็ น ชอบจาก
คณะกรรมการบริิษััทแล้้ว ว่่ามีีคุุณสมบััติิที่่�เหมาะสมกัับการ
ประกอบธุุรกิิจของบริิษััท ตลอดจนมีีผลการปฏิิบััติิงานเป็็นที่่�
น่่าพอใจตลอดระยะเวลาที่่�ดำ�ำ รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษััท
อนึ่่�ง ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทครั้้�งที่่� 3/2564 เมื่่�อวัันที่่�
28 มกราคม 2564 ได้้มีีมติิแต่่งตั้้�ง ดร.สุุวิิทย์์ เมษิินทรีีย์์ เป็็น
กรรมการอิิสระแทนนายบวร วงศ์์สิินอุุดม กรรมการที่่�ลาออก
ทำำ�ให้้มีีสัดส่
ั ว่ นกรรมการอิิสระปััจจุุบัันจำำ�นวน 5 คน จากจำำ�นวน
กรรมการบริิษััททั้้�งหมด 12 คน

การแต่่งตั้้�งที่่ป� รึึกษาคณะกรรมการบริิษัทั
ในปีี 2563 คณะกรรมการบริิษััทได้้มีีมติิแต่่งตั้้�งผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ
เป็็นที่่�ปรึึกษาคณะกรรมการบริิษััท โดยที่่�ประชุุมคณะกรรมการ
บริิษัทั ครั้้�งที่่� 10/2563 เมื่่�อวัันที่่� 14 สิิงหาคม 2563 มีีมติิแต่่งตั้้�ง
ดร.สุุวิิทย์์ เมษิินทรีีย์์ ผู้้�ที่่�มีีความรู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการตลาดและ
เศรษฐกิิจมหภาค เข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งที่่ปรึ
� กึ ษาคณะกรรมการบริิษัทั
และกรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิใิ นคณะกรรมการบรรษััทภิบิ าล สรรหา
และกำำ�หนดค่่าตอบแทน นอกจากนั้้�น ที่่�ประชุุมคณะกรรมการ
บริิษัทั ครั้้�งที่่� 3/2564 เมื่่�อวัันที่่� 28 มกราคม 2564 มีีมติิแต่่งตั้้�ง
ให้้ดร.สุุวิิทย์์ เมษิินทรีีย์์ ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการอิิสระ และ
กรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน และ
แต่่งตั้้ง� นางสาววิิบูลู ย์์ลักั ษณ์์ ร่่วมรัักษ์์ ผู้้�ที่มีี่� ความรู้้�ความเชี่่ย� วชาญ
และประสบการณ์์ด้า้ นการพาณิิชย์ทั้้์ ง� ในและต่่างประเทศ รวมถึึง
มีีความสามารถในการวางแผนการพััฒนาบุุคลากร เข้้าดำำ�รง

ตำำ�แหน่่งที่่�ปรึึกษาคณะกรรมการบริิษััท และกรรมการผู้้�ทรง
คุุณวุุฒิิในคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนด
ค่่าตอบแทน

การสรรหาและแต่่งตั้้�ง
ผู้้�บริิหารระดัับสููงสุุด
คณะกรรมการบริิษััทมีีมติิแต่่งตั้้�งนาย บวร วงศ์์สิินอุุดม ดำำ�รง
ตำำ�แหน่่งประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและกรรมการผู้้�จััดการ โดยมีี
ผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 กรกฎาคม 2561 เนื่่�องจากเป็็นบุุคคลที่่�มีีความรู้้�
ความสามารถ และมีีประสบการณ์์ที่จำ่� ำ�เป็็นอย่่างยิ่่ง� ต่่อการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจของบริิษััท โดยนาย บวร วงศ์์สิินอุุดม ได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�และ
ความรัับผิิดชอบในฐานะประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหารและกรรมการ
ผู้้�จััดการตลอดปีี 2563 และได้้ลาออกจากตำำ�แหน่่งดัังกล่่าว
โดยมีีผลตั้้� ง แต่่ วัั น ที่่� 1 มกราคม 2564 ทั้้� ง นี้้� ที่่� ป ระชุุ ม
คณะกรรมการบริิษััทครั้้�งที่่� 15/2563 ได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการ
สรรหาประธานเจ้้ าหน้้าที่่� บริิ หาร โดยมอบหมาย ดร.สุุวิิทย์์
เมษิินทรีีย์์ ซึ่ง่� เป็็นที่่�ปรึึกษาคณะกรรมการบริิษััทขณะนั้้�น ให้้เป็็น
ประธานคณะกรรมการสรรหา พร้้อมด้้วยกรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ
อีีก 2 คน เพื่่�อพิิจารณาคััดเลืือกผู้้�บริิหารมืืออาชีีพที่่�มีีคุุณสมบััติิ
เหมาะสมผ่่านการประกาศรัับสมััครงานโดยทั่่�วไป อย่่างไรก็็ตาม
เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินงานของบริิษััทในปััจจุุบัันเป็็นไปอย่่างราบรื่่�น
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทครั้้�งที่่� 16/2563 มีีมติิเห็็นชอบให้้
แต่่งตั้้ง� นายจารุุพจน์์ ณีีศะนัันท์์ ดำำ�รงตำำ�แหน่่งรัักษาการประธาน
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหารเป็็นการชั่่�วคราว จน กว่่าการสรรหาประธาน
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหารคนใหม่่เสร็็จสิ้้น�

การจำำ�กััดจำำ�นวนการไปดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
ของกรรมการในบริิษััทอื่่�น
คณะกรรมการบริิษััทมีีนโยบายในเรื่่�องการจำำ�กััดจำำ�นวนบริิษััท
ที่่�กรรมการไปดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน โดยกำำ�หนดให้้
กรรมการดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษััทจดทะเบีียน รวมไม่่เกิิน
5 บริิษััท เพื่่�อให้้กรรมการได้้มีีเวลาทำำ�หน้้าที่่�ของตััวเองในบริิษััท
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ในปีี 2563 ไม่่มีีกรรมการบริิษััทรายใด
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นกรรมการในบริิษััทจดทะเบีียนเกิิน 5 บริิษััท

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งของประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหารและกรรมการผู้้�จััดการในบริิษัทอื่
ั น่�
คณะกรรมการบริิ ษัั ทมีี นโยบายเรื่่� อ งการเข้้ า ดำำ� รงตำำ� แหน่่ ง
ในบริิษัทอื่
ั น่� ของประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหารและกรรมการผู้้�จััดการ
โดยพิิจารณาจากกิิจการที่่ต้� อ้ งได้้รับั การสนัับสนุุนจากกิิจการของ
บริิษััท เช่่น การเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทย่่อย ซึ่่�งเป็็นไปเพื่่�อ
การควบคุุม เป็็นต้้น

(8) รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�คัญด้านการกำ�กับดูแลกิจการ
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

อย่่างไรก็็ตาม การไปดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษัทั จดทะเบีียน
อื่่�นของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและกรรมการผู้้�จััดการ ต้้อง
ไม่่เป็็นอุุปสรรคต่่อการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ป� ระธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหารและ
กรรมการผู้้�จััดการของบริิษััท และกิิจการนั้้�นต้้องไม่่เป็็นธุุรกิิจ
ประเภทเดีียวกััน หรืือเป็็นการแข่่งขัันกัับธุุรกิิจของบริิษััท ทั้้�งนี้้�
ยัั ง สามารถนำำ� ความรู้้� แ ละประสบการณ์์ จ ากการไปทำำ� หน้้ า ที่่�
กรรมการในบริิษััทอื่่�น มาช่่วยเสริิมประโยชน์์กัับบริิษัทั ได้้
ในปีี 2563 ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและกรรมการผู้้�จััดการ
ของบริิ ษัั ทดำำ� รงตำำ� แหน่่ ง กรรมการในบริิ ษัั ท จดทะเบีียนอื่่� น
รวม 2 บริิ ษัั ท ทั้้� ง นี้้� การดำำ� รงตำำ� แหน่่ ง กรรมการในบริิ ษัั ท
จดทะเบีียนอื่่� น ของประธานเจ้้ า หน้้ า ที่่� บ ริิ ห ารได้้ เ กิิ ดขึ้้� น ก่่ อ น
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารของบริิษััท

การพััฒนากรรมการและผู้้�บริิหาร
กรรมการปััจจุุบัันและผู้้�บริิหาร

บริิษััทให้้ความสำำ�คััญต่่อการส่่งเสริิมความรู้้�แก่่กรรมการปััจจุุบััน
และสนัั บสนุุ น ให้้ ก รรมการเข้้ า อบรมหลัั กสูู ต รที่่� เกี่่� ย วข้้ องกัั บ
บทบาทหน้้าที่่ก� รรมการที่่จั� ดั โดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการ
บริิษััทไทย (IOD) ปััจจุุบััน กรรมการบริิษััทได้้ผ่่านการอบรม
หลัักสููตรกรรมการเบื้้�องต้้นกัับทาง IOD แล้้วจำำ�นวน 12 คน จาก
จำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมด 12 คน คิิดเป็็นร้้อยละ 100 รวมถึึง
หลัักสููตรอื่่น� ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับบทบาทหน้้าที่่ก� รรมการและเกี่่ย� วข้้อง
กัับธุุรกิิจของบริิษัทั นอกจากนี้้� บริิษัทยั
ั งั ส่่งเสริิมให้้ผู้้�บริิหารได้้รับั
ความรู้้�เกี่่ย� วกัับกฎหมาย กฎเกณฑ์์ต่า่ งๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้องต่่อการปฏิิบัติั ิ
หน้้าที่่ผู้้�� บริิหาร รวมถึึงการอบรมสััมมนาที่่เ� ป็็นประโยชน์์ต่อ่ องค์์กร
และผู้้�เข้้าอบรม
ในปีี 2563 กรรมการบริิษัทั และผู้้�บริิหารระดัับสููง ผ่่านการอบรม
หลัักสููตรที่่�จััดโดย IOD และหลัักสููตรที่่�จััดโดยสถาบัันอื่่�น ดัังนี้้�

ตารางการอบรมของกรรมการและผู้้�บริิหาร ปีี 2563
รายชื่่�อ
1. รศ.น.สพ.กิิจจา อุุไรรงค์์

หลัักสููตร
หลัักสููตร Board Nomination and
Compensation Program (BNCP) รุ่่�น 9/2563
หลัักสููตร Successful Formulation &
Execution of Strategy (SFE 33/2563)
การศึึกษาความเป็็นไปได้้ของโครงการลงทุุน
(Feasibility Study)

2. นายวรวุุฒิิ

ตั้้�งพิิรุุฬห์์ธรรม

3. นายศุุภชััย

วิิทยฐานกณ์์

4. นายไพโรจน์์

อุุทััยทรััพย์์

โครงการส่่งเสริิมโรงงานอุุตสาหกรรมให้้มีีความรัับ
ผิิดชอบต่่อสัังคมและชุุมชนอย่่างยั่่�งยืืน

5. นายกำำ�ธร

เอกเมธีีพัันธ์์

โครงการส่่งเสริิมโรงงานอุุตสาหกรรมให้้มีีความรัับ
ผิิดชอบต่่อสัังคมและชุุมชนอย่่างยั่่�งยืืน

6. นางสาวสุุนัันทา

ไตรเทพาภิิรัักษ์์

7. นางสาวคณััฐศร

บััณฑิิตย์์เนตร์์

หลัักสููตร เทคนิิคและจุุดที่่�ต้้องระมััดระวัังในการ
ควบคุุมภายใน และปรัับปรุุงระบบบััญชีี
หลัักสููตร ปััญหาการบัันทึึกบััญชีีสิินทรััพย์์ หนี้้�สิิน
และส่่วนของเจ้้าของ เพื่่�อให้้ถููกต้้องตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิิน
หลัักสููตร Advances for Corporate Secretary

(8) รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�คัญด้านการกำ�กับดูแลกิจการ

สถาบััน / วิิทยากร
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการ
บริิษััทไทย
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการ
บริิษััทไทย
อาจารย์์ธนเดช มหโภไคย
คณะพาณิิชยศาสตร์์และ
การบััญชีี มหาวิิทยาลััย
ธรรมศาสตร์์
คุุณศัันสนะ สกุุลลิ้้�มเจริิญ,
คุุณจิิตราภา นวลแจ่่ม
กรมสวััสดิิการคุ้้�มครองแรงงาน
คุุณศัันสนะ สกุุลลิ้้�มเจริิญ,
คุุณจิิตราภา นวลแจ่่ม
กรมสวััสดิิการคุ้้�มครองแรงงาน
บริิษััท ฝึึกอบรมและสััมมนา
ธรรมนิิติิ จำำ�กััด

สมาคมบริิษััทจดทะเบีียนไทย
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

กรรมการใหม่่
บริิษััทกำำ�หนดแนวปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับการเตรีียมความพร้้อมในการ
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�กรรมการบริิษััท สำำ�หรัับกรรมการที่่�ได้้รัับการเลืือก
ตั้้�งรายใหม่่ โดยจััดให้้มีีหลัักสููตรปฐมนิิเทศสำำ�หรัับกรรมการใหม่่
เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�กรรมการบริิษััท โดย
มอบหมายให้้เลขานุุการบริิษััทจััดโปรแกรมเข้้าเยี่่�ยมชมโรงงาน
และกระบวนการผลิิต จััดทำำ�คู่่�มืือกรรมการ เพื่่�อให้้คำำ�แนะนำำ�
เกี่่�ยวกัับบริิษััท เช่่น วิิสััยทััศน์์ เป้้าหมายบริิษััท ภาพรวมของ
อุุตสาหกรรม ตลอดจนข้้อบัังคัับบริิษัทั กฎหมายต่่างๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
รวมถึึงกรอบการทำำ�งาน ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่ข� องคณะกรรมการ
ชุุดต่่างๆ รวมทั้้�งเรื่่�องที่่�อยู่่�ในระหว่่างการพิิจารณาของคณะ
กรรมการ เพื่่�อให้้กรรมการมีีข้้อมููลอ้้างอิิงและสามารถสืืบค้้นได้้
ในเบื้้�องต้้น นอกจากนี้้� คณะกรรมการยัังมอบหมายให้้เลขานุุการ
บริิษััทจััดให้้มีีการพบปะหารืือกัับประธานกรรมการ กรรมการ
บริิษััท หรืือฝ่่ายจััดการ เพื่่�อรัับทราบและสอบถามข้้อมููลเชิิงลึึก
เกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท

ที่่�มีีศัักยภาพให้้มีีความพร้้อมในการบริิหารกิิจการ รองรัับการ
ขยายธุุรกิิจ และการเปลี่่�ยนแปลงโครงสร้้างของบริิษััท รวมถึึง
ทดแทนกรณีีการเกษีียณอายุุ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารมีีหน้้าที่่�
รายงานแผนการสืืบทอดตำำ�แหน่่งงานต่่อคณะกรรมการบรรษััท
ภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน เพื่่�อทำำ�สรุุปและรายงาน
ต่่อคณะกรรมการบริิษััททราบอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง

ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับส่่วนการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน
จััดให้้มีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการบริิษััท
โดยนำำ�แบบประเมิินของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยมา
ปรัับใช้้ให้้เหมาะสมกัับลัักษณะและโครงสร้้างของคณะกรรมการ
บริิษััท และมีีการพิิจารณาทบทวนเป็็นประจำำ�ทุุกปีี เพื่่�อใช้้เป็็น
กรอบในการตรวจสอบการปฏิิบัติั งิ านในหน้้าที่่ข� องคณะกรรมการ
บริิษัทั ซึ่ง่� ผลการประเมิินของคณะกรรมการบริิษัทั จะถููกนำำ�ไปใช้้
ประกอบการพิิจารณาความเหมาะสมขององค์์ประกอบของ
คณะกรรมการต่่อไป ทั้้�งนี้้� การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของ
คณะกรรมการบริิษััทมีีหััวข้้อในการประเมิินดัังนี้้�

บริิษัทมีี
ั นโยบายส่่งเสริิมให้้ผู้้�ที่ส่� นัับสนุุนงานคณะกรรมการบริิษัทั
อาทิิ เลขานุุการบริิษััท เลขานุุการคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ผู้้�ที่เ่� กี่่ย� วข้้อง ได้้รับั การพััฒนาอย่่างสม่ำำ��เสมอและต่่อเนื่่อ� ง โดยให้้
ได้้รับั การอบรมสััมมนาในหลัักสููตรต่่างๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้องต่่อการปฏิิบัติั ิ
หน้้าที่่� ที่่�จััดโดยสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
สมาคมบริิษััทจดทะเบีียนไทย สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการ
บริิษัทั ไทย (IOD) และสถาบัันต่่างๆ อย่่างต่่อเนื่่�อง

การสืืบทอดตำำ�แหน่่งงาน
เพื่่�อเป็็นการเตรีียมความพร้้อมและให้้เกิิดความต่่อเนื่่�องในการ
บริิหารกิิจการของบริิษััท คณะกรรมการบริิษััทจึึงกำำ�หนดให้้
ฝ่่ายบริิหารมีีแผนสืืบทอดตำำ�แหน่่งงานของประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหารและผู้้�บริิหารระดัับสููง โดยมอบหมายให้้คณะกรรมการ
บรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน เป็็นผู้้�จััดทำำ�แผน
สืืบทอดตำำ�แหน่่งงานที่่สำ� ำ�คัญ
ั ของบริิษัทร่
ั ว่ มกัับประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหาร เพื่่�อนำำ�เสนอให้้คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณา รวมทั้้�ง
กำำ�หนดความรู้้�ความสามารถและประสบการณ์์ของตำำ�แหน่่งงาน
ที่่�มีีความสำำ�คััญและมีีผลกระทบต่่อธุุรกิิจของบริิษััท ตลอดจน
จััดทำำ�แผนการประเมิินความรู้้�ความสามารถ จุุดอ่อ่ น จุุดแข็็ง และ
ความพร้้อมของพนัักงานระดัับตำำ�แหน่่งรองกรรมการผู้้�จััดการ
ขึ้้�นไป โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งตำำ�แหน่่งประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
เพื่่อ� หาผู้้�ที่มีีคุ
่� ณ
ุ สมบััติที่ิ เ่� หมาะสมเข้้าร่่วมโปรแกรมพััฒนาเฉพาะ
รายบุุคคล ซึ่่�งเป็็นการพััฒนาความรู้้�ความสามารถของผู้้�บริิหาร

การประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 2/2563 มีีมติิอนุุมััติิ
ทบทวนหลัักเกณฑ์์การสืืบทอดตำำ�แหน่่งระดัับประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหารและระดัับประธานสายงาน ซึ่่�งผ่่านความเห็็นชอบจาก
คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน

การประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน
การประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน
ของคณะกรรมการบริิษัทั

หััวข้้อการประเมิินกรรมการทั้้�งคณะ
1. โครงสร้้างและคุุณสมบััติิของคณะกรรมการ
2. หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุุมคณะกรรมการ
4. การทำำ�หน้้าที่่�ของกรรมการ
5. ความสััมพัันธ์์กัับฝ่่ายจััดการ
6. การพััฒนาตนเองของกรรมการและการพััฒนาผู้้�บริิหาร
หััวข้้อการประเมิินกรรมการรายบุุคคล
1. โครงสร้้างและคุุณสมบััติิของคณะกรรมการ
2. การประชุุม
3. บทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ

(8) รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�คัญด้านการกำ�กับดูแลกิจการ
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

การประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน
ของคณะอนุุกรรมการ

การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของ
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและกรรมการผู้้�จััดการ

คณะกรรมการบริิ ษัั ทกำำ� หนดให้้ ค ณะกรรมการชุุ ดย่่ อ ย ซึ่่� ง
ประกอบด้้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษััท
ภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน คณะกรรมการนโยบาย
ESRC มีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของตนเองแบบรายคณะ
และให้้รายงานผลการประเมิินต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท
เป็็นประจำำ�ทุุกปีี เพื่่�อสอบทานการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการ
ชุุดย่่อย โดยแบบประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการ
ชุุดย่่อยจััดทำำ�ขึ้้�นตามขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ
ตามกฎบััตรของคณะกรรมการชุุดย่่อยแต่่ละคณะ และอ้้างอิิง
แบบประเมิินตนเองของคณะกรรมการจากตลาดหลัักทรััพย์์แห่่ง
ประเทศไทย ซึ่่�งมีีหััวข้้อเกี่่�ยวกัับโครงสร้้างและคุุณสมบััติิของ
คณะกรรมการชุุดย่่อย บทบาทหน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของ
คณะกรรมการชุุดย่่อย
โดยในปีี 2563 คณะกรรมการบริิษััท และคณะกรรมการชุุดย่่อย
ทุุกชุุด ได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้วยความรู้้� ความสามารถ ตามขอบเขต
อำำ�นาจหน้้าที่่แ� ละความรัับผิิดชอบที่่ไ� ด้้รับั มอบหมายตามกฎบััตร
และสอดคล้้ อ งกัั บ แนวปฏิิ บัั ติิ ที่่� ดีี ของหน่่ ว ยงานกำำ�กัั บ ดูู แ ล
เลขานุุการบริิษัทั ได้้สรุุปผลการประเมิินของคณะกรรมการบริิษัทั
ทั้้�งแบบรายคณะและรายบุุคคล รวมทั้้�งผลการประเมิินของ
คณะกรรมการชุุดย่่อยทุุกชุุด และรายงานต่่อคณะกรรมการ
บรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน เพื่่�อนำำ�เสนอต่่อ
ที่่� ป ระชุุ ม คณะกรรมการบริิ ษัั ท ครั้้� ง ที่่� 5/2563 เมื่่� อ วัั น ที่่�
26 กุุมภาพัันธ์์ 2564 โดยผลการประเมิินของคณะกรรมการบริิษัทั
และคณะกรรมการชุุดย่่อย มีีดัังนี้้�
คณะกรรมการบริิษััท

ผลประเมิิน %

- การประเมิินกรรมการทั้้�งคณะ

91.5

- การประเมิินกรรมการรายบุุคคล

90.7

คณะกรรมการชุุดย่่อย
- คณะกรรมการตรวจสอบ

96.0

- คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา
และกำำ�หนดค่่าตอบแทน

93.9

- คณะกรรมการนโยบาย ESRC

92.0

คณะกรรมการบริิ ษัั ทจัั ด ให้้ มีี การประเมิิ น ผลการปฏิิ บัั ติิ ง าน
ของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารเป็็นประจำำ�ทุุกปีี โดยใช้้แนวทาง
การประเมิิ น จากตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ห่่ ง ประเทศไทยในหัั วข้้ อ
เกี่่�ยวกัับความเป็็นผู้้�นำำ� การกำำ�หนดและปฏิิบััติิตามแผนกลยุุทธ์์
การวางแผนและผลปฏิิ บัั ติิ ท างการเงิิ น ความสัั ม พัั น ธ์์ กัั บ
คณะกรรมการ การสืืบทอดตำำ�แหน่่ง การบริิหารความเสี่่�ยง และ
การควบคุุมภายใน การกำำ�กัับดููแลกิิจการ ซึ่่�งหลัักเกณฑ์์การ
ประเมิินดัังกล่่าวได้้ผ่่านความเห็็นชอบจากทั้้�งคณะกรรมการ
บรรษััทภิบิ าล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบ รวมทั้้�งกรรมการที่่เ� ป็็น
ผู้้�บริิหารและกรรมการที่่�ไม่่ใช่่ผู้้�บริิหาร
เลขานุุการบริิษััทจััดส่่งแบบประเมิินดัังกล่่าวให้้กรรมการบริิษััท
ทุุกท่่านรวมถึึงกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร เป็็นผู้้�ประเมิินผล
การปฏิิบััติิงานของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร และรวบรวมผล
การประเมิินรายงานต่่อคณะกรรมการบรรษััทภิบิ าล สรรหาและ
กำำ� หนดค่่ า ตอบแทน เพื่่� อ นำำ� เสนอต่่ อ คณะกรรมการบริิ ษัั ท
พิิจารณากำำ�หนดค่่าตอบแทนประจำำ�ปีีของประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหาร และจััดให้้มีีการอภิิปรายเพื่่อ� ให้้ความเห็็นในการปรัับปรุุง
ผลการปฏิิบัติั งิ าน โดยผลการประเมิินการปฏิิบัติั งิ านของประธาน
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและกรรมการผู้้�จััดการ ประจำำ�ปีี 2563 อยู่่�ใน
เกณฑ์์ดีีมาก

การประชุุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริิษััทกำำ�หนดให้้มีีการประชุุมไม่่น้้อยกว่่า 6 ครั้้�ง
ต่่อปีี โดยมีีการกำำ�หนดวัันประชุุมไว้้ล่่วงหน้้าทั้้�งปีี และมอบหมาย
ให้้ เ ลขานุุ ก ารบริิ ษัั ทจัั ดส่่ ง กำำ� หนดการและวาระการประชุุ ม
คณะกรรมการบริิษััทแต่่ละครั้้�งเป็็นการล่่วงหน้้า อย่่างไรก็็ดีี
การกำำ�หนดวัันประชุุมอาจมีีการเปลี่่ย� นแปลงตามความเหมาะสม
ขึ้้� น อยู่่�กัั บ ความสำำ�คัั ญ ของวาระการประชุุ ม ที่่� จ ะต้้ อ งนำำ� เข้้ า
พิิจารณา โดยในปีี 2563 มีีการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท
รวม 17 ครั้้�ง สััดส่่วนการเข้้าประชุุมของคณะกรรมการบริิษััท
ทั้้�งคณะคิิดเป็็นร้้อยละ 97.06

(8) รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�คัญด้านการกำ�กับดูแลกิจการ
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

สำำ�หรัับการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทปีี 2564 คณะกรรมการ
บริิษััทกำำ�หนดวัันประชุุมเป็็นการล่่วงหน้้าตลอดทั้้�งปีี และแจ้้ง
ให้้กรรมการแต่่ละคนทราบกำำ�หนดการดัังกล่่าว เพื่่อ� ให้้กรรมการ
สามารถจััดเวลาและเข้้าร่่วมประชุุมได้้ ทั้้�งนี้้� หากไม่่มีีการจััด
ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทในเดืือนนั้้�น ฝ่่ายจััดการจะมีีการ
รายงานผลการดำำ�เนิินงานให้้คณะกรรมการบริิษััททราบผ่่าน
ช่่องทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-mail) เพื่่�อให้้คณะกรรมการสามารถ
กำำ�กัับ ควบคุุม และดููแลการปฏิิบััติิงานของฝ่่ายจััดการได้้อย่่าง
ต่่อเนื่่�องและทัันเหตุุการณ์์
ประธานกรรมการและประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหารร่่วมกัันพิิจารณา
เรื่่�องเข้้าสู่่�วาระการประชุุมคณะกรรมการ และกำำ�หนดระเบีียบ
วาระการประชุุม โดยเปิิดโอกาสให้้กรรมการแต่่ละคนสามารถ
เสนอเรื่่�องต่่างๆ เพื่่�อเข้้ารัับการพิิจารณาเป็็นวาระการประชุุมได้้
นอกจากนี้้� ผู้้�บริิหารที่่เ� กี่่ย� วข้้องในวาระสำำ�คัญ
ั อาจได้้รับั มอบหมาย
ให้้เข้้าร่่วมการประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั เพื่่อ� ให้้ข้อ้ มููลที่่จำ� ำ�เป็็น
เพิ่่�มเติิมได้้
เลขานุุการบริิษััทรัับผิิดชอบในการส่่งหนัังสืือเชิิญประชุุมพร้้อม
เอกสารประกอบวาระการประชุุมให้้กรรมการเป็็นการล่่วงหน้้า
อย่่างน้้อย 7 วััน เพื่่�อให้้กรรมการมีีเวลาที่่�จะศึึกษาข้้อมููลในเรื่่�อง
ต่่างๆ อย่่างเพีียงพอ เว้้นแต่่กรณีีมีีเหตุุจำ�ำ เป็็นเร่่งด่่วน

องค์์ประชุุม
การประชุุมคณะกรรมการบริิษััทต้้องมีีกรรมการมาประชุุมไม่่ต่ำำ��
กว่่ากึ่่�งหนึ่่�งของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมดจึึงนัับเป็็นองค์์ประชุุม
การประชุุมดำำ�เนิินไปในลัักษณะที่่�เอื้้�ออำำ�นวยให้้มีีการนำำ�เสนอ
พิิจารณา และอภิิปรายในรููปแบบที่่�เหมาะสมในการพิิจารณา
เรื่่�องต่่างๆ ประธานกรรมการซึ่่�งทำำ�หน้้าที่่�ประธานในที่่�ประชุุม
เปิิดโอกาสให้้กรรมการแสดงความคิิดเห็็นอย่่างเป็็นอิิสระ ในบาง
วาระอาจมีีผู้้�บริิ ห ารระดัั บ สูู ง เข้้ า ร่่ ว มประชุุ ม ด้้ ว ย เพื่่� อ ให้้
รายละเอีียดข้้อมููลที่่�เป็็นประโยชน์์เพิ่่�มเติิมในฐานะผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
รวมทั้้�งจะได้้รับั ทราบนโยบายโดยตรงเพื่่อ� ให้้สามารถนำำ�ไปปฏิิบัติั ิ
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

การลงมติิในที่่ป� ระชุุมคณะกรรมการบริิษัทั ให้้ถืือมติิเสีียงข้้างมาก
เป็็ น หลัั ก โดยให้้ ก รรมการหนึ่่� ง คนมีีเสีียงหนึ่่� ง เสีียงในการ
ลงคะแนน เว้้นแต่่กรรมการที่่�มีีส่่วนได้้เสีียในเรื่่�องใดจะไม่่มีีสิิทธิิ
เข้้ า ร่่ ว มประชุุ ม และไม่่ มีีสิิ ทธิิ อ อกเสีียงลงคะแนนในเรื่่� อ งนั้้� น
ถ้้าคะแนนเสีียงเท่่ากััน ประธานในที่่�ประชุุมมีีสิิทธิิออกเสีียงอีีก
เสีียงหนึ่่�งเป็็นเสีียงชี้้�ขาด
เลขานุุการบริิษัทั ได้้รับั มอบหมายให้้เข้้าร่่วมประชุุม โดยเป็็นผู้้�ดููแล
การจััดทำำ�รายงานการประชุุมและจััดส่่งให้้ประธานกรรมการ
บริิษััทพิิจารณาลงลายมืือชื่่�อรัับรองความถููกต้้อง โดยเสนอให้้
ที่่�ประชุุมรัับรองรายงานการประชุุมในการประชุุมครั้้�งถััดไป
รวมทั้้�งเป็็นผู้้�จััดเก็็บข้้อมููล เอกสารรายงานที่่�รัับรองแล้้ว หรืือ
เอกสารเกี่่�ยวกัับการประชุุมทั้้�งหมด เพื่่�อสะดวกในการสืืบค้้น
อ้้างอิิง
คณะกรรมการบริิ ษัั ท สนัั บ สนุุ น ให้้ มีี การประชุุ ม กัั น เองของ
กรรมการที่่ไ� ม่่เป็็นผู้้�บริิหาร โดยการประชุุมเป็็นไปอย่่างอิิสระและ
ไม่่มีีฝ่่ายจััดการเข้้าร่่วม เพื่่�ออภิิปรายปััญหาธุุรกิิจ รวมทั้้�งการ
ปรัับปรุุงพััฒนาด้้านต่่างๆ ของบริิษัทั และรายงานผลการประชุุม
ต่่อคณะกรรมการบริิษััท โดยในปีี 2563 กรรมการที่่�ไม่่เป็็น
ผู้้�บริิหารมีีการประชุุมระหว่่างกัันเอง โดยไม่่มีีฝ่่ายจััดการเข้้าร่่วม
จำำ�นวน 1 ครั้้�ง เมื่่�อวัันที่่� 9 เมษายน 2563 เพื่่�อปรึึกษาหารืือ
เกี่่�ยวกัับการบริิหารความเสี่่�ยงและการเตรีียมความพร้้อมของ
บริิษััทในสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของไวรััส Covid-19 และ
กรรมการอิิสระมีีการประชุุมระหว่่างกัันเอง จำำ�นวน 1 ครั้้�ง
เมื่่อ� วัันที่่� 19 มิิถุนุ ายน 2563 เพื่่อ� ปรึึกษาหารืือเกี่่ย� วกัับการบริิหาร
งานและศัั ก ยภาพการแข่่ ง ขัั น ของบริิ ษัั ท และมีีรายงานผล
การประชุุมทั้้�งสองครั้้ง� ต่่อคณะกรรมการบริิษััท

การประชุุมคณะกรรมการบริิษััทที่่�มีีวาระสำำ�คััญที่่�ต้้องอนุุมััติิ
องค์์ประชุุมต้้องมีีจำำ�นวนกรรมการเข้้าร่่วมไม่่น้อ้ ยกว่่าสองในสาม
ของจำำ� นวนกรรมการทั้้� ง หมดขณะที่่� ต อนลงมติิ เพื่่� อ ร่่ ว มกัั น
พิิจารณาวาระที่่�สำ�คั
ำ ัญๆ
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ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

รายชื่่�อ

ประชุุม
ประชุุม กรรมการ
AC CGNR ESRC AGM กรรมการ ที่่� ไม่่ ได้้เป็็น
อิิสระ ผู้้�บริิหาร

ตำำ�แหน่่ง

BOD

17/17
(100%)

5/5

9/9

-

1/1

1/1

1/1

1. นายสมพล

เกีียรติิไพบููลย์์

ประธาน
กรรมการ
(อิิสระ)

2. นายอภิิชาติิ

จีีระพัันธุ์์�

กรรมการ
(อิิสระ)

17/17
(100%)

5/5

9/9

-

1/1

1/1

1/1

3. ดร.ชััยพััฒน์์

สหััสกุุล

กรรมการ
(อิิสระ)

17/17
(100%)

5/5

-

3/3

1/1

1/1

1/1

4. รศ.น.สพ.กิิจจา อุุไรรงค์์

กรรมการ
(อิิสระ)

15/17/1
(88.24%)

-

8/9

-

1/1

1/1

1/1

5. นายบวร

วงศ์์สิินอุุดม

รองประธาน
กรรมการ

17/17
(100%)

-

-

3/3

1/1

-

-

6. นายวิิชิิต

วิิทยฐานกรณ์์

กรรมการ

16/17/1
(94.12%)

-

-

-

1/1

-

1/1

7. นางสาวอรััญญา วิิทยฐานกรณ์์

กรรมการ

16/17/1
(94.12%)

-

-

3/3

1/1

-

-

8. นายวิิชััย

วิิทยฐานกรณ์์

กรรมการ

16/17/2
(94.12%)

-

-

-

1/1

-

1/1

9. นายวััชร

วิิทยฐานกรณ์์

กรรมการ

16/17/2
(94.12%)

-

-

-

1/1

-

1/1

10. นายพาชััย

จัันทร์์พิิทัักษ์์

กรรมการ

17/17
(100%)

-

-

-

1/1

-

-

11. นายเอกรััฐ

วงศ์์ศุุภชาติิกุุล

กรรมการ

17/17
(100%)

-

-

-

1/1

-

1/1

12. นายวรวุุฒิิ

ตั้้�งพิิรุุฬห์์ธรรม

กรรมการ

16/17/1
(94.12%)

-

-

-

1/1

-

1/1

รวม
หมายเหตุุ:

/1
/2

97.06%

ลาประชุุมเนื่่�องจากติิดภารกิิจสำำ�คััญ
ลาประชุุมเนื่่�องจากติิดภารกิิจสำำ�คััญอยู่่�ต่่างจัังหวััด
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แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2563

ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ค่่าตอบแทนกรรมการ

ค่่าตอบแทนกรรมการชุุดย่่อย มีีรายละเอีียดดัังนี้้�

คณะกรรมการบริิษััทได้้กำำ�หนดนโยบายการจ่่ายค่่าตอบแทน
กรรมการบริิษััทอย่่างเป็็นธรรมและสมเหตุุสมผลตามหลัักการ
กำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี โดยมอบหมายให้้คณะกรรมการบรรษััท
ภิิบาล สรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนมีีหน้้าที่่�พิิจารณากำำ�หนด
ค่่าตอบแทนที่่�เหมาะสมและสอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์ เป้้าหมาย
ระยะยาว ผลการดำำ� เนิิ น งานของบริิ ษัั ท และภาระหน้้ า ที่่�
ความรัับผิิดชอบที่่�ได้้รัับมอบหมาย โดยเปรีียบเทีียบกัับบริิษััท
จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ที่อ่� ยู่่�ในกลุ่่�มอุุตสาหกรรมเดีียวกััน
และบริิษััทที่่�มีีขนาดใกล้้เคีียงกััน รวมทั้้�งใช้้ข้้อมููลการสำำ�รวจ
ค่่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัทั
ไทย และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยประกอบการพิิจารณา
เพื่่�อกำำ�หนดค่่าตอบแทนให้้อยู่่�ในระดัับที่่�เหมาะสมและเพีียงพอ
ที่่�จะจููงใจและรัักษากรรมการที่่�มีีคุุณภาพ โดยกรรมการที่่�ได้้รัับ
มอบหมายให้้เป็็นกรรมการในคณะกรรมการชุุดย่่อยจะได้้รัับ
ค่่าตอบแทนเพิ่่�มตามความรัับผิิดชอบที่่�เพิ่่�มขึ้้�น และกรรมการ
ที่่� เ ป็็ น ผู้้�บริิ ห ารจะได้้ รัั บ ค่่ า ตอบแทนจากการทำำ� งานในฐานะ
พนัักงานของบริิษััท อย่่างไรก็็ตาม เพื่่�อให้้เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์
การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี คณะกรรมการบริิษัทั จะมีีการนำำ�เสนอ
ค่่าตอบแทนกรรมการต่่อที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อพิิจารณา
อนุุมััติิเป็็นประจำำ�ทุุกปีี ทั้้�งนี้้� กำำ�หนดค่่าตอบแทนกรรมการใน
รููปของค่่าตอบแทนรายเดืือน เบี้้�ยประชุุม และเงิินรางวััล ดัังนี้้�
ค่่าตอบแทนกรรมการบริิษััท
ให้้กรรมการบริิษัทั ได้้รับั ค่่าตอบแทนต่่อครั้้ง� ที่่เ� ข้้าร่่วมประชุุม
และ/หรืือ ได้้รัับค่่าตอบแทนรายเดืือนเฉลี่่�ยไม่่เกิินเดืือนละ
600,000 บาท โดยให้้ไปพิิจารณาแบ่่งจ่่ายกัันเอง

คณะอนุุกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการ
บรรษััทภิิบาล สรรหา
และกำำ�หนดค่่าตอบแทน
คณะกรรมการนโยบาย
สิ่่�งแวดล้้อม สัังคม
บริิหารความเสี่่�ยง
และการกำำ�กัับการปฏิิบััติิ
ตามกฎเกณฑ์์

ตำำ�แหน่่ง

เบี้้�ยประชุุม
(บาท/คน/ครั้้�ง)

ประธาน

50,000

กรรมการ

40,000

ประธาน

40,000

กรรมการ

30,000

ประธาน

40,000

กรรมการ

30,000

เงิินรางวััล
ให้้ ก รรมการบริิ ษััท ได้้ รัับเงิิ น รางวัั ลประจำำ� ปีี ในอัั ต ราไม่่ เ กิิ น
ร้้อยละ 1 ของกำำ�ไรสุุทธิิตามงบการเงิินรวม ในวงเงิินสููงสุุดไม่่เกิิน
20 ล้้านบาท โดยให้้พิิจารณาแบ่่งจ่่ายกัันเอง ทั้้�งนี้้�ในปีี 2563
คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณากำำ�หนดเงิินรางวััลประจำำ�ปีี เป็็น
จำำ�นวนเงิิน 16 ล้้านบาท
อื่่�นๆ
ประกัันความรัับผิิดของกรรมการ วงเงิิน 100 ล้้านบาท
ในปีี 2563 ค่่าตอบแทนกรรมการที่่�เป็็นตััวเงิินสำำ�หรัับกรรมการ
รวม 12 ราย เท่่ากัับ 9.40 ล้้านบาท ประกอบด้้วยค่่าตอบแทน
รายเดืือน จำำ� นวน 3,000,000 บาท เบี้้� ย ประชุุ ม จำำ� นวน
4,715,000 บาท ค่่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ จำำ�นวน
520,000 บาท และค่่าตอบแทนกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา
และกำำ�หนดค่่าตอบแทน จำำ�นวน 870,000 บาท และค่่าตอบแทน
กรรมการนโยบายสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม บริิหารความเสี่่�ยง และ
การกำำ�กัับการปฏิิ บััติิตามกฎเกณฑ์์ จำำ�นวน 300,000 บาท
นอกเหนืือจากค่่าตอบแทนที่่เ� ป็็นตััวเงิินแล้้ว บริิษัทั ไม่่มีีการให้้สิทธิ
ิ ิ
ประโยชน์์อื่่�นใดแก่่กรรมการ ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการบริิษััทจะนำำ�
เสนอค่่าตอบแทนกรรมการประจำำ�ปีี 2563 ต่่อที่่�ประชุุมสามััญ
ผู้้�ถืือหุ้้�น ประจำำ�ปีี 2564 ในวัันศุุกร์์ที่่� 23 เมษายน 2564 โดยมีี
รายละเอีียดดัังนี้้�

(8) รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�คัญด้านการกำ�กับดูแลกิจการ
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ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ค่่าตอบแทนกรรมการบริิษััทปีี 2563
ค่่าตอบแทน
ค่่าตอบแทน
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
นโยบาย
ค่่าตอบแทน
ค่่าตอบแทน เบี้้�ยประชุุม คณะกรรมการ บรรษััทภิิบาล สิ่่�งแวดล้้อม สัังคม รวมเงิินรัับ
รายเดืือน
สรรหา
บริิหารความเสี่่�ยง
ตรวจสอบ
และกำำ�หนด
และการกำำ�กัับ
ค่่าตอบแทน
การปฏิิบััติิตาม
กฎเกณฑ์์

รายชื่่�อ

1. นายสมพล

เกีียรติิไพบููลย์์ 1,200,000 1,445,000

2. นายบวร

วงศ์์สิินอุุดม

3. นายอภิิชาติิ

จีีระพัันธุ์์�

600,000 680,000

200,000

4. ดร.ชััยพััฒน์์

สหััสกุุล

600,000 680,000

160,000

5. รศ.น.สพ.กิิจจา อุุไรรงค์์

600,000 600,000

6. นายวิิชิิต

160,000

360,000

170,000

3,165,000
120,000

270,000

290,000
1,750,000

90,000
240,000

1,530,000
1,440,000

วิิทยฐานกรณ์์

160,000

7. นางสาวอรััญญา วิิทยฐานกรณ์์

160,000

8. นายวิิชััย

วิิทยฐานกรณ์์

160,000

160,000

9. นายพาชััย

จัันทร์์พิิทัักษ์์

170,000

170,000

10. นายวััชร

วิิทยฐานกรณ์์

160,000

160,000

11. นายเอกรััฐ

วงศ์์ศุุภชาติิกุุล

170,000

170,000

12. นายวรวุุฒิิ

ตั้้�งพิิรุุฬห์์ธรรม

160,000

160,000

รวม

3,000,000 4,715,000

การกำำ�กัับดููแลบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม
บริิษัทมีี
ั นโยบายส่่งกรรมการหรืือผู้้�บริิหารที่่มีีคุ
� ณ
ุ สมบััติเิ หมาะสม
ไปเป็็นกรรมการของบริิษัทย่
ั ่อย เพื่่�อให้้การบริิหารงานเป็็นไปใน
ทิิศทางเดีียวกััน ทั้้�งนี้้� เป็็นข้้อตกลงระหว่่างบริิษััทและบริิษััทย่่อย
และบริิษััทร่่วมในการร่่วมลงทุุน เพื่่�อมีีส่่วนร่่วมในการกำำ�หนด
นโยบายที่่�สำำ�คััญในการดำำ�เนิินกิิจการ รวมทั้้�งการดููแลให้้บริิษััท
ย่่ อ ยมีีระบบการควบคุุ ม ภายในที่่� เ หมาะสม และมีีกลไกใน

160,000
90,000

520,000

870,000

300,000

250,000

9,405,000

การกำำ�กัับกิิจการในด้้านต่่างๆ ภายใต้้เกณฑ์์เดีียวกัันกัับบริิษััท
คณะกรรมการบริิษััทมอบหมายให้้ฝ่่ายจััดการพิิจารณาความ
เหมาะสมของบุุคคลที่่�เป็็นตััวแทนของบริิษััท เพื่่�อเป็็นกรรมการ
หรืือผู้้�บริิ ห ารในบริิ ษัั ทย่่ อ ยตามสัั ดส่่ ว นการถืือหุ้้�น โดยให้้
สอดคล้้องกัับวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการของบริิษััทย่่อย
ทั้้�งนี้้� บริิษัทย่
ั อ่ ยมีีหน้้าที่่นำ� ำ�ส่ง่ งบการเงิินให้้กับั บริิษัทั เพื่่อ� จััดทำำ�งบ
การเงิินรวม

(8) รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�คัญด้านการกำ�กับดูแลกิจการ
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ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

การติิดตามให้้มีีการปฏิิบััติิตามนโยบาย
และแนวปฏิิบััติิในการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
คณะกรรมการบริิษััทให้้ความสำำ�คััญในเรื่่�องหลัักการกำำ�กัับดููแล
กิิจการที่่ดีี� โดยได้้กำำ�หนดนโยบายและแนวปฏิิบัติั ที่ิ เ่� กี่่ย� วข้้องไว้้ใน
นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการและจรรยาบรรณธุุรกิิจของบริิษััท
พร้้ อ มทั้้� ง ส่่ ง เสริิ ม ให้้ เ กิิ ด การปฏิิ บัั ติิ อ ย่่ า งแท้้ จ ริิ ง เพื่่� อ สร้้ า ง
ความเชื่่�อมั่่�นต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม ในปีี 2563 บริิษััทได้้มีี
การติิ ดต ามการปฏิิ บัั ติิ ต ามหลัั ก การกำำ�กัั บ ดูู แ ลกิิ จ การที่่� ดีี
ครอบคลุุมเรื่่�องต่่างๆ ดัังนี้้� การดููแลสิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น การปฏิิบััติิ
ต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียม ความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ทุุกฝ่่าย ครอบคลุุมในเรื่่�องการดููแลพนัักงาน สิิทธิิมนุุษยชน
การแข่่งขัันทางการค้้าอย่่างเสรีีและเป็็นธรรม การดููแลสุุขภาพ
อนามััย ความปลอดภััย และสภาพแวดล้้อมการทำำ�งาน การดููแล
รัับผิิดชอบสัังคม ชุุมชน สิ่่�งแวดล้้อม การปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์
ข้้อบัังคัับของหน่่วยงานกำำ�กับั ดููแล ซึ่่ง� ผลการติิดตามพบว่่าบริิษัทั
ได้้ดำำ�เนิินการตามแนวทางของแต่่ละประเด็็นได้้อย่่างครบถ้้วน
นอกจากนี้้� บริิ ษัั ทมีี การติิ ดต ามเพื่่� อ ให้้ เ กิิ ด การปฏิิ บัั ติิ ต าม
การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีในประเด็็นหลัักดัังนี้้�

การป้้องกัันความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
คณะกรรมการบริิ ษัั ทกำำ� หนดนโยบายเกี่่� ย วกัั บ ความขัั ด แย้้ ง
ทางผลประโยชน์์ และการทำำ�ธุุรกรรมระหว่่างบริิษััทและบริิษััท
ย่่อย โดยมีีหลัักการว่่าการพิิจารณาทำำ�รายการใดๆ รวมถึึงการ
อนุุมััติิการทำำ�รายการต้้องเป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ของสำำ�นัักงาน
กำำ�กัั บ หลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ละตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์ ตามประกาศของ
คณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน โดยยึึดถืือนโยบายให้้ทุุกรายการ
เป็็นไปตามเงื่่�อนไขธุุรกิิจปกติิ คำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์สููงสุุดของ
บริิษััท และผู้้�ถืือหุ้้�นโดยรวมเป็็นสำำ�คััญ และต้้องหลีีกเลี่่�ยงการ
กระทำำ�ที่่�ก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ ทั้้�งนี้้� บริิษััท
กำำ�หนดให้้กรรมการและผู้้�บริิหารที่่�มีีส่่วนได้้เสีียหรืือเกี่่�ยวโยงกัับ
รายการที่่�พิิจารณาแจ้้งให้้บริิษััททราบถึึงความสััมพัันธ์์หรืือการ
เกี่่�ยวโยงของตนและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องก่่อนการพิิจารณาวาระการ
ประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั และบัันทึึกไว้้ในรายงานการประชุุม
และต้้องไม่่เข้้าร่่วมการพิิจารณาตััดสินิ ใจ รวมถึึงไม่่มีีอำำ�นาจในการ
อนุุมััติิรายการดัังกล่่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็็นผู้้�กำำ�กัับ
ดููแลให้้มีีการปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนด เกี่่�ยวกัับขั้้�นตอนการดำำ�เนิิน
การและการเปิิ ด เผยข้้ อ มูู ล ของรายการที่่� อ าจมีีความขัั ด แย้้ ง
ทางผลประโยชน์์ให้้ถููกต้้องครบถ้้วน

ในการประชุุ ม คณะกรรมการบริิ ษัั ท ครั้้� ง ที่่� 14/2563 คณะ
กรรมการบริิษัทพิ
ั จิ ารณาทบทวนนโยบายการทำำ�รายการระหว่่าง
กัั น และรายการที่่� เ กี่่� ย วโยงกัั น ให้้ เ หมาะสมและสอดคล้้ อ ง
ตามหลัักกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และพิิจารณาให้้กรรมการและ
ผู้้�บริิหารระดัับสููงจััดทำำ�รายงานการมีีส่่วนได้้เสีียให้้กับั เลขานุุการ
บริิษััทเป็็นประจำำ�ทุุกปีี

การใช้้ข้้อมููลภายในเพื่่�อแสวงหาผลประโยชน์์
คณะกรรมการบริิษััทกำำ�หนดนโยบายเรื่่�องการใช้้ข้้อมููลภายใน
ไว้้ในคู่่�มืือการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดีี� และจรรยาบรรณธุุรกิิจ เพื่่อ� ให้้
สอดคล้้องกัับกฎหมายเกี่่�ยวกัับหลัักทรััพย์์ และมุ่่�งเน้้นความ
โปร่่งใส ในการประกอบธุุรกิิจ เพื่่�อป้้องกัันดููแลไม่่ให้้กรรมการ
ผู้้�บริิ ห าร และพนัั ก งานนำำ�ข้้ อ มูู ล ภายในของบริิ ษัั ท ไปใช้้ เ พื่่� อ
ประโยชน์์ส่่วนตน หรืือไปเปิิดเผยให้้แก่่บุุคคลอื่่�นทราบ รวมทั้้�ง
เพื่่อ� การซื้้อ� ขายหลัักทรััพย์์ ทั้้�งนี้้� บริิษัทั ได้้เปิิดเผยนโยบายดัังกล่่าว
ไว้้บนเว็็บไซต์์ของบริิษัทั เพื่่อ� ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นรัับทราบ โดยมีีสาระสำำ�คัญ
ั
สรุุปดัังนี้้�
กรรมการและผู้้�บริิหารตามนิิยามของ ก.ล.ต. มีีหน้้าที่่ร� ายงาน
การเปลี่่�ยนแปลงการถืือหลัักทรััพย์์ของบริิษััทต่่อ ก.ล.ต.
ภายใน 3 วัันทำำ�การตามข้้อกำำ�หนดของ ก.ล.ต. อีีกทั้้�งบริิษััท
ได้้ กำำ� หนดให้้ ก รรมการและผู้้�บริิ ห ารระดัั บ สูู ง ต้้ อ งแจ้้ ง
เลขานุุการบริิษัทล่
ั ว่ งหน้้า 1 วัันก่่อนทำำ�การซื้้อ� ขาย เพื่่อ� ดำำ�เนิิน
การแจ้้งต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท
บริิษัทกำ
ั ำ�หนดให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
กัับข้้อมููล (รวมทั้้�งคู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะของ
บุุคคลดัังกล่่าว) ห้้ามทำำ�การซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ของบริิษััท
ในช่่วงระยะเวลา 1 เดืือน (Blackout Period) ก่่อนการ
เปิิดเผยงบการเงิินรายไตรมาสและงบการเงิินประจำำ�ปีีของ
บริิษััท หรืือข้้อมููลอื่่�นที่่�อาจมีีผลกระทบต่่อราคาหลัักทรััพย์์
ของบริิษัทั และไม่่ทำำ�การซื้้อ� ขายหลัักทรััพย์์ของบริิษัทั จนกว่่า
จะพ้้นระยะเวลา 24 ชั่่�วโมง ภายหลัังจากที่่�ได้้เปิิดเผยข้้อมููล
นั้้�นสู่่�สาธารณชนแล้้ว ทั้้�งนี้้� เลขานุุการบริิษััทจะแจ้้งทาง
จดหมายหรืืออีีเมลไปยัังบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้ทราบช่่วงระยะ
เวลาดัังกล่่าว

(8) รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�คัญด้านการกำ�กับดูแลกิจการ
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ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

เลขานุุ ก ารบริิ ษัั ท ได้้ จัั ดทำำ� รายงานการเปลี่่� ย นแปลงการ
ถืือครองหลัั ก ทรัั พ ย์์ ใ ห้้ ก รรมการลงนามรัั บ รองก่่ อ นการ
ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทเป็็นประจำำ�ทุุกเดืือน โดยบริิษััท
เปิิดเผยข้้อมููลการเปลี่่�ยนแปลงการถืือครองหลัักทรััพย์์ของ
กรรมการและผู้้�บริิ ห ารทั้้� ง ต้้ น ปีี แ ละปลายปีี แ ละการ
เปลี่่�ยนแปลงในระหว่่างปีีในเอกสารแนบ ในแบบ 56-1
One Report / รายงานประจำำ�ปีี 2563
ในปีี 2563 คณะกรรมการบริิษััทและผู้้�บริิหารไม่่มีีการซื้้�อขาย
หลัักทรััพย์์โดยใช้้ข้้อมููลภายในแต่่อย่่างใด และในการประชุุม
คณะกรรมการบริิษัทั ครั้้ง� ที่่� 14/2563 เลขานุุการบริิษัทั ได้้รายงาน
หนัังสืือจาก ก.ล.ต. ต่่อที่่�ประชุุมในเรื่่�องความสำำ�คััญเกี่่�ยวกัับ
นโยบาย Blackout Period พร้้อมยกกรณีีตััวอย่่างให้้ที่ป่� ระชุุม
ทราบ เพื่่อ� สื่่อ� สารและย้ำำ�� เตืือนให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน
ตระหนัักและปฏิิ บััติิตามในเรื่่�องการห้้ามนำำ�ข้้อมููลภายในที่่� มีี
สาระสำำ�คััญของบริิษััทที่่�ยัังไม่่ได้้เปิิดเผยต่่อสาธารณชนไปใช้้เพื่่�อ
หาประโยชน์์แก่่ตนเองหรืือผู้้�อื่่�น รวมถึึงการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์
ของบริิษััท

การต่่อต้้านทุุจริิตคอร์์รััปชััน
เพื่่อ� ให้้เป็็นไปตามเจตนารมณ์์ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจและเป็็นแนวทาง
ให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานยึึดถืือเป็็นแนวทางในการ
ปฏิิบััติิงานอย่่างเคร่่งครััด ในปีี 2563 ที่่ผ่� ่านมา บริิษัทั ได้้สื่่�อสาร
ถึึ ง คู่่�ค้้ า และเชิิ ญ ชวนให้้ เข้้ า ร่่ ว มโครงการแนวร่่ ว มปฏิิ บัั ติิ ข อง
ภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านการทุุจริิต และในการประชุุม
คณะกรรมการบริิษัทั ครั้้ง� ที่่� 14/2563 เมื่่�อวัันที่่� 13 พฤศจิิกายน
2563 คณะกรรมการบริิษัทั ได้้มีีการทบทวนและปรัับปรุุงนโยบาย
และคู่่�มืือการต่่ อ ต้้ า นการคอร์์ รัั ปชั่่� น ให้้ มีี ความเหมาะสม
และสอดคล้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจในปััจจุุบััน ทั้้�งนี้้� บริิษััทได้้
เผยแพร่่นโยบายการต่่อต้้านการคอร์์รัปชั่่
ั �นในหััวข้้อ “การกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการ” ในแบบ 56-1 One Report / รายงานประจำำ�ปีี
2563 หน้้า 73 และบนเว็็บไซต์์ของบริิษััท (www.tvothai.com/
th/corporate-governance)

การประเมิินความเสี่่�ยงของธุุรกิิจ
ในปีี 2563 คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงระดัับจััดการ
(ESRC-E) ได้้ประเมิินความเสี่่�ยงการทุุจริิตคอร์์รััปชัันที่่�อาจ
เกิิดขึ้้�นตามแผนจััดการความเสี่่�ยง และกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิ
ตามรายงานการประเมิิ น ความเสี่่� ย ง เพื่่� อ รายงานต่่ อ
คณะกรรมการนโยบายสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม บริิหารความเสี่่�ยง
และการกำำ�กัับการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ (ESRC) เพื่่�อกำำ�หนด
นโยบาย กำำ�กัับและควบคุุมดููเลการบริิหารความเสี่่�ยง และ
รายงานต่่อคณะกรรมการบริิษััทตามลำำ�ดัับ
แนวปฏิิบัติั เิ กี่่�ยวกัับการกำำ�กับั ดููแลและควบคุุมเพื่่�อป้้องกัันและ
ติิดตามความเสี่่�ยงจากการทุุจริิต
บริิษััทกำำ�หนดให้้มีีแนวปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับการกำำ�กัับดููแล และ
ควบคุุมดููแลเพื่่�อป้้องกัันและติิดตามความเสี่่�ยงทางทุุจริิต
คอร์์รััปชััน ดัังนี้้�
	สำำ�นัักตรวจสอบภายในจััดให้้มีีกระบวนการตรวจสอบ
ประเมิินระบบการควบคุุมภายใน และการบริิหารความ
เสี่่ย� งที่่ค� รอบคลุุมระบบงานสำำ�คัญ
ั ๆ เช่่น ระบบการจััดซื้้อ�
จััดจ้้าง ระบบการขาย ระบบการบัันทึึกบััญชีี การชำำ�ระ
เงิิน เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้�เพื่่�อป้้องกัันและติิดตามความเสี่่�ยงจาก
การทุุจริิตคอร์์รััปชััน รวมทั้้�งให้้ข้้อเสนอแนะเกี่่�ยวกัับ
แนวทางการปรัับปรุุงแก้้ไขที่่�เหมาะสม
	จััดให้้มีีช่่องทางการรัับแจ้้งข้้อมููล เบาะแส หรืือข้้อร้้อง
เรีียน การกระทำำ�ผิิ ด การฝ่่ า ฝืืนกฎหมาย ระเบีียบ
ข้้อบัังคัับของบริิษััท หรืือข้้อปฏิิบััติิตามนโยบายต่่อต้้าน
คอร์์รััปชััน โดยมีีนโยบายการคุ้้�มครองผู้้�ให้้ข้้อมููลหรืือ
เบาะแส และจะเก็็บรัักษาข้้อมููลของผู้้�ให้้ข้อ้ มููลเป็็นความ
ลัั บ รวมทั้้� ง มีีมาตรการในการตรวจสอบและกำำ� หนด
บทลงโทษทางวิินััยของบริิษัทั และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
	หััวหน้้าหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องรัับผิิดชอบในการติิดตาม
การปฏิิบััติิ การปรัับปรุุงแก้้ไขข้้อบกพร่่อง (ถ้้ามีี) และ
รายงานให้้ผู้้�บัังคัับบััญชาทราบตามสายงานตามลำำ�ดัับ


บริิษััทได้้แสดงเจตนารมณ์์เข้้าร่่วมโครงการแนวร่่วมปฏิิบััติิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านการทุุจริิตเมื่่�อวัันที่่� 19 เมษายน
2561 ด้้วยความมุ่่�งมั่่�นในการป้้องกัันและต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�น
ในทุุกรููปแบบทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม บริิษัทั ได้้รัับการพิิจารณา
รัับรองการเป็็นสมาชิิกแนวร่่วมปฏิิบััติขิ องภาคเอกชนไทยในการ
ต่่อต้้านการทุุจริิต ประจำำ�ปีี 2562 จากโครงการแนวร่่วมปฏิิบััติิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านการทุุจริิต (CAC) เมื่่�อวัันศุุกร์์
ที่่� 18 ตุุลาคม 2562 และเพื่่�อให้้เป็็นไปตามนโยบายการต่่อต้้าน
การคอร์์รัปชั่่
ั �น บริิษััทได้้ดำ�ำ เนิินการในเรื่่�องต่่อไปนี้้�
(8) รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�คัญด้านการกำ�กับดูแลกิจการ
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แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2563

ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

การฝึึกอบรมและการสื่่�อสาร
บริิษััทวางแผนการฝึึกอบรมให้้ความรู้้�แก่่พนัักงานเกี่่�ยวกัับ
นโยบายและแนวปฏิิบััติิในการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชััน
รวมทั้้�งนโยบายที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างต่่อเนื่่�องเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
เช่่น จรรยาบรรณธุุรกิิจ นโยบายของขวััญและการเลี้้ย� งรัับรอง
โดยในปีี 2563 บริิษััทจััดฝึึกอบรมแก่่ ผู้้�บริิหารและพนัักงาน
เมื่่�อวัันที่่� 4 ธัันวาคม 2563 สร้้างความเข้้าใจในการนำำ�ไป
ปฏิิ บัั ติิ จ ริิ ง ตามนโยบายและแนวปฏิิ บัั ติิ ใ นการต่่ อ ต้้ า น
การทุุจริิตคอร์์รัปชั
ั นั ของบริิษัทั นอกจากนี้้� พนัักงานทุุกระดัับ
สามารถเข้้าถึึงนโยบายต่่างๆ ผ่่านระบบสื่่�อสารภายในบริิษััท
(intranet) และผ่่านทางบอร์์ดประชาสััมพัันธ์์ของบริิษััท
ตลอดจนสื่่อ� สารนโยบายต่่อต้้านการคอร์์รัปชั
ั นั ไปยัังคู่่�ค้้า และ
ผู้้�เกี่่�ยวข้้องทางธุุรกิิจ รวมถึึงตััวแทนทางธุุรกิิจตามช่่องทาง
ที่่�เหมาะสม เพื่่�อให้้รัับทราบและถืือปฏิิบััติิร่่วมกััน
แนวทางในการติิ ด ตามประเมิิ น ผลการดำำ� เนิิ น งานตาม
มาตรการต่่อต้้านการคอร์์รััปชััน
ในปีี 2563 บริิษััทไม่่ได้้รัับการแจ้้งเบาะแสหรืือข้้อร้้องเรีียน
การกระทำำ�ผิดทุ
ิ จุ ริิต หรืือคอร์์รัปชั
ั นั แต่่ประการใด ทั้้�งนี้้� บริิษัทั
จััดทำำ�สรุุปรายงานผลการดำำ�เนิินการตามมาตรการต่่อต้้าน
การคอร์์รััปชันั และรายงานต่่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบรรษััทภิบิ าล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน
พร้้อมทั้้�งรายงานสรุุปให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทราบในรายงานประจำำ�ปีีด้ว้ ย

การแจ้้งเบาะแส
บริิษััทเปิิดช่่องทางให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียสามารถแจ้้งเบาะแสและ
ข้้อร้้องเรีียนผ่่านช่่องทางที่่�บริิษััทกำำ�หนดไว้้ผ่่านทางไปรษณีีย์์
อีีเมล และโทรศััพท์์ โดยมีีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่่ง� มีีความเป็็น
อิิสระจากฝ่่ายจััดการเป็็นผู้้�พิิจารณาและมีีฝ่่ายสำำ�นัักตรวจสอบ
ภายในทำำ�หน้้าที่่�กลั่่�นกรองเบาะแสและข้้อร้้องเรีียนดัังกล่่าว
ในปีี 2563 ไม่่พบการแจ้้งเบาะแสและข้้อร้้องเรีียนเกี่่�ยวข้้องกัับ
การทุุจริิตหรืือการละเมิิดนโยบายการกำำ�กับั ดููแลกิิจการของบริิษัทั

การคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล
คณะกรรมการบริิษััทตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการคุ้้�มครอง
ข้้อมููลส่่วนบุุคคล (Data Privacy) เพื่่�อให้้สอดคล้้องและเป็็นไป
ตามพระราชบัั ญ ญัั ติิ คุ้้� มครองข้้ อ มูู ล ส่่ ว นบุุ ค คล พ.ศ. 2562
ที่่� ป ระชุุ ม คณะกรรมการบริิ ษัั ท ครั้้� ง ที่่� 14/2563 เมื่่� อ วัั น ที่่�
13 พฤศจิิ ก ายน 2563 มีีมติิ อ นุุ มัั ติิ น โยบายคุ้้�มครองข้้ อ มูู ล
ส่่ ว นบุุ คคล เพื่่� อ กำำ� หนดมาตรการด้้ านการรัั กษาความมั่่�นคง
ปลอดภััยของข้้อมููลส่่วนบุุคคลให้้สอดคล้้องกัับกฎหมาย ระเบีียบ
หลัักเกณฑ์์ และแนวปฏิิบััติิด้้านการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล

การสอบทานความครบถ้้ ว นเพีี ย งพอของกระบวนการ
ทั้้�งหมด
คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานข้้อมููลทั้้�งหมดและให้้
ความเห็็นชอบต่่อความครบถ้้วนเพีียงพอของกระบวนการ
พร้้อมทั้้�งลงนามรัับรองโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปีี 2563 บริิษััทได้้จััดส่่งจดหมายงดรัับของขวััญในช่่วง
เทศกาลปีีใหม่่ พร้้อมกัับนโยบายต่่อต้้านคอร์์รัปชั
ั นั ที่่ปรั
� บั ปรุุง
ช่่องทางการแจ้้งข้้อร้้องเรีียนให้้เป็็นปััจจุุบััน และสื่่�อสารให้้
คู่่�ค้้าทั้้�งในและต่่างประเทศรัับทราบ รวมถึึงจััดส่่งนโยบาย
จรรยาบรรณคู่่�ค้้าธุุรกิิจเพื่่�อให้้คู่่�ค้้าลงนามตอบรัับกลัับมายััง
บริิษััท

(8) รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�คัญด้านการกำ�กับดูแลกิจการ
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ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

บััติิหน้้าที่่�
8.2 รายงานผลการปฏิิ
ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีีที่่�ผ่่านมา
ในปีี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้้วยกรรมการ
อิิสระจำำ�นวน 3 คน มีีการประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม
5 ครั้้�ง และมีีการประชุุมร่่วมกัับผู้้�สอบบััญชีีโดยไม่่มีีฝ่่ายจััดการ
เข้้าประชุุมจำำ�นวน 1 ครั้้�ง เพื่่�อขอความเห็็นจากผู้้�สอบบััญชีี
รายชื่่�อ

ในเรื่่อ� งต่่างๆ นอกจากนี้้� คณะกรรมการตรวจสอบยัังมีีการประชุุม
กัันเองระหว่่างคณะกรรมการตรวจสอบและแผนกตรวจสอบ
ภายในจำำ�นวน 1 ครั้้ง�

ตำำ�แหน่่งในคณะกรรมการตรวจสอบ

จำำ�นวนครั้้�งที่่�เข้้าร่่วมประชุุม ประจำำ�ปีี 2563

1. นายอภิิชาติิ

จีีระพัันธุ์์�

ประธาน (อิิสระ)

5/5

2. นายสมพล

เกีียรติิไพบููลย์์

กรรมการ (อิิสระ)

5/5

3. ดร.ชััยพััฒน์์

สหััสกุุล

กรรมการ (อิิสระ)

5/5

โดยสรุุปสาระสำำ�คัญ
ั ของการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ค� ณะกรรมการตรวจสอบ
ในปีี 2563 มีีดัังนี้้�
พิิจารณารายงานทางการเงิินของบริิษััท ว่่ามีีความถููกต้้อง
ครบถ้้วน เป็็นที่่�เชื่่�อถืือได้้
มีีความเห็็นต่่อระบบควบคุุมภายในที่่�เพีียงพอของบริิษััท
พิิ จ ารณาการปฏิิ บัั ติิ ง านของบริิ ษัั ท ให้้ มีี การปฏิิ บัั ติิ ต าม
กฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ข้้อกำำ�หนด
ของตลาดหลัักทรััพย์์ หรืือกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของ
บริิษััท

พิิจารณารายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน หรืือรายการที่่�อาจมีีความ
ขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ ให้้เป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดสำำ�นัักงาน
คณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และ
ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์
ปฏิิ บัั ติิ ง านตามหน้้ า ที่่� แ ละความรัั บ ผิิ ดช อบตามที่่� ร ะบุุ ไว้้
ในกฎบััตรคณะกรรมการตรวจสอบตามที่่�ได้้รัับอนุุมััติิจาก
คณะกรรมการบริิษััท

พิิจารณา คััดเลืือก เสนอแต่่งตั้้�งบุุคคลเพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�เป็็น
ผู้้�สอบบััญชีี และค่่าสอบบััญชีี โดยได้้พิิจารณาผลการปฏิิบัติั ิ
งาน ความเป็็นอิิสระ และชื่่�อเสีียงของผู้้�สอบบััญชีี รวมทั้้�ง
ความเหมาะสมของผู้้�สอบบัั ญ ชีีและค่่ า สอบบัั ญ ชีีแล้้ ว
เห็็ น ชอบให้้ นางชลรส สัั น ติิ อัั ศ วราภรณ์์ และ/หรืือ
นางสาวศิิ ร าภรณ์์ เอื้้� อ อนัั น ต์์ กุุ ล และ/หรืือ นายฉัั ต รชัั ย
เกษมศรีีธนาวััฒน์์ แห่่งบริิษััทสำำ�นัักงาน อีีวาย จำำ�กััด เป็็น
ผู้้�สอบบัั ญ ชีีของบริิ ษัั ทป ระจำำ� ปีี 2564 และนำำ� เสนอ
คณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อพิิจารณาเสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
พิิจารณาแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีีและอนุุมััติิค่่าสอบบััญชีี

(8) รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�คัญด้านการกำ�กับดูแลกิจการ
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ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

8.3 สรุุปผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการชุุดย่่อยอื่่�นๆ
คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และ
กำำ�หนดค่่าตอบแทน
คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน
ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระไม่่น้้อยกว่่า 3 คน และกำำ�หนด
ให้้มีีการประชุุมอย่่างน้้อยไตรมาสละ 1 ครั้้�ง โดยในปีี 2563
มีีการประชุุมคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนด
ค่่าตอบแทนรวม 9 ครั้้�ง และเพื่่�อเป็็นการยกระดัับมาตรฐาน
การกำำ�กัั บ ดูู แ ลองค์์ ก ร ในการประชุุ ม คณะกรรมการบริิ ษัั ท
ครั้้�งที่่� 10/2563 เมื่่�อวัันที่่� 14 สิิงหาคม 2563 ที่่�ประชุุมมีีมติิ
แต่่งตั้้�ง ดร.สุุวิิทย์์ เมษิินทรีีย์์ เข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการผู้้�ทรง
คุุณวุุฒิิในคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนด
รายชื่่�อ

ค่่าตอบแทน เพื่่อ� ช่่วยให้้คำำ�ปรึกึ ษา ข้้อเสนอแนะ หรืือความคิิดเห็็น
ด้้านธรรมาภิิบาลสำำ�หรัับองค์์กร และการประชุุมคณะกรรมการ
บริิษัทั ครั้้ง� ที่่� 14/2563 เมื่่อ� วัันที่่� 13 พฤศจิิกายน 2563 ที่่ป� ระชุุม
ได้้พิิจารณาทบทวนกฎบััตรคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา
และกำำ�หนดค่่าตอบแทน ในเรื่่�ององค์์ประกอบและอำำ�นาจหน้้าที่่�
ของคณะกรรมการบรรษััทภิบิ าล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา
และกำำ�หนดค่่าตอบแทน ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ 3 คน และ
กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ 1 คน ดัังนี้้�

ตำำ�แหน่่งในคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล
สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน

จำำ�นวนครั้้�งที่่�เข้้าร่่วมประชุุม
ประจำำ�ปีี 2563

1. นายสมพล

เกีียรติิไพบููลย์์

ประธาน (อิิสระ)

9/9

2. นายอภิิชาติิ

จีีระพัันธุ์์�

กรรมการ (อิิสระ)

9/9

กรรมการ (อิิสระ)

8/9

กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ

6/6

3. รศ.น.สพ.กิิจจา อุุไรรงค์์
4. ดร.สุุวิิทย์์

เมษิินทรีีย์์

หมายเหตุุ : ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทครั้้�งที่่� 3/2564 เมื่่�อวัันที่่� 28 มกราคม 2564 ได้้พิิจารณาเห็็นชอบตามข้้อเสนอของคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล
สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน ให้้เพิ่่�มจำำ�นวนกรรมการอิิสระอีีก 1 ตำำ�แหน่่ง ทำำ�ให้้ปััจจุุบัันคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนด
ค่่าตอบแทน ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ 4 คน และกรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ 1 คน ตามรายละเอีียดที่่�เปิิดเผยในหััวข้้อ “คณะกรรมการชุุดย่่อย”

ในปีี 2563 คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน ได้้พิิจารณาเรื่่�องสำำ�คััญ สรุุปได้้ดัังนี้้�

ด้้านบรรษััทภิิบาล
พิิจารณาทบทวนกฎบััตรคณะกรรมการบรรษััทภิบิ าล สรรหา
และกำำ� หนดค่่ า ตอบแทน คู่่�มืือจรรยาบรรณธุุ ร กิิ จ คู่่�มืือ
มาตรการต่่อต้้านคอร์์รััปชััน นโยบายการการทำำ�รายการ
ระหว่่างกัันและรายการที่่เ� กี่่ย� วโยงกััน นโยบายคุ้้�มครองข้้อมููล
ส่่วนบุุคคล รวมถึึงระเบีียบในการปฏิิบััติงิ าน ให้้เหมาะสมกัับ
ธุุรกิิจ สอดคล้้องกัับกฎหมาย และแนวปฏิิบััติิของตลาด
หลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับ
หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์คณะกรรมการตลาดทุุน
ตลอดจนหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลที่่�เกี่่�ยวข้้อง

ทบทวนและประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการ
บริิษััทและคณะกรรมการชุุดย่่อย เพื่่�อประเมิินผลตนเอง
ในการปฏิิบัติั งิ าน พร้้อมทั้้�งทบทวนทัักษะของคณะกรรมการ
(Board Skill Matrix) เพื่่�อให้้ทราบถึึงองค์์ประกอบความรู้้�
ความชำำ�นาญของกรรมการ มีีความเหมาะสม และสามารถ
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้อย่่างครบถ้้วน และมีีประสิิทธิิภาพอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง
รัับทราบรายงานการปฏิิบััติิตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ที่่ดีี� (CG Code) เพื่่อ� นำำ�เสนอต่่อที่่ป� ระชุุมคณะกรรมการบริิษัทั

(8) รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�คัญด้านการกำ�กับดูแลกิจการ
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ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ด้้านการพิิจารณาสรรหา

ด้้านกำำ�หนดค่่าตอบแทน

พิิจารณาบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมเป็็นกรรมการของ
บริิษััท แทนกรรมการที่่�ครบกำำ�หนดออกจากตำำ�แหน่่งตาม
วาระจำำ�นวน 4 ท่่าน ทั้้�งนี้้� เพื่่�อเป็็นการส่่งเสริิมและสนัับสนุุน
นโยบายการกำำ�กัั บ ดูู แ ลกิิ จ การที่่� ดีี บริิ ษัั ท เปิิ ด โอกาสให้้
ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีสิิทธิิเสนอชื่่�อบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมในการ
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ ผ่่านเว็็บไซต์์ของบริิษััทและแจ้้งผ่่าน
ระบบอีีเล็็กทรอนิิกส์์ (SET Portal) ของตลาดหลัักทรััพย์์
ระหว่่างวัันที่่� 24 ตุุลาคม 2562 ถึึงวัันที่่� 24 มกราคม 2563
แต่่ไม่่มีีผู้้�ถืือหุ้้�นท่่านใดเสนอรายชื่่�อเพื่่�อเข้้ารัับการพิิจารณา
เลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการ และคณะกรรมการฯ มีีความเห็็นว่่า
กรรมการที่่ค� รบกำำ�หนดออกจากตำำ�แหน่่งตามวาระมีีคุุณสมบััติิ
ครบถ้้วน และเป็็นบุุคคลผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ มีีความรู้้� ความสามารถ
มีีประสบการณ์์ที่เ่� ป็็นประโยชน์์ต่อ่ การดำำ�เนิินธุุรกิิจ มีีวิิสัยั ทััศน์์
กว้้างไกล ปฏิิบัติั งิ านในฐานะกรรมการที่่�ผ่า่ นมาได้้เป็็นอย่่างดีี
รวมถึึ ง มีีส่่ ว นร่่ ว มในการแสดงความเห็็ น ที่่� เ ป็็ น ประโยชน์์
ในที่่�ประชุุม จึึงเห็็นสมควรให้้กลัับเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งอีีกวาระ
หนึ่่� ง และนำำ� เสนอที่่� ป ระชุุ ม คณะกรรมการบริิ ษัั ท และ
ที่่ป� ระชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีีเพื่่�อพิิจารณาอนุุมัติั ิ

พิิ จ ารณากำำ� หนดค่่ า ตอบแทนกรรมการประจำำ� ปีี 2563
ประกอบไปด้้วย ค่่าตอบแทนรายเดืือน เงิินรางวััล และ
ค่่ า ตอบแทนคณะกรรมการชุุ ดย่่ อ ย ซึ่่� ง ประกอบด้้ ว ย
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษััทภิบิ าล สรรหา
และกำำ�หนดค่่าตอบแทน คณะกรรมการนโยบายสิ่่�งแวดล้้อม
สัังคม บริิหารความเสี่่�ยง และการกำำ�กัับการปฏิิบัติั ิงาน เพื่่�อ
นำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท และที่่�ประชุุม
สามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีีพิิจารณาอนุุมัติั ิ
พิิจารณาค่่าตอบแทนประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหารและกรรมการ
ผู้้�จััดการ
พิิจารณาค่่าตอบแทนที่่�ปรึึกษา และผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ

พิิจารณาแต่่งตั้้�งที่่�ปรึึกษา ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ และกรรมการแทน
กรรมการที่่ล� าออก นำำ�เสนอต่่อที่่ป� ระชุุมคณะกรรมการบริิษัทั
พิิจารณาอนุุมััติิ ดัังนี้้�
1)	ดร.สุุ วิิ ทย์์ เมษิิ น ทรีีย์์ ดำำ� รงตำำ� แหน่่ ง ที่่� ปรึึ ก ษา
คณะกรรมการบริิษััท กรรมการ (อิิสระ) และกรรมการ
ในคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนด
ค่่าตอบแทน
2) แต่่งตั้้�งคณะกรรมการสรรหาประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
โดยมอบหมายให้้ ดร.สุุวิิทย์์ เมษิินทรีีย์์ เป็็นประธาน
รศ.ดร.สิิรีี ชััยเสรีี และดร.สััมพัันธ์์ ศิิลปนาฎ ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ
เป็็นกรรมการ
3) แต่่ ง ตั้้� ง นายจารุุ พ จน์์ ณีีศะนัั น ท์์ เข้้ า ดำำ� รงตำำ� แหน่่ ง
รัักษาการประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
4) แต่่งตั้้�ง นายสมศัักดิ์์� ศิิวะนาวิินทร์์ เข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
ที่่�ปรึึกษาคณะกรรมการบริิษััท
5) แต่่งตั้้�ง นางสาววิิบููลย์์ลัักษณ์์ ร่่วมรัักษ์์ เข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
ที่่ปรึ
� กึ ษาคณะกรรมการบริิษัทั และกรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ
ในคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนด
ค่่าตอบแทน

(8) รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�คัญด้านการกำ�กับดูแลกิจการ
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ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

คณะกรรมการนโยบายสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม บริิหารความเสี่่�ยง
และการกำำ�กัับการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ (ESRC)
คณะกรรมการนโยบาย ESRC ประกอบด้้วยกรรมการจำำ�นวน
ไม่่น้้อยกว่่า 3 คน มีีการเรีียกประชุุมคณะกรรมการอย่่างน้้อย
ปีีละ 2 ครั้้�ง โดยในปีี 2563 มีีการประชุุมคณะกรรมการนโยบาย
ESRC รวม 3 ครั้้�ง
รายชื่่�อ
1. นายบวร

วงศ์์สิินอุุดม

2. ดร.ชััยพััฒน์์

สหััสกุุล

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 คณะกรรมการนโยบาย ESRC
ประกอบด้้วยกรรมการบริิษััท 3 คน ดัังนี้้�

ตำำ�แหน่่งในคณะกรรมการนโยบายสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม จำำ�นวนครั้้�งที่่�เข้้าร่่วมประชุุม
บริิหารความเสี่่�ยง และการกำำ�กัับการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์
ประจำำ�ปีี 2563

3. นางสาวอรััญญา วิิทยฐานกรณ์์

ประธาน

3/3

กรรมการ (อิิสระ)

3/3

กรรมการ

3/3

หมายเหตุุ : *	การประชุุมครั้้�งที่่� 2/2563 จััดขึ้้�นในวัันที่่� 18 พฤศจิิกายน 2563 และครั้้�งที่่� 2/2563 (ต่่อเนื่่อ� ง) จััดขึ้้�นในวัันที่่� 3 ธัันวาคม 2563

ในปีี 2563 บริิษัทั ยัังคงรัักษามาตรฐานการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่สร้
่� า้ งผล
ประกอบการที่่�ดีีควบคู่่�ไปกัับการดููแลสัังคม ชุุมชน เป็็นมิิตรต่่อ
สิ่่�งแวดล้้อม ให้้ความสำำ�คััญกัับปฏิิบััติิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์์
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง และเพื่่อ� พััฒนาให้้การดำำ�เนิินงานแต่่ละด้้านประสาน
ไปในทิิศทางเดีียวกัันอย่่างมีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น
ในปีี 2563 คณะกรรมการนโยบาย ESRC ได้้พิิจารณาเรื่่อ� งสำำ�คัญ
ั
สรุุปได้้ดัังนี้้�

ให้้คำำ�แนะนำำ�และการสนัับสนุุนแก่่คณะจััดการ ESRC และ
ผู้้�บริิหารระดัับสููง ในเรื่่�องสิ่่�งแวดล้้อม ความรัับผิิดชอบต่่อ
สัังคม การบริิหารความเสี่่�ยงระดัับองค์์กร และการกำำ�กัับ
ปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ รวมถึึงส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้มีีการ
ปรัับปรุุง และพััฒนาการดำำ�เนิินงานที่่เ� กี่่ย� วข้้องอย่่างต่่อเนื่่อ� ง
และสม่ำำ��เสมอ
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทมอบหมาย

พิิจารณาและให้้ความเห็็นต่่อร่่างนโยบาย และกรอบการ
ดำำ� เนิิ น งานด้้ า นสิ่่� ง แวดล้้ อ ม ความรัั บ ผิิ ด ชอบต่่ อสัั ง คม
การบริิหารความเสี่่ย� งระดัับองค์์กร และการกำำ�กับั ปฏิิบัติั ติ าม
กฎเกณฑ์์
พิิจารณาและให้้ความเห็็นในผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม
ความรัับผิิดชอบต่่อสังั คม การปฏิิบัติั ติ ามกฎหมาย การประเมิิน
ความเสี่่�ยง แนวทางและมาตรการจััดการความเสี่่�ยง และ
แผนปฏิิบัติั กิ ารในการจััดการความเสี่่ย� งที่่เ� หลืืออยู่่�ของบริิษัทั

(8) รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�คัญด้านการกำ�กับดูแลกิจการ
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ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

การควบคุุมภายใน
และรายการระหว่่างกััน
9.1 การควบคุุมภายใน
คณะกรรมการบริิษัทั ให้้ความสำำ�คัญ
ั ต่่อระบบการควบคุุมภายใน
ตามมาตรฐานสากล The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission (COSO) เพื่่�อ
ให้้บริิษััทบรรลุุวััตถุุประสงค์์ของการควบคุุมภายในทั้้�ง 3 ด้้าน
ได้้แก่่ ด้้านการดำำ�เนิินงาน (Operation) ด้้านการจััดทำำ�รายงาน
(Reporting) และด้้านการปฏิิบัติั ิให้้เป็็นไปตามกฎ ระเบีียบ และ
กฎเกณฑ์์ที่เ่� กี่่ย� วข้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษัทั (Compliance)
โดยสนัับสนุุนฝ่่ายบริิหารให้้มีีการกำำ�หนดระเบีียบวิิธีีปฏิิบััติิงาน
และจัั ด โครงสร้้ า งการทำำ� งานให้้ มีี การแบ่่ ง แยกหน้้ า ที่่� ใ นการ
ปฏิิบััติิงานให้้เกิิดการถ่่วงดุุลและสอบทานระหว่่างกััน กำำ�หนด
อำำ�นาจการดำำ�เนิินการที่่ชั� ดั เจน เป็็นลายลัักษณ์์อักั ษร และมีีระบบ
การติิดตามผลการปฏิิบััติิงาน โดยมอบหมายให้้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ กำำ�กับั ดููแลและสอบทานระบบการควบคุุมภายในให้้มีี
ประสิิทธิิภาพสอดคล้้ องกัั บมาตรฐานสากล และดำำ�เนิิ นการ
สอบทานระบบการควบคุุมภายในโดยหน่่วยงานตรวจสอบภายใน
หน่่ ว ยงานตรวจสอบภายใน มีีความเป็็ น อิิ ส ระ ขึ้้� น ตรงต่่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็็น
ผู้้�พิิจารณาให้้ความเห็็นชอบในการแต่่งตั้้�งโยกย้้ายหรืือเลิิกจ้้าง
และประเมิินผลปฏิิบััติิงานหััวหน้้าหน่่วยงานตรวจสอบภายใน
ทั้้�งนี้้� หน่่วยงานตรวจสอบภายในมีีความอิิสระในการเข้้าถึึงข้้อมููล
ที่่�จำำ�เป็็นในการตรวจสอบ ดำำ�เนิินการตรวจสอบ และประเมิิน
ความเพีียงพอ เหมาะสม และประสิิทธิภิ าพของระบบการควบคุุม
ภายในของกระบวนการและระบบงานต่่างๆ ตามแผนการตรวจ
สอบภายใน ซึ่่� ง จัั ดทำำ�ขึ้้� น ตามแนวความเสี่่� ย ง (risk-based
approach) อนุุมััติิโดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีีการรายงาน
ผลการตรวจสอบ และผลการติิดตามความคืืบหน้้าการดำำ�เนิินการ
ของฝ่่ า ยบริิ ห ารโดยตรงต่่ อ คณะกรรมการตรวจสอบอย่่ า ง
สม่ำำ��เสมอ
ในปีี 2563 ได้้ดำำ�เนิินการให้้มีีการประเมิินความเพีียงพอของระบบ
การควบคุุมภายในของบริิษัทั โดยผู้้�ตรวจสอบภายในอิิสระบริิษัทั

แอสเซนท์์ แอดไวเซอรี่่� จำำ�กััด ตามแบบประเมิินของสำำ�นัักงาน
คณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.)
ตามที่่ฝ่� า่ ยบริิหารได้้จัดทำ
ั ำ� และผลการสอบทานการประเมิินระบบ
การควบคุุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบพิิจารณาแล้้วเห็็นว่่า
ระบบการควบคุุ ม ภายในของบริิ ษัั ทมีี ความเพีียงพอและ
เหมาะสม และไม่่พบความบกพร่่องเกี่่�ยวกัับระบบการควบคุุม
ภายใน โดยบริิษััทจััดให้้มีีบุุคลากรอย่่างเพีียงพอในการดำำ�เนิิน
งานการบริิ ห ารจัั ด การระบบการควบคุุ ม ภายในของบริิ ษัั ท
สามารถสรุุปแยกตามองค์์ประกอบของการควบคุุมภายในได้้ ดัังนี้้�
คณะกรรมการบริิ ษััท และผู้้�บริิ ห าร สนัั บสนุุ น วัั ฒ นธรรม
องค์์กรที่่�มุ่่�งเน้้นความซื่่�อตรงและจรรยาบรรณในการดำำ�เนิิน
งาน พร้้อมทั้้�งการกำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทให้้
เป็็นไปตามวิิสัยั ทััศน์์และพัันธกิิจ มีีสภาพแวดล้้อมการควบคุุม
ภายในที่่� ดีี และเอื้้� อ อำำ� นวยต่่ อ การปฏิิ บัั ติิ ง าน มีีการจัั ด
โครงสร้้างองค์์กรอย่่างเหมาะสม เพื่่�อให้้การบริิหารจััดการ
มีีประสิิทธิภิ าพ และการดำำ�เนิินงานเป็็นไปในทิิศทางเดีียวกััน
มีีการแบ่่ ง แยกหน้้ า ที่่� ใ นส่่ ว นงานที่่� สำำ�คัั ญ เพื่่� อ ให้้ เ กิิ ด การ
ถ่่วงดุุลและสอบทานระหว่่างกััน ตลอดจนกำำ�หนดหน้้าที่่�
ความรัั บ ผิิ ดช อบ มอบหมายอำำ� นาจอย่่ า งเหมาะสมตาม
โครงสร้้างองค์์กร และพนัักงานทุุกคนทราบถึึงบทบาท อำำ�นาจ
หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของตนเอง มีีการจััดทำำ�นโยบาย
และระเบีียบปฏิิบัติั งิ านครอบคลุุมทุุกกิิจกรรมการดำำ�เนิินงาน
รวมถึึงได้้กำำ�หนด นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี นโยบาย
การกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ แนวปฏิิบััติิในการ
ต่่อต้้านการทุุจริิตและคอร์์รัปชั
ั นั และคู่่�มืือจรรยาบรรณธุุรกิิจ
เพื่่อ� ให้้คณะกรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานของบริิษัทยึ
ั ดถืื
ึ อ
เป็็นแนวทางในการปฏิิบััติิงาน โดยกำำ�หนดให้้บุคุ ลากรทุุกคน
มีีหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบในการควบคุุมภายใน และธำำ�รงไว้้
ซึ่่�งระบบการควบคุุมภายในที่่�ดีี ทั้้�งนี้้� บริิษััท ได้้สื่่�อสารและ
ประชาสััมพัันธ์์นโยบายดัังกล่่าวแก่่ผู้้�บริิหารและพนัักงาน
ทุุกคนอย่่างสม่ำำ��เสมอ
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คณะกรรมการบริิษััทและผู้้�บริิหาร ให้้ความสำำ�คััญในการ
บริิหารความเสี่่�ยง เพื่่�อเพิ่่�มมููลค่่าของกิิจการ สร้้างความ
เชื่่� อ มั่่� น ในการนำำ� พาองค์์ ก รสู่่�เป้้ า หมายทั้้� ง ระยะสั้้� น และ
ระยะยาว และสร้้างความมั่่�นใจต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย รวม
ถึึงสร้้างคุุณค่่าให้้องค์์กรอย่่างยั่่�งยืืนในระยะยาว จึึงจััดให้้มีี
คณะกรรมการนโยบายสิ่่ง� แวดล้้อม สัังคม บริิหารความเสี่่�ยง
และการกำำ�กัับการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ (Environmental,
Social, Risk Management and Compliance Policy
Committee; ESRC) แต่่งตั้้�งโดยคณะกรรมการบริิษัทั เพื่่�อ
กำำ�หนดนโยบาย กรอบการดำำ�เนิินงานด้้านการบริิหารจััดการ
ความเสี่่�ยงให้้มีีความเหมาะสม สอดคล้้องกัับนโยบาย แผน
ธุุรกิิจ รวมทั้้�งให้้ข้้อคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะที่่�เกี่่�ยวข้้อง และ
จััดให้้มีีคณะจััดการ ESRC-E แต่่งตั้้�งโดยประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหาร เพื่่อ� กำำ�กับั ดููแลการบริิหารจััดการความเสี่่ย� งของบริิษัทั
ทั่่�วทั้้�งองค์์กร ให้้เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล
โดยมีีแนวทางการบริิหารจััดการ ดัังนี้้�
	ดำำ�เนิินการบริิหารความเสี่่�ยงทั่่�วทั้้�งองค์์กรตามกรอบ
COSO-ERM และมีีนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยง เพื่่�อ
เป็็นแนวทางบริิหารจััดการความเสี่่ย� งที่่อ� าจส่่งผลกระทบ
ต่่อการบรรลุุวััตถุุประสงค์์ขององค์์กร







บริิหารจััดการความเสี่่�ยงทั่่�วทั้้�งองค์์กร โดยวิิเคราะห์์
ประเมิิ น ความเสี่่� ย งต่่ างๆ ทั้้� งจากปัั จจัั ย ภายในและ
ภายนอก รวมถึึงโอกาสที่่จ� ะเกิิดการทุุจริิตและคอร์์รัปชั
ั นั
ที่่� อ าจส่่ ง ผลกระทบต่่ อ เป้้ า หมายในการดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ
โดยจััดทำำ�ในรููปแบบแผนภาพความเสี่่�ยง (Risk Matrix)
และแผนจััดการความเสี่่�ยงที่่�ระบุุมาตรการจััดการความ
เสี่่�ยง (Mitigation Plan) ให้้ครอบคลุุมทุุกกระบวนการ
ต่่างๆ ทั่่�วทั้้�งองค์์กร โดยถืือเป็็นหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ
ของทุุกหน่่วยงานในการบริิหารและจััดการความเสี่่�ยง
ให้้อยู่่�ในระดัับที่่ย� อมรัับได้้ มีีกระบวนการทบทวน ติิดตาม
การดำำ�เนิินงานตามมาตรการจััดการความเสี่่�ยงอย่่าง
สม่ำำ��เสมอ โดยถืือเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการทำำ�งานที่่�ผู้้�บริิหาร
และพนัักงานทุุกคนต้้องตระหนัักและให้้ความสำำ�คััญ

	มีีช่่องทางสื่่�อสารด้้านความเสี่่�ยงทั่่�วทั้้�งองค์์กร โดยเปิิด
ช่่องทางการติิดต่่อสื่่�อสารกลางผ่่านระบบเครืือข่่ายของ
บริิษััท



บริิ ษัั ท ได้้ กำำ� หนดกิิ จ กรรมควบคุุ ม โดยคำำ�นึึ ง ถึึ ง หลัั ก การ
ควบคุุมภายในที่่�ดีี เช่่น มีีการแบ่่งแยกหน้้าที่่� กำำ�หนดอำำ�นาจ
อนุุมััติิและดำำ�เนิินการ รวมถึึงการมอบอำำ�นาจอนุุมััติิ เพื่่�อให้้
เกิิดการตรวจสอบและถ่่วงดุุลอำำ�นาจกัันได้้ มีีนโยบายและ
แนวปฏิิบัติั ที่ิ เ่� กี่่ย� วข้้องกัับการทำำ�รายการที่่อ� าจมีีความขััดแย้้ง
ทางผลประโยชน์์ การทำำ�ธุุรกรรมและการอนุุมััติิที่่�มีีความ
โปร่่งใส ตรวจสอบได้้และเป็็นธรรม โดยคำำ�นึึงถึึงประโยชน์์
สููงสุุดของบริิษัทั เป็็นต้้น รวมถึึงจััดทำำ�ระเบีียบบริิษัทั นโยบาย
ข้้ อ กำำ� หนด คู่่�มืือการปฏิิ บัั ติิ ง าน ที่่� เ ป็็ น ลายลัั ก ษณ์์ อัั ก ษร
โดยกำำ�หนดขอบเขตอำำ�นาจ หน้้าที่่ข� องบุุคคลากรแต่่ละระดัับ
และขั้้�นตอนการปฏิิบััติิงานอย่่างชััดเจน เพื่่�อเป็็นแนวทาง
ในการปฏิิบััติิงาน และมีีการสอบทานการปฏิิบััติิงานให้้เป็็น
ไปตามระเบีียบ นโยบาย ข้้อกำำ�หนด และคู่่�มืือการปฏิิบััติิงาน
ต่่างๆ อย่่างสม่ำำ��เสมอ นอกจากนี้้� ยัังได้้กำำ�หนดการควบคุุม
ด้้านสารสนเทศ เช่่น กำำ�หนดสิิทธิ์์ก� ารปฏิิบัติั งิ านในระบบ SAP
(Access Control) ให้้สอดคล้้องกัับหลัักการแบ่่งแยกหน้้าที่่�
ที่่�ดีี มีีการติิดตั้้�งระบบและอุุปกรณ์์ Firewall เพื่่�อป้้องกััน
การเข้้าถึึงจากภััยคุุกคามจากภายนอกทุุกช่่องทาง มีี Solution
Firewall backup ติิดตั้้�งโปรแกรม Anti-Virus ทุุกเครื่่�อง
เพื่่�อป้้องกัันข้้อมููลเสีีย สููญหายจากการติิด Virus เป็็นต้้น

ได้้นำำ�ดัชนีีชี้้
ั �วััดความเสี่่�ยงที่่สำ� ำ�คััญ (Key Risk Indicator
: KRI) และเก็็บสถิิติิเหตุุการณ์์ความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�นจริิง
อย่่างเป็็นระบบ สำำ�หรัับใช้้วิิเคราะห์์และเฝ้้าระวัังติิดตาม
การเปลี่่�ยนแปลงของปััจจััยเสี่่�ยงต่่างๆ เพื่่�อนำำ�มากำำ�หนด
และทบทวนมาตรการจััดการความเสี่่�ยงให้้ตอบสนอง
ต่่อการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และทัันท่่วงทีี
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ด้้านสารสนเทศและการสื่่อ� สารข้้อมููล บริิษัทนำ
ั ำ�โปรแกรม SAP
ECC 6.0 มาใช้้งานในการรวบรวมและประมวลผลข้้อมููล
ทางธุุ ร กิิ จ ทั้้� ง กิิ จ กรรมหลัั ก และกิิ จ กรรมสนัั บ สนุุ น ต่่ า งๆ
ลดความซ้ำำ�ซ้
� อ้ นของข้้อมููลในการใช้้งานของระบบสารสนเทศ
ที่่�มีีอยู่่�จำำ�นวนมาก สามารถสรุุปผลรายงานต่่อฝ่่ายบริิหาร
ได้้อย่่างรวดเร็็ว รวมถึึงจััดให้้มีีการสื่่�อสารต่่อคณะกรรมการ
บริิษััท ผู้้�บริิหาร พนัักงาน และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอย่่างเหมาะสม
เช่่น การจััดส่่งสาระสำำ�คััญที่่�เกี่่�ยวกัับผลการดำำ�เนิินงานของ
บริิษััท และเอกสารการประชุุมให้้กัับคณะกรรมการบริิษััท
ล่่วงหน้้าก่่อนการประชุุม เพื่่อ� ให้้คณะกรรมการบริิษัทั สามารถ
วิิเคราะห์์ข้้อมููลก่่อนการตััดสิินใจอย่่างเพีียงพอ และสามารถ
ร้้องขอข้้อมููลเพิ่่�มเติิมจากหน่่วยงานหรืือบุุคคลที่่เ� กี่่ย� วข้้องเพื่่อ�
ประกอบการพิิจารณาได้้ เป็็นต้้น และในช่่วงสถานการณ์์
COVID-19 บริิษัทั ได้้เพิ่่�มช่่องทางการสื่่อ� สารภายในบริิษัทั เพื่่อ�
รองรัับการทำำ�งานที่่�บ้้าน หรืือ Work From Home (WFH)
เพื่่อ� ป้้องกัันการติิดต่อ่ กัันของเชื้้อ� COVID-19 สำำ�หรัับช่่องทาง
การสื่่อ� สารอื่่น� ๆ เช่่น การสื่่อ� สารภายในองค์์กรผ่่าน Intranet
ขององค์์กร การสื่่�อสารผ่่าน Electronic mail การสื่่�อสาร
ให้้ กัั บ ผู้้�มีีส่่ ว นได้้ เ สีียภายนอกผ่่ า นช่่ อ งทาง Website,
Electronic mail, Facebook นอกจากนี้้� ได้้จััดช่่องทาง
รัับเรื่่อ� งร้้องเรีียนและกำำ�หนดแนวทางการบริิหารจััดการเรื่่อ� ง
ร้้องเรีียน (Whistleblower System) อย่่างชััดเจน เพื่่�อให้้
พนัักงานและบุุคคลภายนอก เชื่่�อมั่่�นได้้ว่่าเรื่่�องร้้องเรีียนจะ
ได้้รัับการพิิจารณาอย่่างโปร่่งใส ยุุติิธรรม และเป็็นความลัับ
ภายในเวลาที่่�เหมาะสม
บริิษััท มีีกระบวนการติิดตามและประเมิินความเพีียงพอของ
ระบบการควบคุุมภายใน พร้้อมทั้้�งกำำ�หนดแนวทางพััฒนา
ปรัับปรุุง เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าระบบการควบคุุมภายในของบริิษััท
มีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล โดยในปีี 2563 ได้้จััดให้้มีี
การประเมิินความเพีียงพอของระบบการควบคุุ มภายใน
โดยผู้้�ตรวจสอบภายในอิิสระ และมีีหน่่วยงานตรวจสอบ
ภายในทำำ�หน้้าที่่�สอบทานเพื่่�อให้้ความมั่่�นใจว่่าการควบคุุม
ภายในที่่�มีีอยู่่�มีีความเพีียงพอ เหมาะสม และมีีการปฏิิบััติิ
อย่่างสม่ำำ�� เสมอ โดยได้้ตรวจสอบกิิจกรรมต่่างๆ ตามแผน
ตรวจสอบภายในที่่ไ� ด้้รับั อนุุมััติจิ ากคณะกรรมการตรวจสอบ
พร้้ อ มทั้้� ง ให้้ ข้้ อ เสนอแนะสนัั บ สนุุ น การควบคุุ ม ภายใน
ซึ่่�งฝ่่ายบริิหารรัับทราบและดำำ�เนิินการแก้้ไขปรัับปรุุงตาม
ข้้ อ เสนอแนะ โดยจะรายงานผลการตรวจสอบต่่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็็นประจำำ�ทุุกไตรมาส รวมถึึงมีี
การดำำ�เนิินการติิดตามด้้าน Compliance อย่่างต่่อเนื่่�อง
เพื่่�อปรัับปรุุงให้้การปฏิิบััติิงานสอดคล้้องกัับกฎ ระเบีียบ
และกฎเกณฑ์์ ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ การดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ ของบริิ ษัั ท

นอกจากนี้้� บริิษััทยัังได้้รัับการรัับรองฐานะสมาชิิกโครงการ
แนวร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านการทุุจริิต
(CAC) โดยผ่่านกระบวนการประเมิินตนเองทุุกๆ 3 ปีี มีีการ
สอบทานและลงนามรัับรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริิษัทั เพื่่อ� ยืืนยัันว่่าบริิษัทั มีีการกำำ�หนดนโยบาย แนวปฏิิบัติั ิ
และมีีมาตรการในการป้้องกัันการทุุจริิตคอร์์รัปชั
ั นั ตามเกณฑ์์
ที่่� CAC กำำ�หนด
ในปีี 2563 บริิษััทไม่่พบข้้อบกพร่่องที่่�มีีสาระสำำ�คััญในระบบ
การควบคุุ ม ภายในที่่� อ าจส่่ ง ผลกระทบต่่ อ การบรรลุุ
วััตถุุประสงค์์หลัักขององค์์กร การต่่อต้้านทุุจริิตคอร์์รััปชััน
หรืือการฝ่่าฝืืนกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจของ
บริิษััท
คณะกรรมการบริิษััทดููแลให้้บริิษััทมีีหน่่วยงานตรวจสอบ
ภายใน สัั ง กัั ดสำำ�นัั ก ตรวจสอบภายใน โดยที่่� ป ระชุุ ม
คณะกรรมการตรวจสอบ ครั้้� ง ที่่� 1/2563 เมื่่� อ วัั น ที่่�
28 กุุมภาพัันธ์์ 2563 พิิจารณาแต่่งตั้้�งนายกฤษณ์์ กองแก้้ว
ให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�จััดการสำำ�นัักตรวจสอบภายใน เนื่่�องจาก
เป็็นผู้้�ที่่�มีีประสบการณ์์ด้้านการตรวจสอบภายใน เคยเข้้ารัับ
การอบรมในหลัั ก สูู ต รที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ การปฏิิ บัั ติิ ง านด้้ า น
ตรวจสอบภายใน และมีีความเข้้าใจในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของ
บริิ ษัั ท จึึ ง เห็็ น ว่่ า เป็็ น ผู้้�ที่่� ส ามารถปฏิิ บัั ติิ ห น้้ า ที่่� ไ ด้้ อ ย่่ า ง
เหมาะสม โดยมีีบทบาทหน้้าที่่�ในการจััดทำำ�แผนและปฏิิบััติิ
การตรวจสอบภายใน เพื่่� อ นำำ� เสนอต่่ อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ รวมถึึงประสานงานและติิดตามด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
สัังคม บริิหารความเสี่่�ยง และการกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิ
ตามกฎเกณฑ์์ ทั้้�งนี้้� คุุณสมบััติิของผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�จััดการ
สำำ�นัักตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

(9) การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
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การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

9.2 รายการระหว่่างกััน
นโยบายการทำำ�รายการ
ระหว่่างบริิษััท บริิษัทย่
ั ่อย และบุุคคล
ที่่มีี� ความเกี่่�ยวข้้องกััน
บริิษัทมีี
ั นโยบายการทำำ�รายการระหว่่างกััน ตามความจำำ�เป็็นและ
เพื่่�อประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินธุุรกิิจและการบริิหารต้้นทุุนและ
ค่่าใช้้จ่่ายของบริิษััท โดยจะมีีการกำำ�หนดนโยบายการคิิดราคา
ระหว่่างกัันอย่่างชััดเจน โดยฝ่่ายจััดการสามารถอนุุมััติิการทำำ�
ธุุ ร กรรมซึ่่� ง เป็็ น ไปตามลัั ก ษณะการประกอบธุุ ร กิิ จ ปกติิ ห รืือ
สนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิ ที่่�มีีเงื่่�อนไขการค้้าทั่่�วไปที่่�เหมาะสมและเป็็น
ธรรมโดยคำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์ที่่�ดีีที่่�สุุดของบริิษััทและผู้้�ถืือหุ้้�น
โดยรวมเป็็นสำำ�คัญ
ั การทำำ�รายการระหว่่างบริิษัทั และ/หรืือบริิษัทั
ย่่อยกัับบุุคคลที่่มีี� ความเกี่่ย� วโยงกััน ด้้วยราคาและเงื่อ�่ นไขที่่ไ� ม่่ด้อ้ ย
ไปกว่่าราคาตลาด (Market Price) โดยมีีข้้อตกลงทางการค้้า
ในลัักษณะเดีียวกัับที่่�วิิญญููชนจะพึึงกระทำำ�กัับคู่่�สััญญาทั่่�วไปใน
สถานการณ์์เดีียวกััน ด้้วยอำำ�นาจต่่อรองทางการค้้าที่่�ปราศจาก
อิิทธิิพลในการที่่�ตนมีีสถานะเป็็นกรรมการ ผู้้�บริิหาร หรืือบุุคคล
ที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้อง ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่�
14/2563 คณะกรรมการบริิษัทมีี
ั การพิิจารณาทบทวนและอนุุมัติั ิ
นโยบายการทำำ�รายการระหว่่างกัันและรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน
ให้้เหมาะสมและสอดคล้้องตามหลัักกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

มาตรการหรืือขั้้�นตอนการอนุุมััติิ
การทำำ�รายการระหว่่างกััน
คณะกรรมการบริิษัทั ให้้ความสำำ�คัญ
ั ต่่อการป้้องกัันการทำำ�รายการ
ที่่�เกี่่�ยวโยงกััน หรืือรายการระหว่่างกััน ซึ่่�งอาจมีีความขััดแย้้ง
ทางผลประโยชน์์ จึึงกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์การพิิจารณาขนาดของ
รายการ และเงื่่� อ นไขตามที่่� ร ะบุุ ใ นประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย เรื่่�องการเปิิดเผยข้้อมููลและ
การปฏิิบัติั ิการของบริิษัทั จดทะเบีียนในรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน

เมื่่�อเกิิดรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันในกิิจการที่่�อาจก่่อให้้เกิิดความ
ขัั ด แย้้ ง ทางผลประโยชน์์ กรรมการ ผู้้�บริิ ห าร และทุุ ก ฝ่่ า ย
ที่่เ� กี่่ย� วข้้องต้้องพิิจารณาความจำำ�เป็็น ความสมเหตุุสมผลของการ
ทำำ�รายการ โดยเปรีียบเทีียบราคาสิินค้้าหรืือบริิการกัับราคา
ภายนอกภายใต้้เงื่�่อนไขที่่�ไม่่ด้้อยไปกว่่าราคาตลาด ต้้องแจ้้งให้้
เลขานุุการบริิษัทท
ั ราบ เพื่่อ� แจ้้งต่่อประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหาร และ
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็็นผู้้�ให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความ
จำำ�เป็็นและความสมเหตุุผลในการเข้้าทำำ�รายการนั้้�นๆ เพื่่�อเสนอ
ให้้คณะกรรมการบริิษััท และ/หรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท
(แล้้วแต่่กรณีีตามหลัักเกณฑ์์การคำำ�นวณขนาดรายการที่่� ก.ล.ต.
กำำ�หนด) พิิจารณาอนุุมััติิการเข้้าทำำ�รายการ
สอบทานการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงโดยให้้จััดทำำ�รายงานสรุุป
การทำำ�ธุุรกรรมระหว่่างบริิษััทกัับบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกัันรายงานใน
การประชุุมคณะกรรมการทุุกไตรมาส ในกรณีีที่่�คณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่่มีีความชำำ�นาญในการพิิจารณารายการระหว่่างกััน
บริิษััทจะให้้ผู้้�เชี่่�ยวชาญอิิสระ หรืือผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทเป็็น
ผู้้�ให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับรายการระหว่่างกัันดัังกล่่าว เพื่่�อนำำ�ไปใช้้
ประกอบการตััดสินิ ใจของคณะกรรมการหรืือผู้้�ถืือหุ้้�นแล้้วแต่่กรณีี
ทั้้�งนี้้� กรรมการหรืือผู้้�บริิหารที่่�มีีส่่วนได้้เสีียจะไม่่มีีส่่วนร่่วมใน
การพิิจารณาอนุุมัติั ิการเข้้าทำำ�รายการดัังกล่่าว
ในระหว่่างปีี 2563 บริิษัทั และบริิษัทย่
ั อ่ ยมีีรายการธุุรกิิจที่่�สำำ�คัญ
ั
กัับบุุคคลหรืือกิิจการที่่เ� กี่่ย� วข้้องกััน รายการธุุรกิิจดัังกล่่าวเป็็นไป
ตามเงื่่�อนไขทางการค้้าและเกณฑ์์ตามที่่�ตกลงกัันระหว่่างบริิษััท
และกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันเหล่่านั้้�น ซึ่่�งเป็็นไปตามปกติิธุุรกิิจ
โดยกรรมการอิิสระไม่่มีีความเห็็นต่่อการทำำ�รายการที่่�แตกต่่าง
จากมติิกรรมการ ทั้้�งนี้้� บริิษััทเปิิดเผยรายการระหว่่างกัันไว้้
ในหมายเหตุุ ป ระกอบงบการเงิิ น (ข้้ อ 7) ในแบบ 56-1
One Report / รายงานประจำำ�ปีี 2563

นโยบายและแนวโน้้มในการทำำ�รายการ
ระหว่่างกัันในอนาคต
บริิ ษัั ทมีี นโยบายในการเข้้ า ทำำ� รายการระหว่่ า งกัั น ที่่� เ ป็็ น ไป
ตามลัักษณะการประกอบธุุรกิิจปกติิหรืือสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิ
ที่่�เกิิดขึ้้�นเป็็นประจำำ�ต่่อไปในอนาคต ซึ่่�งบริิษััทมีีนโยบายที่่�จะ
ดำำ�เนิินการให้้รายการระหว่่างกัันดัังกล่่าวเป็็นไปเพื่่�อประโยชน์์
สููงสุุดของบริิษัทั โดยกำำ�หนดเงื่อ�่ นไขต่่างๆ ให้้เป็็นไปตามลัักษณะ
การดำำ�เนิินการค้้าปกติิ
(9) การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

บริิษััท
พรอดดิิจิิ
จำำ�กัดั
(มหาชน)

บริิษััท
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

บริิษััทมีีสััดส่่วนการถืือหุ้้�นร้้อยละ 31.85
กรรมการของบริิษัทั และผู้้�ที่เ่� กี่่ย� วข้้องของ
บุุ ค คลดัั ง กล่่ า วมีีสัั ดส่่ ว นการถืือหุ้้�นใน
บมจ.พรอดดิิจิิ รวมร้้อยละ 8.88
มีีกรรมการและผู้้�บริิหารร่่วมกัับบริิษััท
จำำ�นวน 2 คน
กรรมการของบริิ ษัั ท เป็็ น กรรมการผู้้�มีี
อำำ�นาจลงนามผููกพัันของ บมจ. พรอดดิิจิิ

ลัักษณะความสััมพัันธ์์

ค่่าซื้้อ� สิินค้้า
311.03
เจ้้าหนี้้�การค้้า
53.64
ค่่าขายสิินค้้า
ลููกหนี้้�อื่่�น
-

เงื่่�อนไขและนโยบายราคา

ค่่าซื้้�อสิินค้้า
การสั่่ง� ซื้้อ� สิินค้้ากัับบมจ.พรอดดิิจิิ ในปีี 2561 บริิษัทั
372.98
ได้้รัับส่่วนลด (Rebate) จากยอดซื้้�อ แต่่ในปีี 2562
เจ้้าหนี้้�การค้้า
และ 2563 ไม่่มีีข้้อตกลงเรื่่�องส่่วนลดจากการซื้้�อ
67.98
ไม่่มีีสััญญาระยะยาว เป็็นการสั่่�งซื้้�อเป็็นรายครั้้�ง
ค่่าขายสิินค้้า
0.01
ความเห็็นคณะกรรมการ/
ลููกหนี้้�อื่่�น ความเห็็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ควรหาผู้้�ผลิิตรายอื่่น� เพิ่่�มเติิมเข้้ามาเสนอราคาเปรีียบ
เทีียบ ด้้วยเงื่่�อนไขเดีียวกััน และระบุุรายละเอีียดใน
TOR ให้้ชัดั เจน โดยคััดเลืือกผู้้�ผลิิตที่่มีี� ความสามารถ
และเสนอเงื่่�อนไขที่่�เหมาะสมและเป็็นประโยชน์์ต่่อ
บริิษััทมากที่่�สุุด

สำำ�หรัับงวด สำำ�หรัับงวด สำำ�หรัับงวด
สิ้้�นสุุด
สิ้้�นสุุด
สิ้้�นสุุด
31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63

มููลค่่ารายการระหว่่างกััน
(หน่่วย : ล้้านบาท)

บริิษััทสั่่�งซื้้�อบรรจุุภััณฑ์์ ค่่าซื้้�อสิินค้้า
ขวด PET จาก บมจ. 326.84
พรอดดิิจิิ เพื่่�อใช้้บรรจุุ เจ้้าหนี้้�การค้้า
น้ำำ��มัันพืืชเพื่่�อจำำ�หน่่าย
55.36
ค่่าขายสิินค้้า
ลููกหนี้้�อื่่�น
2.13

รายการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

รายละเอีียดรายการระหว่่างกัันที่่�เกิิดขึ้้�น ณ 31 ธัันวาคม ปีี 2561 ปีี 2562 และ ปีี 2563
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
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บริิษััท
ไทยฮา
จำำ�กัดั
(มหาชน)

บริิษััท
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

กรรมการของบริิษัทั และผู้้�ที่เ่� กี่่ย� วข้้องของ
บุุ ค คลดัั ง กล่่ า วมีีสัั ดส่่ ว นการถืือหุ้้�นใน
บมจ.ไทยฮา รวมร้้อยละ 4.20
	มีีกรรมการร่่วมกัับบริิษััทจำำ�นวน 1 คน
กรรมการของบริิ ษัั ท เป็็ น กรรมการผู้้�มีี
อำำ�นาจลงนามผููกพัันของ บมจ.ไทยฮา

ลัักษณะความสััมพัันธ์์
สำำ�หรัับงวด สำำ�หรัับงวด สำำ�หรัับงวด
สิ้้�นสุุด
สิ้้�นสุุด
สิ้้�นสุุด
31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63
บริิษััทขายน้ำำ�มั
� ันพืืชให้้ ค่่าขายสิินค้้า ค่าขายสินค้า ค่่าขายสิินค้้า
แก่่ บมจ.ไทยฮา เพื่่�อนำำ�
20.85
11.79
16.47
ไปขายต่่อ
ลููกหนี้้�การค้้า ลูกหนี้การค้า ลููกหนี้้�การค้้า
3.82
3.14
1.69
เจ้้าหนี้้�อื่่�น เจ้าหนี้อื่น เจ้้าหนี้้�อื่่�น
0.38

รายการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

มููลค่่ารายการระหว่่างกััน
(หน่่วย : ล้้านบาท)

การกำ�กับดูแลกิจการ

รายการที่่�เกิิดขึ้้�นเป็็นเงื่่�อนไขการค้้าทั่่�วไป โดยราคา
ขายไม่่ต่ำำ��กว่่าราคาที่่�ขายให้้กัับลููกค้้ารายอื่่�นในช่่วง
เวลาเดีียวกััน

ส่วนที่ 2

ความเห็็นคณะกรรมการ/ความเห็็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

บริิษััทปฏิิบััติิต่่อ บมจ.ไทยฮาเหมืือนเป็็นบริิษัทคู่่�ค้
ั ้า
รายหนึ่่�งเสมอดัังเช่่นผู้้�จััดจำำ�หน่่ายรายอื่่�นๆ ดัังนั้้�น
บริิ ษัั ทจึึ ง ให้้ เ งื่่� อ นไขทางการค้้ า กัั บ บมจ.ไทยฮา
ไม่่ต่่าง ไปจากผู้้�จััดจำำ�หน่่ายรายอื่่�นๆ
การขายสิินค้้ากัับบมจ.ไทยฮา ในปีี 2563 บริิษััท
มีีข้้อกำำ�หนดการให้้รัับส่่วนลด (Rebate) เมื่่�อทาง
บมจ.ไทยฮา ได้้นำำ�สิินค้้าที่่�ซื้้�อจากบริิษััท ไปขายให้้
กัับคู่่�ค้้ารายหนึ่่�ง
ไม่่มีีสััญญาระยะยาว เป็็นการสั่่ง� ซื้้�อเป็็นรายครั้้�ง

เงื่่�อนไขและนโยบายราคา

132
แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2563
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

บริิษััท
โกลเด้้น
เธร็็ด
จำำ�กัดั

บริิษััท
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

กรรมการและผู้้�บริิหารของบริิษััท และผู้้�
ที่่�เกี่่�ยวข้้องของบุุคคลดัังกล่่าวมีีสััดส่่วน
การถืือหุ้้�นใน บริิษััท โกลเด้้นเธร็็ด จำำ�กััด
รวมร้้อยละ 31.37
กรรมการของบริิ ษัั ท เป็็ น กรรมการผู้้�มีี
อำำ�นาจลงนามผููกพัันของ บจก. โกลเด้้น
เธร็็ด

ลัักษณะความสััมพัันธ์์

บริิษััทขายน้ำำ��มัันพืืชให้้
กัับ บจก.โกลเด้้น เธร็็ด
เพื่่อ� เป็็นน้ำำ��มันั สวััสดิิการ
ให้้แก่่พนัักงาน
บริิ ษัั ทสั่่� ง ซื้้� อ ด้้ า ย จาก
บจก.โกลเด้้น เธร็็ด เพื่่�อ
ใช้้ เ ย็็ บ กระสอบสิิ น ค้้ า
เพื่่�อจำำ�หน่่าย

รายการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

รายละเอีียดรายการระหว่่างกัันที่่�เกิิดขึ้้�น ณ 31 ธัันวาคม ปีี 2561 ปีี 2562 และ ปีี 2563

ค่่าขายสิินค้้า
0.28
ลููกหนี้้�การค้้า
0.10
ค่่าซื้้�อสิินค้้า
เจ้้าหนี้้�การค้้า
-

ค่่าขายสิินค้้า
0.20
ลููกหนี้้�การค้้า
0.01
ค่่าซื้้อ� สิินค้้า
0.13
เจ้้าหนี้้�การค้้า
0.14

ค่่าขายสิินค้้า
0.25
ลููกหนี้้�การค้้า
0.06
ค่่าซื้้�อสิินค้้า
0.31
เจ้้าหนี้้�การค้้า
-

สำำ�หรัับงวด สำำ�หรัับงวด สำำ�หรัับงวด
สิ้้�นสุุด
สิ้้�นสุุด
สิ้้�นสุุด
31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63

มููลค่่ารายการระหว่่างกััน
(หน่่วย : ล้้านบาท)

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

(9) การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

ความเห็็นคณะกรรมการ/
ความเห็็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้้านการขาย : รายการที่่�เกิิดขึ้้�นเป็็นเงื่่�อนไขการค้้า
ทั่่�วไป โดยราคาขายไม่่ต่ำำ��กว่่าราคาที่่ข� ายให้้กับั ลููกค้้า
รายอื่่�นในช่่วงเวลาเดีียวกััน
ด้้านการซื้้�อ : รายการที่่�เกิิดขึ้้�นเป็็นเงื่่�อนไขการค้้า
ทั่่�วไป โดยมีีการเปรีียบเทีียบราคากัับผู้้�ขายรายอื่่�น

ราคาที่่ข� ายให้้ใกล้้เคีียงราคาที่่บ� ริิษัทั เสนอขายให้้แก่่
ลููกค้้าประเภทขายส่่ง ทั้้�งนี้้�เพื่่�อให้้เป็็นสวััสดิิการ
ไม่่มีีสััญญาระยะยาว เป็็นการสั่่�งซื้้�อเป็็นรายครั้้�ง
ในการจััดซื้้อ� แต่่ละครั้้ง� บริิษัทั จะมีีกระบวนการสอบ
ทานเปรีียบเทีียบราคาและเงื่่�อนไขของผู้้�ผลิิตด้้าย
รายอื่่�นๆ
บริิษััทจะสั่่�งซื้้�อกัับ บจก.โกลเด้้น เธร็็ด ด้้วยเหตุุผล
ของราคาและเงื่่�อนไขทางการค้้าที่่�บริิษััทได้้รัับที่่�ดีี
กว่่าและเหมาะสมกว่่า เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับเงื่�่อนไข
ของผู้้�ผลิิตรายอื่่�น

เงื่่�อนไขและนโยบายราคา

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2563
การกำ�กับดูแลกิจการ

ส่วนที่ 2
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บริิษััทถืือหุ้้�นใน บริิษััท น้ำำ��มัันบริิโภคไทย
จำำ�กััดด้้วยสััดส่่วนการถืือหุ้้�นร้้อยละ 14

กรรมการและผู้้�บริิ ห ารของบริิ ษัั ท และ
ผู้้�เกี่่�ยวข้้องของบุุคคลดัังกล่่าวมีีสััดส่่วน
การถืือหุ้้�นใน บริิษััท เชีียร์์ กรุ๊๊�ปโฮลดิ้้�งส์์
จำำ�กััด จำำ�นวนร้้อยละ 27.86
มีีกรรมการร่่วมกัับบริิษััทจำำ�นวน 1 คน
กรรมการบริิษััทเป็็นกรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจ
ลงนาม

บริิษััท
เชีียร์์ กรุ๊๊�ป
โฮลดิ้้�งส์์
จำำ�กัดั

ลัักษณะความสััมพัันธ์์

บริิษััท
น้ำำ��มััน
บริิโภคไทย
จำำ�กัดั

บริิษััท
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
สำำ�หรัับงวด สำำ�หรัับงวด สำำ�หรัับงวด
สิ้้�นสุุด
สิ้้�นสุุด
สิ้้�นสุุด
31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63

มููลค่่ารายการระหว่่างกััน
(หน่่วย : ล้้านบาท)
เงื่่�อนไขและนโยบายราคา

(8) การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

ความเห็็นคณะกรรมการ/
ความเห็็นคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการที่่�เกิิดขึ้้�นเป็็นเงื่่�อนไขการค้้าทั่่�วไป โดยราคา
ขายไม่่ต่ำำ��กว่่าราคาที่่�ขายให้้กัับลููกค้้ารายอื่่�นในช่่วง
เวลาเดีียวกััน

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริิษัทป
ั ฏิิบัติั ต่ิ อ่ บจก.เชีียร์์ กรุ๊๊�ปโฮลดิ้้ง� ส์์ เหมืือนเป็็น
บริิ ษัั ทคู่่�ค้้ า รายหนึ่่� ง เสมอดัั ง เช่่ น ผู้้�จัั ดจำำ� หน่่ า ย
รายอื่่�นๆ ดัังนั้้�น บริิษััทจึึงให้้เงื่�่อนไขทางการค้้ากัับ
บจก.เชีียร์์ กรุ๊๊�ปโฮลดิ้้�งส์์ ไม่่ต่่าง ไปจากผู้้�จััดจำ�ำ หน่่าย
รายอื่่�นๆ
ไม่่มีีสััญญาระยะยาว เป็็นการสั่่�งซื้้�อเป็็นรายครั้้�ง

ส่วนที่ 2

บริิษััทขายน้ำำ��มัันพืืชให้้ ค่่าขายสิินค้้า ค่่าขายสิินค้้า ค่่าขายสิินค้้า
แก่่ บจก.เชีียร์์ กรุ๊๊�ป
0.02
0.01
0.01
โฮลดิ้้�งส์์ เพื่่�อนำำ�ไปแจก ลููกหนี้้�การค้้า ลููกหนี้้�การค้้า ลููกหนี้้�การค้้า
เป็็นของกำำ�นััล
0.01
0.01

บมจ.พรอดดิิจิิ ซึ่่�งเป็็น ค่่าขายสิินค้้า ค่่าขายสิินค้้า ค่่าขายสิินค้้า
การเข้้ า ทำำ� รายการนี้้� ไ ม่่ มีีสัั ญ ญาและมีีราคาและ
บริิษััทย่่อยของบริิษััทได้้
27.11
29.71
36.53
เงื่่�อนไขเป็็นไปตามตลาด
ขายขวด PET ให้้ แ ก่่ ลููกหนี้้�การค้้า ลููกหนี้้�การค้้า ลููกหนี้้�การค้้า
บจก.น้ำำ��มัันบริิโภคไทย
2.97
3.10
4.13
ความเห็็นคณะกรรมการ/ความเห็็นคณะกรรมการ
เพื่่�อใช้้บรรจุุน้ำ�มั
ำ� ันพืืช
ตรวจสอบ
ทาง บมจ.พรอดดิิจิิ ได้้ยืืนยัันว่่าเป็็นธุุรกรรมตามปกติิ
ด้้วยเงื่่�อนไขการค้้าเช่่นเดีียวกัับที่่�จำำ�หน่่ายให้้ลููกค้้า
รายอื่่�น

รายการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

รายละเอีียดรายการระหว่่างกัันที่่�เกิิดขึ้้�น ณ 31 ธัันวาคม ปีี 2561 ปีี 2562 และ ปีี 2563
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แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2563
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

กรรมการและผู้้�บริิหารของบริิษััท รวมถึึง
ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องของบุุคคลดัังกล่่าวมีีสััดส่่วน
การถืือหุ้้�นใน บริิษััท นิิวเวฟ เอเชีีย จำำ�กััด
รวมร้้อยละ 73.33
มีีผู้้�บริิหารร่่วมกัับบริิษััทจำำ�นวน 1 คน
ผู้้�บริิหารของบริิษัทั เป็็นประธานกรรมการ
และกรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนาม

กรรมการของบริิษัทั และผู้้�ที่เ่� กี่่ย� วข้้องของ
บุุ ค คลดัั ง กล่่ า วมีีสัั ดส่่ ว นการถืือหุ้้�นใน
บริิษัทั ฟีีลา พลััส จำำ�กัดั รวมร้้อยละ 92.50
มีีกรรมการร่่วมกัับบริิษััทจำำ�นวน 1 คน
กรรมการบริิษััทเป็็นกรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจ
ลงนาม

บริิษััท
ฟีีลา พลััส
จำำ�กัดั

ลัักษณะความสััมพัันธ์์

บริิษััท
นิิวเวฟ
เอเชีีย
จำำ�กัดั

บริิษััท
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

(8) การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

ราคาที่่�ขายให้้เป็็นราคาใกล้้เคีียงกัับที่่�บริิษััทเสนอ
ขายให้้แก่่ลููกค้้าประเภทขายส่่ง ทั้้�งนี้้�เพื่่�อให้้เป็็น
สวััสดิิการ ไม่่มีีสััญญาระยะยาว เป็็นการสั่่�งซื้้�อเป็็น
รายครั้้�ง

ค่่าบริิการ
มีีการทำำ�สััญญาให้้บริิการกำำ�หนดอายุุสััญญา 2 โดย
0.43
สััญญาดัังกล่่าวได้้มีีผลสิ้้�นสุุดวัันที่่� 1 มิิถุุนายน 2563
ลููกหนี้้�การค้้า
เป็็นต้้นไป
บริิษััทมีีกระบวนการสอบทาน เปรีียบเทีียบราคา
ค่่าซื้้�อสิินค้้า
และเงื่่�อนไขกัับรายอื่่�นๆ
0.04
ไม่่มีีสััญญาระยะยาว เป็็นการสั่่�งซื้้�อเป็็นรายครั้้�ง
เจ้้าหนี้้�การค้้า
0.04
ความเห็็นคณะกรรมการ/
ความเห็็นคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการที่่�เกิิดขึ้้�นเป็็นเงื่่�อนไขการค้้าทั่่�วไป โดยมีีการ
เปรีียบเทีียบราคากัับผู้้�ขายรายอื่่�น

เงื่่�อนไขและนโยบายราคา

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

บริิษััทขายน้ำำ��มัันพืืชให้้ ค่่าขายสิินค้้า ค่่าขายสิินค้้า ค่่าขายสิินค้้า
กัับ บจก.ฟีีลา พลััส เพื่่�อ
0.03
0.03
นำำ� ไ ป ข า ย ต่่ อ ใ ห้้ กัั บ ลููกหนี้้�การค้้า ลููกหนี้้�การค้้า ลููกหนี้้�การค้้า
พนัักงานของ บจก. ฟีีลา
0.03
0.03
พลััส อีีกทอดหนึ่่�งเพื่่�อ
เป็็นน้ำำ��มัันสวััสดิิการให้้
แก่่พนัักงาน

ค่่าบริิการ
1.02
ลููกหนี้้�การค้้า
0.09
ค่่าซื้้อ� สิินค้้า
0.05
เจ้้าหนี้้�การค้้า
0.06

สำำ�หรัับงวด สำำ�หรัับงวด สำำ�หรัับงวด
สิ้้�นสุุด
สิ้้�นสุุด
สิ้้�นสุุด
31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63

มููลค่่ารายการระหว่่างกััน
(หน่่วย : ล้้านบาท)

บริิ ษัั ท เป็็ น ผู้้�ให้้ บ ริิ ก าร ค่่าบริิการ
แจ้้งการสั่่�งซื้้�อสิินค้้าของ
0.26
ลููกค้้าของบริิษััท นิิวเวฟ ลููกหนี้้�การค้้า
เอเชีีย จำำ�กัดั
0.09
บริิษััทสั่่�งซื้้�อสิินค้้า เพื่่�อ ค่่าซื้้�อสิินค้้า
นำำ� ไปจัั ด กระเช้้ า ปีี ใ หม่่
0.11
มอบให้้ ผู้้�มีีอุุ ป การคุุ ณ เจ้้าหนี้้�การค้้า
ของบริิษัทั
0.12

รายการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

รายละเอีียดรายการระหว่่างกัันที่่�เกิิดขึ้้�น ณ 31 ธัันวาคม ปีี 2561 ปีี 2562 และ ปีี 2563
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั น้ ำมันพืชไทย จำกัด (มหำชน)
ความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงิ นรวมของบริ ษทั น้ ำมันพืชไทย จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย (กลุ่มบริ ษทั )
ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงิ นรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 งบกำไรขำดทุนรวม งบกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน
และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุ ปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริ ษทั น้ ำมันพืชไทย จำกัด (มหำชน) ด้วยเช่นกัน
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นนี้ แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ผลกำรดำเนินงำนและ
กระแสเงินสด สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั น้ ำมันพืชไทย จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย และเฉพำะของ
บริ ษทั น้ ำมันพืชไทย จำกัด (มหำชน) โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในวรรค
ควำมรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็ นอิสระจำก
กลุ่มบริ ษทั ตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณของผูป้ ระกอบวิชำชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชีในส่ วนที่
เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงิน และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดด้ำนจรรยำบรรณอื่น ๆ ตำมที่ระบุใน
ข้อกำหนดนั้นด้วย ข้ำพเจ้ำเชื่ อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ขำ้ พเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์
ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบคือเรื่ องต่ำง ๆ ที่มีนยั สำคัญที่สุดตำมดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำ
ในกำรตรวจสอบงบกำรเงินสำหรับงวดปั จจุบนั ข้ำพเจ้ำได้นำเรื่ องเหล่ำนี้มำพิจำรณำในบริ บทของกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ทั้งนี้ขำ้ พเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกสำหรับ
เรื่ องเหล่ำนี้
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ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนตำมควำมรับผิดชอบที่ได้กล่ำวไว้ในวรรคควำมรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ซึ่ งได้รวมควำมรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่ องเหล่ำนี้ดว้ ย กำรปฏิบตั ิงำนของข้ำพเจ้ำได้
รวมวิธีกำรตรวจสอบที่ออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเสี่ ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสำระสำคัญในงบกำรเงิน ผลของวิธีกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ซึ่ งได้รวมวิธีกำรตรวจสอบสำหรับเรื่ องเหล่ำนี้
ด้วย ได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินโดยรวม
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบมีดงั ต่อไปนี้
การรั บรู้ รายได้ จากการขายสิ นค้ า
รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำถือเป็ นรำยกำรบัญชีที่สำคัญยิง่ รำยกำรหนึ่งของบริ ษทั ฯ เนื่องจำกจำนวนรำยได้ที่บนั ทึก
ในบัญชีจะส่ งผลกระทบโดยตรงต่อผลกำไรขำดทุนประจำปี ของบริ ษทั ฯ ประกอบกับบริ ษทั ฯมีลูกค้ำจำนวนมำก
รำยในหลำยกลุ่มธุ รกิจซึ่ งมีเงื่อนไขทำงกำรค้ำที่แตกต่ำงกัน รวมถึงรำยกำรส่ งเสริ มกำรขำยและกำรให้ส่วนลด
ต่ำง ๆ เพื่อกระตุน้ ยอดขำย ด้วยเหตุน้ ีขำ้ พเจ้ำจึงให้ควำมสำคัญเป็ นพิเศษต่อกำรรับรู ้รำยได้จำกกำรขำยของบริ ษทั ฯ
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบกำรรับรู ้รำยได้ของบริ ษทั ฯ โดยกำรประเมินและทดสอบระบบสำรสนเทศของบริ ษทั ฯและ
ระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับวงจรรำยได้ของบริ ษทั ฯ โดยกำรสอบถำมผูร้ ับผิดชอบ ทำควำมเข้ำใจและ
เลือกตัวอย่ำงมำสุ่ มทดสอบกำรปฏิบตั ิตำมกำรควบคุมที่บริ ษทั ฯออกแบบไว้และให้ควำมสำคัญในกำรทดสอบ
เป็ นพิเศษ โดยกำรขยำยขอบเขตกำรทดสอบสำหรับกำรควบคุมภำยในที่ตอบสนองเกี่ยวกับควำมเสี่ ยงในกำรรับรู ้
รำยได้ สุ่ มตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรขำยที่เกิดขึ้นในระหว่ำงปี และช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลำบัญชี เพื่อ
ตรวจสอบกำรรับรู ้รำยได้วำ่ เป็ นไปตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำและสอดคล้องกับนโยบำยกำรรับรู ้รำยได้ของบริ ษทั ฯ
สอบทำนใบลดหนี้ที่บริ ษทั ฯออกให้แก่ลูกค้ำภำยหลังวันสิ้ นรอบระยะเวลำบัญชี และทำกำรวิเครำะห์เปรี ยบเทียบ
ข้อมูลบัญชีรำยได้จำกกำรขำยและกำรสอบทำนใบสำคัญทัว่ ไปเพื่อตรวจสอบควำมผิดปกติที่อำจเกิดขึ้นของ
รำยกำรขำยตลอดรอบระยะเวลำบัญชี
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หำรเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่ งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยูใ่ นรำยงำนประจำปี ของกลุ่มบริ ษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้ อบบัญชีที่แสดงอยูใ่ นรำยงำนนั้น) ซึ่ งคำดว่ำจะถูกจัดเตรี ยมให้กบั ข้ำพเจ้ำภำยหลัง
วันที่ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปในลักษณะกำรให้ควำม
เชื่อมัน่ ในรู ปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น
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ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำที่เกี่ยวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข้อมูลอื่นนั้นมี
ควำมขัดแย้งที่มีสำระสำคัญกับงบกำรเงินหรื อกับควำมรู ้ที่ได้รับจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำหรื อไม่ หรื อ
ปรำกฏว่ำข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่
เมื่อข้ำพเจ้ำได้อ่ำนรำยงำนประจำปี ของกลุ่มบริ ษทั ตำมที่กล่ำวข้ำงต้นแล้ว และหำกสรุ ปได้วำ่ มีกำรแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำจะสื่ อสำรเรื่ องดังกล่ำวให้ผมู ้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลทรำบเพื่อให้มี
กำรดำเนิ นกำรแก้ไขที่เหมำะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดทำและนำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผบู ้ ริ หำรพิจำรณำว่ำจำเป็ นเพื่อให้สำมำรถ
จัดทำงบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลำด
ในกำรจัดทำงบกำรเงิน ผูบ้ ริ หำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริ ษทั ในกำรดำเนินงำน
ต่อเนื่อง กำรเปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับกำรดำเนิ นงำนต่อเนื่องในกรณี ที่มีเรื่ องดังกล่ำว และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชี
สำหรับกิจกำรที่ดำเนินงำนต่อเนื่ องเว้นแต่ผบู ้ ริ หำรมีควำมตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดำเนินงำนหรื อ
ไม่สำมำรถดำเนินงำนต่อเนื่ องอีกต่อไปได้
ผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลมีหน้ำที่ในกำรสอดส่ องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของ
กลุ่มบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิน
กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเชื่อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่ ไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด และ
เสนอรำยงำนของผูส้ อบบัญชี ซ่ ึ งรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยูด่ ว้ ย ควำมเชื่อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเชื่อมัน่
ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นกำรรับประกันว่ำกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะสำมำรถตรวจ
พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอำจเกิดจำกกำรทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระสำคัญเมื่อคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลได้วำ่ รำยกำรที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละ
รำยกำรหรื อทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสิ นใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบกำรเงินจำกกำรใช้งบกำรเงิน
เหล่ำนี้
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ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยีย่ ง
ผูป้ ระกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนดังต่อไปนี้ดว้ ย
• ระบุและประเมินควำมเสี่ ยงที่อำจมีกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญในงบกำรเงิน
ไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบตั ิงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อควำมเสี่ ยงเหล่ำนั้น และได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในกำรแสดง
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ควำมเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญซึ่ งเป็ นผลมำจำก
กำรทุจริ ตจะสู งกว่ำควำมเสี่ ยงที่เกิดจำกข้อผิดพลำด เนื่องจำกกำรทุจริ ตอำจเกี่ยวกับกำรสมรู ้ร่วมคิด
กำรปลอมแปลงเอกสำรหลักฐำน กำรตั้งใจละเว้นกำรแสดงข้อมูล กำรแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตำมข้อเท็จจริ ง
หรื อกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน
• ทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำร
ตรวจสอบให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมี
ประสิ ทธิ ผลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริ ษทั
• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผบู ้ ริ หำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำร
ทำงบัญชีและกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผบู ้ ริ หำรจัดทำ
• สรุ ปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับกิจกำรที่ดำเนินงำนต่อเนื่องของผูบ้ ริ หำร
และสรุ ปจำกหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์หรื อ
สถำนกำรณ์ที่อำจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมีนยั สำคัญต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริ ษทั ในกำร
ดำเนินงำนต่อเนื่ องหรื อไม่ หำกข้ำพเจ้ำได้ขอ้ สรุ ปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำจะต้องให้
ข้อสังเกตไว้ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีของข้ำพเจ้ำถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบกำรเงิน หรื อ
หำกเห็นว่ำกำรเปิ ดเผยดังกล่ำวไม่เพียงพอ ข้ำพเจ้ำจะแสดงควำมเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของ
ข้ำพเจ้ำขึ้นอยูก่ บั หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีของข้ำพเจ้ำ
อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรื อสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุดกำรดำเนินงำน
ต่อเนื่องได้
• ประเมินกำรนำเสนอ โครงสร้ำงและเนื้ อหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่ำงบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตำมที่ควรหรื อไม่
• รวบรวมเอกสำรหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทำงกำรเงินของกิจกำร
หรื อของกิจกรรมทำงธุ รกิจภำยในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ข้ำพเจ้ำรับผิดชอบต่อ
กำรกำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ ดียวต่อควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
4

141

142

ส่วนที่ 3

งบการเงิน

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลในเรื่ องต่ำง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมที่ได้วำงแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สำคัญในระบบกำร
ควบคุมภำยในหำกข้ำพเจ้ำได้พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ
ข้ำพเจ้ำได้ให้คำรับรองแก่ผมู ้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลว่ำข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้อง
กับควำมเป็ นอิสระและได้สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่น
ซึ่งข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำมีเหตุผลที่บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็ นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำรที่
ข้ำพเจ้ำใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขำ้ พเจ้ำขำดควำมเป็ นอิสระ
จำกเรื่ องทั้งหลำยที่สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแล ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเรื่ องต่ำง ๆ ที่มีนยั สำคัญที่สุดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปั จจุบนั และกำหนดเป็ นเรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธิบำยเรื่ องเหล่ำนี้ไว้ใน
รำยงำนของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมำยหรื อข้อบังคับห้ำมไม่ให้เปิ ดเผยเรื่ องดังกล่ำวต่อสำธำรณะ หรื อใน
สถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะเกิดขึ้น ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควรสื่ อสำรเรื่ องดังกล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะกำรกระทำ
ดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ที่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย
สำธำรณะจะได้จำกกำรสื่ อสำรดังกล่ำว
ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ับผิดชอบงำนสอบบัญชี และกำรนำเสนอรำยงำนฉบับนี้

ชลรส สันติอศั วรำภรณ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4523
บริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด
กรุ งเทพฯ: 26 กุมภำพันธ์ 2564
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บริษัท นํ�ามันพืชไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว� คราว
ลูกหนี� การค้าและลูกหนี� อื�น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื�น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื�น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื�น
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอื�น
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ� งของงบการเงินนี�

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

หมายเหตุ

2563

8
4
9
10
4, 11

389,792,036
1,238,381,804
6,873,354,025
1,904,483,021
31,537,187
10,437,548,073

255,474,041
498,935,408
1,182,370,142
6,625,346,462
17,397,982
8,579,524,035

138,276,623
1,209,519,771
6,815,102,724
1,904,483,021
30,460,234
10,097,842,373

37,807,410
498,935,408
1,138,469,125
6,566,097,435
16,472,657
8,257,782,035

4, 12
13
4, 12
14
15
22

268,891,293
3,141,366,446
39,530,293
14,563,195
6,212,672
3,470,563,899
13,908,111,972

82,259,960
3,025,836,637
30,988,455
39,749,834
7,195,702
3,186,030,588
11,765,554,623

268,891,293
21,500,000
2,855,434,411
39,468,659
6,603,104
3,211,087
3,195,108,554
13,292,950,927

21,500,000
82,259,960
2,753,004,829
30,980,618
36,018,908
4,419,151
2,928,183,466
11,185,965,501

2562
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บริษัท นํ�ามันพืชไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ
หนีส� ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส� ิ นหมุนเวียน
เจ้าหนี� ทรัสต์รีซีท
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี� อื�น
ส่ วนของหนี�สินตามสัญญาเช่าที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ� งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี�สินตราสารอนุพนั ธ์
หนี� สินหมุนเวียนอื�น
รวมหนีส� ิ นหมุนเวียน
หนีส� ิ นไม่ หมุนเวียน
หนี� สินตามสัญญาเช่า - สุ ทธิ จากส่ วนที�ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ�งปี
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนีส� ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส� ิ น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 808,610,985 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนที�ออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 808,610,985 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ส่ วนเกินทุนจากการเปลี�ยนสัดส่ วนการถือหุน้ ในบริ ษทั ย่อย
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื�นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส� ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

2563

งบการเงินรวม

2562

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

16
17
18

997,496,016
2,828,146,734
4,271,306
207,506,814
1,765,966
156,460,818
4,195,647,654

2,247,593,467
195,030,753
116,675,790
2,559,300,010

997,496,016
2,824,838,811
4,271,306
198,164,515
1,765,966
152,819,470
4,179,356,084

2,237,922,218
186,108,558
114,149,057
2,538,179,833

18
19

20,067,046
157,678,662
177,745,708
4,373,393,362

156,950,883
156,950,883
2,716,250,893

20,067,046
137,484,522
157,551,568
4,336,907,652

138,495,516
138,495,516
2,676,675,349

808,610,985

808,610,985

808,610,985

808,610,985

808,610,985
2,475,091,096
28,377,618

808,610,985
2,475,091,096
28,377,618

808,610,985
2,475,091,096
-

808,610,985
2,475,091,096
-

94,441,124
5,553,730,655
162,815,088
9,123,066,566
411,652,044
9,534,718,610
13,908,111,972
-

94,441,124
5,249,621,619
8,509,041
8,664,651,483
384,652,247
9,049,303,730
11,765,554,623
-

80,941,124
5,428,584,982
162,815,088
8,956,043,275
8,956,043,275
13,292,950,927
-

80,941,124
5,136,137,906
8,509,041
8,509,290,152
8,509,290,152
11,185,965,501
-

20

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ� งของงบการเงินนี�

กรรมการ

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2563

ส่วนที่ 3

งบการเงิน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
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บริษทั นํา� มันพืชไทย จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการขายวัสดุหีบห่ อ
รวมรายได้จากการขาย
เงินปั นผลรับ
12
กําไรจากอัตราแลกเปลี�ยน
อื�น ๆ
รวมรายได้อื�น
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์ทางการเงิน
9
การปรับลดสิ นค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที�จะได้รับ (กลับรายการ) 10
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรจากการดําเนินงาน
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
22
กําไรสํ าหรับปี
การแบ่ งปันกําไร
ส่วนที�เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
ส่วนที�เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ ้นขั�นพื�นฐาน
กําไรส่ วนที�เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�

2563

2562

24,708,741,123
253,893,304
24,962,634,427
15,630,832
18,326,409
65,729,711
99,686,952
25,062,321,379

23,225,593,410
361,813,913
23,587,407,323
21,713,332
56,051,820
131,487,936
209,253,088
23,796,660,411

24,708,741,123
24,708,741,123
32,830,832
18,326,409
64,932,951
116,090,192
24,824,831,315

23,225,593,410
23,225,593,410
38,913,332
56,051,820
130,525,399
225,490,551
23,451,083,961

22,107,135,735
549,444,390
249,035,381
10,162,131
10,093,177
22,925,870,814
2,136,450,565
2,435,083
(3,422,877)
2,135,462,771
(412,701,928)
1,722,760,843

21,230,900,303
513,781,063
247,277,463
(2,257,322)
21,989,701,507
1,806,958,904
3,381,127
(3,116,902)
1,807,223,129
(351,798,045)
1,455,425,084

22,026,753,877
531,609,622
215,460,201
6,896,077
8,837,081
22,789,556,858
2,035,274,457
639,892
(3,143,712)
2,032,770,637
(390,109,486)
1,642,661,151

21,013,343,236
493,339,835
204,127,375
(1,927,819)
21,708,882,627
1,742,201,334
565,466
(2,835,313)
1,739,931,487
(333,077,719)
1,406,853,768

1,655,800,293
66,960,550
1,722,760,843

1,410,529,448
44,895,636
1,455,425,084

1,642,661,151

1,406,853,768

2.05

1.74

2.03

1.74

24
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ส่วนที่ 3

งบการเงิน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

บริษทั นํา� มันพืชไทย จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กําไรสํ าหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น:
รายการที�จะถูกบันทึ กในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื�อขาย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
22
รายการที�จะถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
รายการที�จะไม่ ถกู บันทึ กในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน
ที�วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
22
รายการที�จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสํ าหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
การแบ่ งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที�เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
ส่ วนที�เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
1,642,661,151
1,406,853,768

2563
1,722,760,843

2562
1,455,425,084

-

(2,293,330)
458,666

-

(2,293,330)
458,666

-

(1,834,664)

-

(1,834,664)

(4,822,111)
928,586

-

(4,822,111)
928,586

-

(3,893,525)
(3,893,525)

(1,834,664)

(3,893,525)
(3,893,525)

(1,834,664)

1,718,867,318
-

1,453,590,420
-

1,638,767,626
-

1,405,019,104
-

1,651,906,768
66,960,550
1,718,867,318

1,408,694,784
44,895,636
1,453,590,420

1,638,767,626

1,405,019,104

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2563

ส่วนที่ 3

งบการเงิน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
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บริษทั นํา� มันพืชไทย จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินรวม
2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนิ นงาน
เงินปั นผลรับ
ดอกเบี�ยจ่ายจากสัญญาเช่าทางการเงิน
กําไรจากการลงทุนในกองทุนเปิ ดตราสารหนี�
ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น
ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสู ญ (กลับรายการ)
ตัดจําหน่ายหนี� สูญ
การปรับลดสิ นค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที�จะได้รับ (กลับรายการ)
ค่าเสื� อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ตัดจําหน่ายอาคารและอุปกรณ์
กําไรจากการจําหน่ายอาคารและอุปกรณ์
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
กําไรจากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยงั ไม่เกิดขึ�นจริ ง
ขาดทุน (กําไร) จากการเปลี�ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์
กลับรายการค่าเผื�อการด้อยค่าเงินลงทุนทัว� ไป
กําไรจากการดําเนิ นงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี� สินดําเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนิ นงานลดลง (เพิ�มขึ�น)
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี� อื�น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื�น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
หนี� สินดําเนิ นงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)
เจ้าหนี� การค้าและเจ้าหนี� อื�น
หนี� สินหมุนเวียนอื�น
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินสดจากกิจกรรมดําเนิ นงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

2562

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

2,135,462,771

1,807,223,129

2,032,770,637

1,739,931,487

(15,630,832)
73,083
(12,056,951)
8,714,937
1,447,194
10,093,177
353,709,389
25,207,920
(10,557,419)
19,940,458
(3,272,503)
1,765,966
-

(21,713,332)
(59,209,486)
6,232,967
(578,453)
(2,257,322)
371,248,459
333,236
(844,381)
51,255,598
(3,057,346)
(13,846,815)

(32,830,832)
73,083
(12,056,951)
5,448,883
1,447,194
8,837,081
296,818,182
25,207,920
(10,557,419)
16,640,573
(3,272,503)
1,765,966
-

(38,913,332)
(59,209,486)
(1,985,507)
(578,453)
(1,927,820)
313,540,557
333,236
(801,959)
44,750,933
(3,057,346)
(13,846,815)

2,514,897,190

2,134,786,254

2,330,291,814

1,978,235,495

(87,797,981)
(258,100,740)
(14,139,205)
983,030

(10,776,994)
(1,241,059,464)
(3,750,254)
(447,764)

(93,773,492)
(257,842,370)
(13,987,577)
1,208,064

(35,848,791)
(1,251,328,666)
(3,883,316)
1,178,845

579,157,708
39,785,028
(19,212,679)
2,755,572,351
(412,456,256)
2,343,116,095

828,751,065
(14,563,271)
(13,905,560)
1,679,034,012
(357,639,971)
1,321,394,041

586,206,942
38,670,412
(17,651,567)
2,573,122,226
(387,214,236)
2,185,907,990

863,419,242
(15,284,194)
(13,697,820)
1,522,790,795
(339,418,665)
1,183,372,130
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ส่วนที่ 3

งบการเงิน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

บริษทั นํา� มันพืชไทย จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินรวม
2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพื�อลงทุนในกองทุนเปิ ดตราสารหนี�
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิ ดตราสารหนี�
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุนของบริ ษทั จดทะเบียน
เงินปั นผลรับ
ซื� อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจําหน่ายอาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพิ�มขึ�น
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เจ้าหนี� ทรัสต์รีซีทเพิ�มขึ�น (ลดลง)
จ่ายเงินปั นผล
จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม� ขึน� สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม� เติม
รายการที�ไม่ใช่เงินสด
ซื�อสิ นทรัพย์โดยการทําสัญญาเช่า
โอนที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

2562

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

(17,318,000,000) (10,127,800,000) (17,318,000,000) (10,127,800,000)
15,929,509,338 11,004,097,886 15,929,509,338 11,004,097,886
1,072,045
1,072,045
15,630,832
21,713,332
32,830,832
38,913,332
(480,835,764)
(604,473,050)
(410,851,063)
(555,382,624)
13,452,054
3,039,837
13,452,054
2,899,837
(782,558)
(1,358,768)
(722,028)
(1,358,768)
(1,839,954,053)
295,219,237
(1,752,708,822)
361,369,663
1,000,768,519
(1,333,498,474)
(36,114,092)
(368,844,047)
134,317,995
255,474,041
389,792,036
-

(326,148,000)
(1,212,593,965)
(36,800,000)
(1,575,541,965)
41,071,313
214,402,728
255,474,041
-

1,000,768,519
(1,333,498,474)
(332,729,955)
100,469,213
37,807,410
138,276,623
-

(326,148,000)
(1,212,593,965)
(1,538,741,965)
5,999,828
31,807,582
37,807,410
-

24,265,269
14,816,736

2,718,711

24,265,269
14,816,736

2,718,771

2,475,091,096
2,475,091,096
2,475,091,096

808,610,985

2,475,091,096

808,610,985
808,610,985
-

808,610,985

28,377,618

28,377,618
28,377,618
-

28,377,618

ส่ วนเกินทุนจาก
ทุนเรื อนหุน้ ที�ออก
ส่ วนเกิน
การเปลี�ยนสัดส่ วน
และชําระแล้ว
มูลค่าหุน้ สามัญ การถือหุน้ ในบริ ษทั ย่อย
808,610,985
2,475,091,096
28,377,618
-

94,441,124

94,441,124
94,441,124
-

94,441,124

5,553,730,655

5,249,621,619
(17,303,951)
5,232,317,668
1,655,800,293
1,655,800,293
(179,181)
(1,334,208,125)

5,249,621,619

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
94,441,124
5,052,008,649
1,410,529,448
1,410,529,448
- (1,212,916,478)

162,815,088

8,509,041
158,020,391
166,529,432
(3,893,525)
(3,893,525)
179,181
-

8,509,041

162,815,088

8,509,041
158,020,391
166,529,432
(3,893,525)
(3,893,525)
179,181
-

8,509,041

9,123,066,566

8,664,651,483
140,716,440
8,805,367,923
1,655,800,293
(3,893,525)
1,651,906,768
(1,334,208,125)

8,664,651,483

(36,800,000)
411,652,044

384,652,247
(3,160,753)
381,491,494
66,960,550
66,960,550
-

(36,800,000)
384,652,247

ส่ วนของผูม้ ี
องค์ประกอบอื�นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
ส่ วนได้เสี ยที�
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น รวมองค์ประกอบ
รวม
ไม่มีอาํ นาจ
สํารองสําหรับ
อื�นของ
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ควบคุม
มูลค่ายุติธรรม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั ฯ
ของบริ ษทั ย่อย
10,343,705
10,343,705
8,468,873,177
376,556,611
1,410,529,448
44,895,636
(1,834,664)
(1,834,664)
(1,834,664)
(1,834,664)
(1,834,664)
1,408,694,784
44,895,636
(1,212,916,478)
-

งบการเงินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ

(36,800,000)
9,534,718,610
-

(36,800,000)
9,049,303,730
9,049,303,730
137,555,687
9,186,859,417
1,722,760,843
(3,893,525)
1,718,867,318
(1,334,208,125)

รวม
ส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้
8,845,429,788
1,455,425,084
(1,834,664)
1,453,590,420
(1,212,916,478)

(หน่วย: บาท)

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
ผลสะสมจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชี (หมายเหตุ 4)
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2563 - หลังการปรับปรุง
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
ขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุนของบริ ษทั จดทะเบียน
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 27)
ส่ วนที�เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อยลดลงจากการจ่ายเงินปั นผล
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2562
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 27)
ส่ วนที�เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อยลดลงจากการจ่ายเงินปั นผล
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562

บริษัท นํ�ามันพืชไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย� นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563
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2,475,091,096
2,475,091,096
2,475,091,096

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุน้ สามัญ
2,475,091,096
2,475,091,096
80,941,124
80,941,124
80,941,124

5,136,137,906
(15,826,769)
5,120,311,137
1,642,661,151
1,642,661,151
(179,181)
(1,334,208,125)
5,428,584,982

8,509,041
158,020,391
166,529,432
(3,893,525)
(3,893,525)
179,181
162,815,088

8,509,041
158,020,391
166,529,432
(3,893,525)
(3,893,525)
179,181
162,815,088

รวม
ส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้
8,317,187,526
1,406,853,768
(1,834,664)
1,405,019,104
(1,212,916,478)
8,509,290,152
8,509,290,152
142,193,622
8,651,483,774
1,642,661,151
(3,893,525)
1,638,767,626
(1,334,208,125)
8,956,043,275
-

งบการเงิน

808,610,985
808,610,985
808,610,985

ทุนเรื อนหุน้ ที�ออก
และชําระแล้ว
808,610,985
808,610,985

องค์ประกอบอื�นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น รวมองค์ประกอบ
สํารองสําหรับ
อื�นของ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
มูลค่ายุติธรรม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
80,941,124
4,942,200,616
10,343,705
10,343,705
1,406,853,768
(1,834,664)
(1,834,664)
1,406,853,768
(1,834,664)
(1,834,664)
(1,212,916,478)
80,941,124
5,136,137,906
8,509,041
8,509,041

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: บาท)
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ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
ผลสะสมจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชี (หมายเหตุ 4)
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2563 - หลังการปรับปรุ ง
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
ขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุนของบริ ษทั จดทะเบียน
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 27)
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2562
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 27)
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562

บริษัท นํ�ามันพืชไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย� นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
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งบการเงิน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท นำ้ มันพืชไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป

1.1 ข้ อมูลทัว่ ไปของบริษัทฯ
บริ ษทั น้ ำมันพืชไทย จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหำชนซึ่ งจัดตั้งและมีภูมิลำเนำในประเทศไทย
ธุ รกิ จหลักของบริ ษทั ฯคือกำรผลิ ตและจำหน่ำยกำกถัว่ เหลืองและน้ ำมันถัว่ เหลือง ที่อยู่ตำมที่จดทะเบียน
ของบริ ษทั ฯอยูท่ ี่ เลขที่ 149 ถนนรัชดำภิเษก (ท่ำพระ-ตำกสิ น) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุ งเทพมหำนคร
1.2 กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
สถำนกำรณ์ กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนำ 2019 ทำให้เกิ ดกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจ และ
มีผลกระทบต่อธุ รกิ จและอุตสำหกรรมส่ วนใหญ่ สถำนกำรณ์ดงั กล่ำวอำจนำมำซึ่ งควำมไม่แน่นอนและ
ผลกระทบต่อสภำพแวดล้อมของกำรดำเนิ นธุ รกิ จ ฝ่ ำยบริ หำรของกลุ่ มบริ ษทั ติดตำมควำมคืบหน้ำของ
สถำนกำรณ์ ดงั กล่ำวและประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเกี่ยวกับมูลค่ำของสิ นทรัพย์ ประมำณกำรหนี้ สิน
และหนี้ สินที่อำจเกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่ อง ทั้งนี้ ฝ่ำยบริ หำรได้ใช้ประมำณกำรและดุลยพินิจในประเด็นต่ำง ๆ
เมื่อสถำนกำรณ์มีกำรเปลี่ยนแปลง
2.

เกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงิน

2.1 งบกำรเงิ นนี้ จดั ท ำขึ้ นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ที่ ก ำหนดในพระรำชบัญ ญัติ วิช ำชี พ บัญ ชี
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมข้อกำหนดในประกำศกรมพัฒนำธุ รกิจกำรค้ำออกตำมควำม
ในพระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543
งบกำรเงิ นฉบับ ภำษำไทยเป็ นงบกำรเงิ น ฉบับที่ บ ริ ษ ทั ฯใช้เ ป็ นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงิ นฉบับ
ภำษำอังกฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยนี้
งบกำรเงินนี้ได้จดั ทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี
2.2 เกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม
ก) งบกำรเงินรวมนี้ได้จดั ทำขึ้นโดยรวมงบกำรเงินของบริ ษทั น้ ำมันพืชไทย จำกัด (มหำชน) (ซึ่ งต่อไปนี้
เรี ยกว่ำ “บริ ษทั ฯ”) และบริ ษทั ย่อย (ซึ่ งต่อไปนี้ เรี ยกว่ำ “บริ ษทั ย่อย”) (รวมเรี ยกว่ำ “กลุ่มบริ ษทั ”)
ดังต่อไปนี้
ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั พรอดดิจิ จำกัด (มหำชน)

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

ผลิตและจำหน่ำยบรรจุภณ
ั ฑ์

ไทย

อัตรำร้อยละ
ของกำรถือหุน้
2563
2562
32
32

1

151

152
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ข) บริ ษทั ฯจะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรที่เข้ำไปลงทุนหรื อบริ ษทั ย่อยได้ หำกบริ ษทั ฯมีสิทธิ ได้รับหรื อมี
ส่ วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิจกำรที่เข้ำไปลงทุน และสำมำรถใช้อำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมที่
ส่ งผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
ค) บริ ษทั ฯนำงบกำรเงินของบริ ษทั ย่อยมำรวมในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯมีอำนำจใน
กำรควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่บริ ษทั ฯสิ้ นสุ ดกำรควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น
ง) งบกำรเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั ฯ
จ) ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย รำยกำรค้ำระหว่ำงกันที่มีสำระสำคัญได้ถูกตัดออกจำก
งบกำรเงินรวมนี้แล้ว
ฉ) ส่ วนของผูม้ ี ส่วนได้เสี ยที่ ไม่มีอำนำจควบคุ ม คือ จำนวนกำไรหรื อขำดทุนและสิ นทรัพย์สุทธิ ของ
บริ ษทั ย่อยส่ วนที่ ไม่ได้เป็ นของบริ ษทั ฯ และแสดงเป็ นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่ วนของกำไรหรื อ
ขำดทุนรวมและส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม
2.3 บริ ษทั ฯจัดทำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตำมวิธีรำคำทุน
3.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่ำงปี กลุ่มบริ ษทั ได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2562) และฉบับใหม่ จำนวนหลำยฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงิน
ที่ มีรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2563 มำถื อปฏิ บตั ิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิ นดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นกำรอธิ บำยให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีและกำรให้
แนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชี กบั ผูใ้ ช้มำตรฐำน กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิน้ ี
ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินของกลุ่มบริ ษทั อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับใหม่ซ่ ึงได้มีกำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรสำคัญ สำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่ องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น กลุ่ ม เครื่ องมื อทำงกำรเงิ น ประกอบด้วยมำตรฐำนและกำรตี ค วำม
มำตรฐำน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 7
กำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 32
กำรแสดงรำยกำรเครื่ องมือทำงกำรเงิน
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กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 16
กำรป้ องกันควำมเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ
ฉบับที่ 19
กำรชำระหนี้สินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดังกล่ำวข้ำงต้น กำหนดหลักกำรเกี่ยวกับกำรจัดประเภทและกำรวัด
มูลค่ำเครื่ องมือทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรื อรำคำทุนตัดจำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำร
ทำงกำรเงิ น ลักษณะของกระแสเงิ นสดตำมสัญญำและแผนธุ รกิ จของกิจกำร (Business Model) หลักกำร
เกี่ยวกับวิธีกำรคำนวณกำรด้อยค่ำของเครื่ องมือทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิดของผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำด
ว่ำจะเกิดขึ้น และหลักกำรเกี่ ยวกับกำรบัญชี ป้องกันควำมเสี่ ยง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิ ดเผย
ข้อมูลเครื่ องมือทำงกำรเงิน
กำรนำมำตรฐำนกลุ่มนี้มำถือปฏิบตั ิมีผลกระทบต่องบกำรเงินของกลุ่มบริ ษทั จำกรำยกำรดังต่อไปนี้
- กำรจัดประเภทและวัดมูลค่ำของเงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริ ษทั ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน - บริ ษทั ฯ
วัดมู ลค่ำเงิ นลงทุ นดังกล่ำวด้วยมู ลค่ำยุติธรรม และจัดประเภทเงิ นลงทุนดังกล่ำวเป็ นสิ นทรัพย์ทำง
กำรเงินที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
- กำรรับรู ้รำยกำรผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น - กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำ
จะเกิ ดขึ้ นของตรำสำรหนี้ ที่ ว ดั มู ลค่ ำด้วยรำคำทุ นตัดจ ำหน่ ำยโดยไม่ จ ำเป็ นต้องรอให้มี กำรด้อยค่ ำ
ด้ำนเครดิตเกิดขึ้นจริ ง
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ ผลกระทบสะสมของกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มนี้ มำถือปฏิบตั ิเป็ นครั้ง
แรกโดยปรับปรุ งกับกำไรสะสม และองค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 และ
ไม่ปรับย้อนหลังงบกำรเงินปี ก่อนที่แสดงเปรี ยบเทียบ
ผลสะสมของเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีแสดงอยูใ่ นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 4
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สั ญญำเช่ ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญำเช่ำ และกำร
ตีควำมมำตรฐำนบัญชี ที่เกี่ยวข้อง มำตรฐำนฉบับนี้ ได้กำหนดหลักกำรของกำรรับรู ้ รำยกำร กำรวัดมูลค่ำ
กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญำเช่ำ และกำหนดให้ผเู ้ ช่ำรับรู ้สินทรัพย์และหนี้สินสำหรับ
สัญญำเช่ำทุกรำยกำรที่มีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อำ้ งอิงนั้นมีมูลค่ำต่ำ
กำรบัญชีสำหรับผูใ้ ห้เช่ำไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีสำระสำคัญจำกมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 ผูใ้ ห้เช่ำ
ยังคงต้องจัดประเภทสัญญำเช่ำเป็ นสัญญำเช่ำดำเนินงำนหรื อสัญญำเช่ำเงินทุน
มำตรฐำนฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่ำงมีสำระสำคัญต่องบกำรเงินของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
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แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เรื่ อง มำตรกำรผ่ อนปรนชั่ วครำวสำหรั บทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบัญชี เพื่อรองรั บ
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
สภำวิชำชี พบัญชี ได้ประกำศใช้แนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชี เรื่ อง มำตรกำรผ่อนปรนชัว่ ครำวสำหรับทำงเลือก
เพิ่มเติมทำงบัญชี เพื่อรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
(COVID-19) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบำงเรื่ องจำกกำรปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิ นบำงฉบับ และเพื่อให้เกิ ดควำมชัดเจนในวิธีปฏิ บ ตั ิทำงบัญชี ใ นช่ วงเวลำที่ยงั มี ควำมไม่แน่ น อน
เกี่ยวกับสถำนกำรณ์ดงั กล่ำว
แนวปฏิ บตั ิทำงกำรบัญชี ดงั กล่ำวได้ประกำศลงในรำชกิ จจำนุ เบกษำเมื่อวันที่ 22 เมษำยน 2563 และมีผล
บัง คับใช้ส ำหรั บ กำรจัดท ำงบกำรเงิ น ของกลุ่ม บริ ษทั ที่มี รอบระยะเวลำรำยงำนสิ้ นสุ ดภำยในช่ วงเวลำ
ระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ในระหว่ำงไตรมำสที่ 1 ถึง 3 ของปี 2563 กลุ่มบริ ษทั ได้เลือกปฏิบตั ิตำมมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ ครำวสำหรับ
ทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบัญชี ในเรื่ องกำรวัดมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นตำมวิธีกำรอย่ำงง่ำย
และกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่อยูใ่ นควำมต้องกำรของตลำด
ในระหว่ำ งไตรมำสที่ 4 ของปี 2563 กลุ่ ม บริ ษ ทั ได้ป ระเมิ น ผลกระทบทำงกำรเงิ น เกี่ ย วกับ มู ล ค่ ำ ของ
ลู กหนี้ กำรค้ำและเงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริ ษทั ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน จำกควำมไม่แน่ นอนของ
สถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 แล้ว ดังนั้น ในกำรจัดทำงบกำรเงินสำหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริ ษทั จึงพิจำรณำยกเลิกกำรถือปฏิบตั ิตำมมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ ครำว
สำหรับทำงเลื อกเพิ่มเติมทำงบัญชี สำหรับทุกเรื่ องที่กลุ่มบริ ษทั ได้เคยถือปฏิบตั ิในช่วงที่ผ่ำนมำ โดยไม่มี
ผลกระทบอย่ำงมีสำระสำคัญต่องบกำรเงินของกลุ่มบริ ษทั
ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ ะมีผลบังคับใช้ สำหรับงบกำรเงินทีม่ ีรอบระยะเวลำบัญชี ทเี่ ริ่มใน
หรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2564
สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับปรับปรุ ง ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่
1 มกรำคม 2564 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นดังกล่ำ วได้รับกำรปรับ ปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึ นเพื่ อให้มี
เนื้ อหำเท่ำเที ยมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นระหว่ำงประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นกำรอธิ บำยให้
ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีและกำรให้แนวปฏิบตั ิทำงบัญชีกบั ผูใ้ ช้มำตรฐำน
ปั จจุบนั ฝ่ ำยบริ หำรของกลุ่มบริ ษทั อยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบที่อำจมีต่องบกำรเงิ นในปี ที่เริ่ มนำ
มำตรฐำนกลุ่มดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิ
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ผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี เนื่ องจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ มำ
ถือปฏิบัติ
ตำมที่กล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 3 กลุ่มบริ ษทั ได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่ม
เครื่ องมื อทำงกำรเงิ นมำถื อปฏิ บ ตั ิ ใ นระหว่ำ งปี ปั จจุ บ นั โดยกลุ่ ม บริ ษ ทั ได้เลื อกปรั บ ผลสะสมจำกกำร
เปลี่ ยนแปลงโดยปรับปรุ งกับกำไรสะสมและองค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที่ 1 มกรำคม
2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบกำรเงินงวดก่อนที่แสดงเปรี ยบเทียบ
ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี ต่องบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ ต้นปี 2563 เนื่องจำกกำรนำ
มำตรฐำนเหล่ำนี้มำถือปฏิบตั ิ แสดงได้ดงั นี้

5
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินลงทุนชัว่ ครำว
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนระยะยำวอื่น
เงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริ ษทั จดทะเบียน
เงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริ ษทั ที่ไม่ใช่
บริ ษทั จดทะเบียน
ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน
สิ นทรัพย์ (หนี้สิน) ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
กำไรสะสม - ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย

งบกำรเงินรวม
ผลกระทบจำก
มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน
กลุ่มเครื่ องมือ
ทำงกำรเงิน

(498,936)
(21,624)
498,936
279,785
(17,160)
(55,100)
(10,000)
(38,346)
(17,304)
158,020
(3,161)

31 ธันวำคม 2562

498,936
1,182,370
17,160
55,100
10,000
39,750
5,249,622
8,509
384,652

381,491

5,232,318
166,529

1,404

-

5,136,138
8,509

55,100
10,000
36,019

-

(15,827)
158,020

(55,100)
(10,000)
(39,505)

(17,160)

279,785

(498,936)
(15,827)
498,936

6

-

5,120,311
166,529

(3,486)

-

279,785

1,122,642
498,936

งบการเงิน

17,160

-

498,936
1,138,469
-

ส่วนที่ 3

-

279,785

1,160,746
498,936

1 มกรำคม 2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ผลกระทบจำก
มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน
กลุ่มเครื่ องมือ
31 ธันวำคม 2562
ทำงกำรเงิน
1 มกรำคม 2563

(หน่วย: พันบำท)
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2563

ส่วนที่ 3

งบการเงิน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

รำยละเอียดผลกระทบที่มีต่อกำไรสะสม องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และส่ วนของผูม้ ีส่วนได้
เสี ยที่ ไม่มีอำนำจควบคุ มของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 จำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินกลุ่มเครื่ องมือทำงกำรเงินมำถือปฏิบตั ิครั้งแรก แสดงได้ดงั นี้

งบกำรเงินรวม
ผลกระทบต่ อกำไรสะสม
กำรรับรู ้ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นของลูกหนี้กำรค้ำ
ผลกระทบต่ อองค์ ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถือหุ้น
กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรทุนของ
บริ ษทั ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
ผลกระทบต่ อส่ วนของผู้มสี ่ วนได้ เสี ยที่ไม่ มอี ำนำจควบคุมของบริษทั ย่ อย
กำรรับรู ้ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นของลูกหนี้กำรค้ำ

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร

(17,304)

(15,827)

158,020

158,020

(3,161)

-

7
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สินทรัพย์ ทำงกำรเงิน ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริ ษทั จดทะเบียน
เงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริ ษทั ที่ไม่ใช่
บริ ษทั จดทะเบียน
ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน
รวมสินทรัพย์ ทำงกำรเงิน
498,936
498,936

255,474
1,182,370
498,936
17,160
55,100
10,000
2,019,040

มูลค่ำตำมหลักกำรบัญชีเดิม

8

252,625
10,000
2,194,941

17,160

255,474
1,160,746
498,936

งบการเงิน

10,000
1,426,220

-

255,474
1,160,746
-

ส่วนที่ 3

252,625
269,785

17,160

-

งบกำรเงินรวม
กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9
มูลค่ำยุติธรรมผ่ำน
มูลค่ำยุติธรรมผ่ำน
กำไรหรื อขำดทุน
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รำคำทุนตัดจำหน่ำย
รวม

(หน่วย: พันบำท)

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินตำมที่กำหนดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9 และมูลค่ำตำม
หลักกำรบัญชีเดิม แสดงได้ดงั นี้
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

498,936
498,936

37,807
1,138,469
498,936
17,160
55,100
10,000
1,757,472

252,625
269,785

17,160

-

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้กำหนดให้หนี้สินทำงกำรเงินใดวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน

สินทรัพย์ ทำงกำรเงิน ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริ ษทั จดทะเบียน
เงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริ ษทั ที่ไม่ใช่
บริ ษทั จดทะเบียน
ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน
รวมสินทรัพย์ ทำงกำรเงิน

มูลค่ำตำมหลักกำรบัญชีเดิม

10,000
1,170,449

-

37,807
1,122,642
-

9

252,625
10,000
1,939,170

17,160

37,807
1,122,642
498,936

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9
มูลค่ำยุติธรรมผ่ำน
มูลค่ำยุติธรรมผ่ำน
กำไรหรื อขำดทุน
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รำคำทุนตัดจำหน่ำย
รวม

(หน่วย: พันบำท)

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงิน

ส่วนที่ 3
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ส่วนที่ 3

งบการเงิน

5.

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

นโยบำยกำรบัญชีทสี่ ำคัญ

5.1 กำรรับรู้รำยได้ และค่ ำใช้ จ่ำย
ขำยสิ นค้ ำ
รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำรับรู ้เมื่อ กลุ่มบริ ษทั ได้โอนอำนำจควบคุมในสิ นค้ำให้แก่ลูกค้ำแล้ว กล่ำวคือ เมื่อมี
กำรส่ งมอบสิ นค้ำ รำยได้จำกกำรขำยแสดงตำมมูลค่ำที่ได้รับหรื อคำดว่ำจะได้รับสำหรับสิ นค้ำที่ได้ส่งมอบ
หลังจำกหักประมำณกำรสิ นค้ำรับคืนและส่ วนลดโดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิม่
รำยได้ ดอกเบีย้
รำยได้ดอกเบี้ยรับรู ้ตำมเกณฑ์คงค้ำงด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ ง โดยจะนำมูลค่ำตำมบัญชีข้นั ต้นของสิ นทรัพย์
ทำงกำรเงินสุ ทธิ จำกค่ำเผือ่ ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น (ถ้ำมี) มำคูณกับอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
เงินปันผลรับ
เงินปันผลรับถือเป็ นรำยได้เมื่อบริ ษทั ฯมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล
ต้ นทุนทำงกำรเงิน
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ยจำกหนี้ สินทำงกำรเงิ นที่วดั มูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำยคำนวณโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่
แท้จริ งและรับรู ้ตำมเกณฑ์คงค้ำง
5.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงิ นสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภำพ
คล่องสู ง ซึ่ งถึ งกำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวันที่ได้มำและไม่มีขอ้ จำกัดในกำร
เบิกใช้
5.3 สิ นค้ ำคงเหลือ
สิ นค้ำสำเร็ จรู ปแสดงมู ลค่ำตำมรำคำทุน (วิธีตน้ ทุ นถัวเฉลี่ ย) หรื อมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใด
จะต่ำกว่ำและประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงำนและค่ำโสหุย้ ในกำรผลิต
วัตถุ ดิบและวัสดุ คงเหลื อแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (วิธีตน้ ทุนถัวเฉลี่ย) หรื อมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่
รำคำใดจะต่ำกว่ำ และจะถือเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนกำรผลิตเมื่อมีกำรเบิกใช้
5.4 เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่แสดงอยูใ่ นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุน

10

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2563

ส่วนที่ 3

งบการเงิน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

5.5 ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ ำเสื่ อมรำคำ
ที่ดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสม และค่ำเผือ่
กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ (ถ้ำมี)
ค่ำเสื่ อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์คำนวณจำกรำคำทุนของสิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้
ประโยชน์โดยประมำณดังนี้
อำคำร
ส่ วนปรับปรุ งอำคำร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องมือและเครื่ องใช้ในโรงงำน
เครื่ องใช้และเครื่ องตกแต่งสำนักงำน
ยำนพำหนะ

-

20 ปี
5 ปี และ 20 ปี
2 - 10 ปี
5 ปี
3 ปี และ 5 ปี
5 ปี

ค่ำเสื่ อมรำคำรวมอยูใ่ นกำรคำนวณผลกำรดำเนินงำน
ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำง
กลุ่มบริ ษทั ตัดรำยกำรที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ ออกจำกบัญชี เมื่อจำหน่ำยสิ นทรัพย์หรื อคำดว่ำจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรื อกำรจำหน่ำยสิ นทรัพย์ รำยกำรผลกำไรหรื อขำดทุนจำก
กำรจำหน่ำยสิ นทรัพย์ จะรับรู ้ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนเมื่อกลุ่มบริ ษทั ตัดรำยกำรสิ นทรัพย์น้ นั ออกจำก
บัญชี
5.6 สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
กลุ่มบริ ษทั บันทึกต้นทุนเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนตำมรำคำทุน ภำยหลังกำรรับรู ้ รำยกำรเริ่ มแรก
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสะสม (ถ้ำมี)
ของสิ นทรัพย์น้ นั
กลุ่มบริ ษทั ตัดจำหน่ ำยสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จำกัดอย่ำงมีระบบตลอดอำยุกำรให้
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น้ นั และจะประเมินกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ ว่ำ
สิ นทรัพย์น้ นั เกิ ดกำรด้อยค่ำ กลุ่มบริ ษทั จะทบทวนระยะเวลำกำรตัดจำหน่ำยและวิธีกำรตัดจำหน่ ำยของ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่ำวทุกสิ้ นปี เป็ นอย่ำงน้อย ค่ำตัดจำหน่ำยรับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยในส่ วนของกำไรหรื อ
ขำดทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จำกัดมีดงั นี้
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

อำยุกำรให้ประโยชน์
3, 5, 10 ปี
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5.7 สั ญญำเช่ ำ
ณ วันเริ่ มต้นของสัญญำเช่ ำ กลุ่มบริ ษทั จะประเมินว่ำสัญญำเป็ นสัญญำเช่ ำหรื อประกอบด้วยสัญญำเช่ ำ
หรื อไม่ โดยสัญญำจะเป็ นสัญญำเช่ ำหรื อประกอบด้วยสัญญำเช่ำ ก็ต่อเมื่อสัญญำนั้นมีกำรให้สิทธิ ในกำร
ควบคุมกำรใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลำหนึ่งเพื่อเป็ นกำรแลกเปลี่ยนกับสิ่ งตอบแทน
กลุ่มบริษัทในฐำนะผู้เช่ ำ
กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีกำรบัญชี เดียวสำหรับกำรรับรู ้รำยกำรและกำรวัดมูลค่ำสัญญำเช่ำทุกสัญญำ เว้นแต่สัญญำ
เช่ำระยะสั้นและสัญญำเช่ ำที่สินทรัพย์อำ้ งอิงมีมูลค่ำต่ำ ณ วันที่สัญญำเช่ำเริ่ มมีผล (วันที่สินทรัพย์อำ้ งอิง
พร้อมใช้งำน) กลุ่มบริ ษทั บันทึกสิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้ซ่ ึ งแสดงสิ ทธิ ในกำรใช้สินทรัพย์อำ้ งอิงและหนี้สิน
ตำมสัญญำเช่ำตำมกำรจ่ำยชำระตำมสัญญำเช่ำ
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้วดั มูลค่ำด้วยรำคำทุนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสม ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสะสม และ
ปรับปรุ งด้วยกำรวัดมู ลค่ำของหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำใหม่ รำคำทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้ประกอบด้วย
จำนวนเงินของหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำจำกกำรรับรู ้เริ่ มแรก ต้นทุนทำงตรงเริ่ มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ำย
ชำระตำมสัญญำเช่ำ ณ วันที่สัญญำเช่ ำเริ่ มมีผลหรื อก่อนวันที่สัญญำเช่ำเริ่ มมีผล และหักด้วยสิ่ งจูงใจตำม
สัญญำเช่ำที่ได้รับ
ค่ำเสื่ อมรำคำของสิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้คำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุสัญญำเช่ำหรื ออำยุกำร
ให้ประโยชน์โดยประมำณของสิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้แล้วแต่ระยะเวลำใดจะสั้นกว่ำ ดังนี้
ยำนพำหนะ

5

ปี

สิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้แสดงรวมเป็ นส่ วนหนึ่งของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่ า
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำปัจจุบนั ของจำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำตลอดอำยุสัญญำเช่ำ
คิดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ยตำมนัยของสัญญำเช่ำหรื ออัตรำดอกเบี้ยกำรกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั หลังจำก
วันที่สัญญำเช่ ำเริ่ มมี ผล มูลค่ำตำมบัญชี ของหนี้ สินตำมสัญญำเช่ ำจะเพิ่มขึ้นจำกดอกเบี้ยของหนี้ สิ นตำม
สัญญำเช่ ำและลดลงจำกกำรจ่ำยชำระหนี้ สินตำมสัญญำเช่ ำ นอกจำกนี้ มูลค่ำตำมบัญชี ของหนี้ สิ นตำม
สัญญำเช่ำจะถูกวัดมูลค่ำใหม่เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงในสัญญำเช่ำ
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สั ญญำเช่ ำระยะสั้ นและสั ญญำเช่ ำซึ่งสิ นทรัพย์อ้ำงอิงมีมูลค่ ำต่ำ
สั ญญำเช่ ำ ที่ มี อำยุสั ญญำเช่ ำ 12 เดื อนหรื อน้อยกว่ำ นับ ตั้ง แต่วนั ที่สัญญำเช่ ำ เริ่ มมี ผล หรื อสัญญำเช่ ำซึ่ ง
สิ นทรัพย์อำ้ งอิงมีมูลค่ำต่ำ จะบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ
5.8 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมำยถึง บุคคลหรื อกิจกำรที่มีอำนำจควบคุมบริ ษทั ฯ หรื อถูก
บริ ษทั ฯควบคุมไม่วำ่ จะเป็ นโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม หรื ออยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจำกนี้ บุ ค คลหรื อ กิ จ กำรที่ เกี่ ย วข้องกันยัง หมำยรวมถึ ง บริ ษ ทั ร่ วมและบุ ค คลหรื อกิ จกำรที่ มี สิ ท ธิ
ออกเสี ยงโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อมซึ่ ง ทำให้มี อิทธิ พลอย่ำ งเป็ นสำระสำคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หำรสำคัญ
กรรมกำรหรื อพนักงำนของบริ ษทั ฯ ที่มีอำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ
5.9 เงินตรำต่ ำงประเทศ
บริ ษทั ฯแสดงงบกำรเงิ นรวมและงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำรเป็ นสกุลเงิ นบำท ซึ่ งเป็ นสกุลเงิ นที่ใช้ในกำร
ดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ
รำยกำรที่ เป็ นเงิ นตรำต่ ำ งประเทศแปลงค่ำ เป็ นเงิ นบำทโดยใช้อ ัตรำแลกเปลี่ ย น ณ วันที่ ที่ เกิ ดรำยกำร
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ เป็ นตัวเงิ นซึ่ งอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็ นเงิ นบำทโดยใช้อตั รำ
แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
กำไรและขำดทุนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำแลกเปลี่ยนได้รวมอยูใ่ นกำรคำนวณผลกำรดำเนินงำน
5.10 กำรด้ อยค่ ำของสิ นทรัพย์ ทไี่ ม่ ใช่ สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
ทุ กวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริ ษทั จะทำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้ หรื อสิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนอื่นของกลุ่มบริ ษทั หำกมีขอ้ บ่งชี้ วำ่ สิ นทรัพย์ดงั กล่ำวอำจ
ด้อยค่ำ กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเมื่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่ำต่ำกว่ำ
มูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้ มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำร
ขำยของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสู งกว่ำ
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
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5.11 ผลประโยชน์ พนักงำน
ผลประโยชน์ ระยะสั้ นของพนักงำน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร
ผลประโยชน์ หลังออกจำกงำนของพนักงำน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย และพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงำน
จ่ำยสะสมและเงินที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจ่ำยสมทบให้เป็ นรำยเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ได้แยกออกจำกสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย เงินที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจ่ำยสมทบกองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในปี ที่เกิดรำยกำร
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
กลุ่มบริ ษทั มีภำระสำหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซึ่ งกลุ่ม
บริ ษทั ถือว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็ นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนสำหรับพนักงำน
กลุ่มบริ ษทั คำนวณหนี้ สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ
หน่ วยที่ ป ระมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ ย วชำญอิ ส ระได้ทำกำรประเมิ นภำระ
ผูกพันดังกล่ำวตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย
ผลกำไรหรื อขำดทุ นจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ป ระกันภัย (Actuarial gains and losses)
สำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู ้ทนั ทีในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ต้นทุนบริ กำรในอดี ตจะถู กรับรู ้ ท้ งั จำนวนในกำไรหรื อขำดทุนทันทีที่มีกำรแก้ไขโครงกำรหรื อลดขนำด
โครงกำร หรื อเมื่อกิจกำรรับรู ้ตน้ ทุนกำรปรับโครงสร้ำงที่เกี่ยวข้อง
5.12 ประมำณกำรหนีส้ ิ น
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกประมำณกำรหนี้ สินไว้ในบัญชีเมื่อมีภำระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้
เกิดขึ้นแล้ว และมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำกลุ่มบริ ษทั จะเสี ยทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด
เปลื้องภำระผูกพันนั้นและกลุ่มบริ ษทั สำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพันนั้นได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ
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5.13 ภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน
กลุ่ ม บริ ษ ัท บัน ทึ ก ภำษี เ งิ น ได้ปั จ จุ บ ัน ตำมจ ำนวนที่ ค ำดว่ำ จะจ่ ำ ยให้ก ับ หน่ ว ยงำนจัด เก็ บ ภำษี ข องรั ฐ
โดยคำนวณจำกกำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั บันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชัว่ ครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์
และหนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้
อัตรำภำษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี้ สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ของผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ตอ้ งเสี ยภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู ้
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี สำหรับผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีที่ยงั
ไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่ำที่มีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่กลุ่มบริ ษทั จะมีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะ
ใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
กลุ่มบริ ษทั จะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทุกสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะทำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบัญชี ดงั กล่ำว หำกมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่วำ่ กลุ่มบริ ษทั จะไม่มีกำไร
ทำงภำษีเพียงพอต่อกำรนำสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีท้งั หมดหรื อบำงส่ วนมำใช้ประโยชน์
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกภำษีเงิ นได้รอกำรตัดบัญชี โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นหำกภำษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้อง
กับรำยกำรที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้
5.14 เครื่ องมือทำงกำรเงิน
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิ บัติตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2563
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รำยกำรเมื่อเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนกำรทำ
รำยกำรเฉพำะในกรณี ที่เป็ นสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน ที่ไม่ได้วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน
อย่ำงไรก็ตำม สำหรับลู กหนี้ กำรค้ำที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับกำรจัดหำเงินที่มีนยั สำคัญ กลุ่มบริ ษทั จะ
รับรู ้ สินทรัพย์ทำงกำรเงิ นดังกล่ำวด้วยรำคำของรำยกำร ตำมที่กล่ำวไว้ในนโยบำยกำรบัญชี เรื่ องกำรรับรู ้
รำยได้
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กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ ำของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
กลุ่ มบริ ษทั จัดประเภทสิ นทรั พย์ทำงกำรเงิ น ณ วันที่รับรู ้ รำยกำรเริ่ มแรก เป็ นสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิ นที่วดั
มูลค่ำในภำยหลังด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ ำย สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำในภำยหลังด้วยมูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำในภำยหลังด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไร
หรื อขำดทุน โดยพิจำรณำจำกแผนธุ รกิจของกิจกำรในกำรจัดกำรสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน และลักษณะของ
กระแสเงินสดตำมสัญญำของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
สิ นทรั พย์ ทางการเงินทีว่ ัดมูลค่ าด้ วยราคาทุนตัดจาหน่ าย
กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่ำสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำย เมื่อกลุ่มบริ ษทั ถือครองสิ นทรัพย์ทำง
กำรเงิ นนั้นเพื่อรับกระแสเงิ นสดตำมสัญญำ และเงื่อนไขตำมสัญญำของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินก่อให้เกิ ด
กระแสเงิ นสดที่ เป็ นกำรรั บ ชำระเพียงเงิ นต้นและดอกเบี้ย จำกยอดคงเหลื อของเงิ นต้นในวันที่ ระบุ ไ ว้
เท่ำนั้น
สิ นทรั พ ย์ท ำงกำรเงิ นดัง กล่ ำ ววัดมู ล ค่ ำ ในภำยหลัง โดยใช้วิธี ด อกเบี้ ย ที่ แท้จ ริ ง และต้องมี ก ำรประเมิ น
กำรด้อยค่ำ ทั้งนี้ ผลกำไรและขำดทุ นที่เกิ ดขึ้นจำกกำรตัดรำยกำร กำรเปลี่ยนแปลง หรื อกำรด้อยค่ ำของ
สิ นทรัพย์ดงั กล่ำวจะรับรู ้ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
สิ นทรั พย์ ทางการเงินทีม่ ีการกาหนดให้ วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรมผ่ านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น (ตราสารทุน)
ณ วันที่ รับรู ้ รำยกำรวันแรก กลุ่มบริ ษทั สำมำรถเลือกจัดประเภทเงิ นลงทุนในตรำสำรทุนซึ่ งไม่ได้ถือไว้
เพื่ อค้ำ เป็ นตรำสำรทุ นที่ ก ำหนดให้วดั มู ล ค่ำ ด้วยมู ล ค่ำ ยุติธ รรมผ่ำ นก ำไรขำดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ น โดยไม่
สำมำรถเปลี่ยนกำรจัดประเภทในภำยหลังได้ ทั้งนี้ กำรจัดประเภทรำยกำรจะพิจำรณำเป็ นรำยตรำสำร
ผลกำไรและขำดทุนที่รับรู ้ ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิ นนี้ จะไม่สำมำรถโอนไป
รับรู ้ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนได้ในภำยหลัง
เงินปั นผลรับจำกเงินลงทุนดังกล่ำวถือเป็ นรำยได้อื่นในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน เว้นแต่ในกรณี ที่เป็ นกำร
ได้รับคืนของต้นทุนกำรลงทุนในสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินอย่ำงชัดเจน กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้รำยกำรนั้นในกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
นอกจำกนี้ เงินลงทุนในตรำทุนที่กำหนดให้วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นไม่มี
ข้อกำหนดให้ประเมินกำรด้อยค่ำ
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สิ นทรั พย์ ทางการเงินทีว่ ัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรมผ่ านกาไรหรือขาดทุน
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน จะแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ด้วยมูลค่ำยุติธรรม โดยรับรู ้กำรเปลี่ยนแปลงสุ ทธิของมูลค่ำยุติธรรมในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
ทั้งนี้ สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิ นดังกล่ำว หมำยรวมถึง ตรำสำรอนุ พนั ธ์ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อค้ำ
เงิ นลงทุ นในตรำสำรทุ นซึ่ ง กลุ่ ม บริ ษ ทั ไม่ไ ด้เลื อกจัดประเภทให้วดั มู ลค่ำ ด้วยมูล ค่ำ ยุติธรรมผ่ำนกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย
เงินปั นผลรับจำกเงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริ ษทั จดทะเบียนถื อเป็ นรำยได้อื่นในส่ วนของกำไรหรื อ
ขำดทุน
กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ ำของหนีส้ ิ นทำงกำรเงิน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ รำยกำรเมื่อเริ่ มแรกสำหรับหนี้ สินทำงกำรเงิน (ยกเว้นหนี้ สินตรำสำรอนุ พนั ธ์) ด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรมหักต้นทุนกำรทำรำยกำร และจัดประเภทเป็ นหนี้สินทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำในภำยหลังด้วยรำคำทุน
ตัดจำหน่ำย โดยใช้วธิ ี ดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ทั้งนี้ ผลกำไรและขำดทุนที่เกิดขึ้นจำกกำรตัดรำยกำรหนี้สินทำงกำร
เงินและกำรตัดจำหน่ำยตำมวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งจะรับรู ้ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน โดยกำรคำนวณมูลค่ำ
รำคำทุนตัดจำหน่ำยคำนึงถึงส่ วนลดหรื อส่ วนเกินมูลค่ำ รวมถึงค่ำธรรมเนียมหรื อต้นทุนที่ถือเป็ นส่ วนหนึ่ง
ของอัตรำดอกเบี้ยที่ แท้จริ งนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่ำตัดจำหน่ำยตำมวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งแสดงเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
ต้นทุนทำงกำรเงินในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
กำรตัดรำยกำรของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินจะถูกตัดรำยกำรออกจำกบัญชี เมื่อสิ ทธิ ที่จะได้รับกระแสเงินสดของสิ นทรัพย์น้ นั ได้
สิ้ นสุ ดลง หรื อได้มีกำรโอนสิ ทธิ ที่จะได้รับกระแสเงินสดของสิ นทรัพย์น้ นั รวมถึงได้มีกำรโอนควำมเสี่ ยง
และผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์น้ นั หรื อมีกำรโอนกำรควบคุมในสิ นทรัพย์น้ นั แม้ว่ำจะไม่มี
กำรโอนหรื อไม่ได้คงไว้ซ่ ึ งควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์น้ นั
กลุ่มบริ ษทั ตัดรำยกำรหนี้ สินทำงกำรเงินก็ต่อเมื่อได้มีกำรปฏิบตั ิตำมภำระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีกำร
ยกเลิกภำระผูกพันนั้น หรื อมีกำรสิ้ นสุ ดลงของภำระผูกพันนั้น ในกรณี ที่มีกำรเปลี่ยนหนี้สินทำงกำรเงินที่มี
อยู่ใ ห้ เ ป็ นหนี้ สิ น ใหม่ จ ำกผู ใ้ ห้ กู้ร ำยเดี ย วกัน ซึ่ งมี ข ้อ ก ำหนดที่ แ ตกต่ ำ งกัน อย่ำ งมำก หรื อ มี ก ำรแก้ไ ข
ข้อกำหนดของหนี้ สินที่มีอยู่อย่ำงเป็ นสำระสำคัญ จะถือว่ำเป็ นกำรตัดรำยกำรหนี้ สินเดิมและรับรู ้หนี้ สิน
ใหม่ โดยรับรู ้ผลแตกต่ำงของมูลค่ำตำมบัญชีดงั กล่ำวในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
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กำรด้ อยค่ ำของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นของตรำสำรหนี้ท้ งั หมดที่ไม่ได้วดั มูลค่ำด้วย
มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นคำนวณจำกผลต่ำงของกระแส
เงินสดที่จะครบกำหนดชำระตำมสัญญำกับกระแสเงินสดทั้งหมดที่กลุ่มบริ ษทั คำดว่ำจะได้รับชำระ และคิด
ลดด้วยอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริ งโดยประมำณของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันที่ได้มำ
ในกรณี ที่ควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิตของสิ นทรัพย์ไม่ได้เพิม่ ขึ้นอย่ำงมีนยั สำคัญนับตั้งแต่กำรรับรู ้รำยกำรเริ่ มแรก
กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นโดยพิจำรณำจำกกำรผิดสัญญำที่อำจจะเกิดขึ้น
ใน 12 เดือนข้ำงหน้ำ ในขณะที่หำกควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิตของสิ นทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่ำงมีนยั สำคัญนับตั้งแต่กำร
รับรู ้รำยกำรเริ่ มแรก กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่ำผลขำดทุนด้วยจำนวนเงินที่เท่ำกับผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะ
เกิดขึ้นตลอดอำยุที่เหลืออยูข่ องเครื่ องมือทำงกำรเงิน
กลุ่มบริ ษทั พิจำรณำว่ำควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิตจะเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนยั สำคัญ เมื่อมีกำรค้ำงชำระกำรจ่ำยเงิ นตำม
สัญญำเกิ นกว่ำ 30 วัน และพิจำรณำว่ำสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิ นนั้นมีกำรผิดสัญญำ เมื่อมีกำรค้ำงชำระกำร
จ่ำยเงินตำมสัญญำเกิ นกว่ำ 90 วัน อย่ำงไรก็ตำม ในบำงกรณี กลุ่มบริ ษทั อำจพิจำรณำว่ำสิ นทรัพย์ทำงกำร
เงินนั้นมีกำรเพิ่มขึ้นของควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิตอย่ำงมีนยั สำคัญและมีกำรผิดสัญญำ โดยพิจำรณำจำกข้อมูล
ภำยในหรื อข้อมูลภำยนอกอื่น เช่น อันดับควำมน่ำเชื่อถือด้ำนเครดิตของผูอ้ อกตรำสำร
กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีกำรอย่ำงง่ำยในกำรคำนวณผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิ ดขึ้นสำหรับลูกหนี้กำรค้ำ
ดังนั้นกลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุของลูกหนี้
กำรค้ำ โดยอ้ำ งอิ ง จำกข้อ มู ล ผลขำดทุ น ด้ำ นเครดิ ต จำกประสบกำรณ์ ใ นอดี ต ปรั บ ปรุ ง ด้ว ยข้อ มู ล กำร
คำดกำรณ์ไปในอนำคตเกี่ยวกับลูกหนี้น้ นั และสภำพแวดล้อมทำงด้ำนเศรษฐกิจ
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิ นจะถู กตัดจำหน่ ำยออกจำกบัญชี เมื่อกิ จกำรคำดว่ำจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตำม
สัญญำอีกต่อไป
กำรหักกลบของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้ สินทำงกำรเงินจะนำมำหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุ ทธิ ในงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน ก็ต่อเมื่อกิจกำรมีสิทธิ บงั คับใช้ได้ตำมกฎหมำยอยูแ่ ล้วในกำรหักกลบจำนวนเงินที่รับรู ้ และกิจกำรมี
ควำมตั้งใจที่จะชำระด้วยยอดสุ ทธิ หรื อตั้งใจที่จะรับสิ นทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิ บัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
ลูกหนีก้ ำรค้ ำ
ลูกหนี้กำรค้ำแสดงมูลค่ำตำมจำนวนมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับ กลุ่มบริ ษทั บันทึกค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสำหรับ
ผลขำดทุ น โดยประมำณที่ อ ำจเกิ ด ขึ้ นจำกกำรเก็ บ เงิ น จำกลู ก หนี้ ไม่ ไ ด้ ซึ่ งโดยทั่ว ไปพิ จ ำรณำจำก
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยุหนี้
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เงินลงทุน
ก) เงิ นลงทุ นในหลัก ทรั พ ย์เพื่ อค้ำ แสดงตำมมู ล ค่ำ ยุติธ รรม กำรเปลี่ ย นแปลงในมู ล ค่ำ ยุติธ รรมของ
หลักทรัพย์บนั ทึกในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
ข) เงิ นลงทุ นในหลัก ทรั พ ย์เผื่อขำยแสดงตำมมู ล ค่ำยุติธ รรม กำรเปลี่ ย นแปลงในมู ล ค่ ำ ยุติธ รรมของ
หลักทรัพย์ดงั กล่ำวบันทึกในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และจะบันทึกในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนเมื่อ
ได้จำหน่ำยหลักทรัพย์น้ นั ออกไป
ค) เงิ นลงทุนในตรำสำรหนี้ ที่จะครบกำหนดชำระในหนึ่ งปี รวมทั้งที่จะถือจนครบกำหนดแสดงมูลค่ำ
ตำมวิธีรำคำทุ นตัดจำหน่ ำย บริ ษทั ฯตัดบัญชี ส่วนเกิ น/รับรู ้ ส่วนต่ ำกว่ำมูลค่ำตรำสำรหนี้ ตำมอัต รำ
ดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ซึ่ งจำนวนที่ตดั จำหน่ำย/รับรู ้น้ ีจะแสดงเป็ นรำยกำรปรับกับดอกเบี้ยรับ
ง) เงิ นลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดถือเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไป ซึ่ งแสดงในรำคำ
ทุนสุ ทธิ จำกค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
มูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำดคำนวณจำกรำคำเสนอซื้อหลังสุ ด ณ สิ้ นวันทำกำร
สุ ดท้ำยของปี ส่ วนมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรหนี้ คำนวณโดยใช้อตั รำผลตอบแทนที่ประกำศโดยสมำคม
ตลำดตรำสำรหนี้ไทย มูลค่ำยุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจำกมูลค่ำสิ นทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน
บริ ษทั ฯใช้วธิ ี ถวั เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน
ในกรณี ที่มีกำรโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจำกประเภทหนึ่งไปเป็ นอีกประเภทหนึ่ง บริ ษทั ฯจะปรับมูลค่ำ
ของเงินลงทุนดังกล่ำวใหม่โดยใช้มูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่ำงระหว่ำง
รำคำตำมบัญชี และมู ล ค่ ำ ยุติธ รรม ณ วันที่ โอนจะบันทึ ก ในส่ วนของก ำไรหรื อขำดทุ นหรื อแสดงเป็ น
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ แล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีกำรโอนเปลี่ยน
เมื่อมีกำรจำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงสิ่ งตอบแทนสุ ทธิที่ได้รับกับมูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุนจะถูก
บันทึกในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
5.15 ตรำสำรอนุพนั ธ์
ตรำสำรอนุพนั ธ์ของกลุ่มบริ ษทั ประกอบด้วยสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำและสัญญำประกัน
แลกเปลี่ยนรำคำสิ นค้ำโภคภัณฑ์
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ มูลค่ำเริ่ มแรกของตรำสำรอนุ พนั ธ์ดว้ ยมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่ทำสัญญำ และวัดมูลค่ำใน
ภำยหลังด้วยมูลค่ำยุติธรรม โดยรับรู ้กำรเปลี่ยนแปลงของมูลค่ำยุติธรรมในภำยหลังในส่ วนของกำไรหรื อ
ขำดทุ น ทั้ง นี้ กลุ่ ม บริ ษ ทั แสดงตรำสำรอนุ พ นั ธ์ เป็ นสิ นทรั พ ย์ท ำงกำรเงิ นหรื อหนี้ สิ นทำงกำรเงิ นโดย
พิจำรณำจำกมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุพนั ธ์ดงั กล่ำว
กลุ่มบริ ษทั แสดงตรำสำรอนุ พนั ธ์ที่มีอำยุสัญญำคงเหลือมำกกว่ำ 12 เดือนและยังไม่ถึงกำหนดชำระภำยใน
12 เดื อน เป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุ นเวียนอื่น หรื อหนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น และแสดงตรำสำรอนุ พนั ธ์อื่นเป็ น
สิ นทรัพย์หมุนเวียน หรื อหนี้สินหมุนเวียน
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5.16 กำรวัดมูลค่ ำยุติธรรม
มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึ ง รำคำที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรขำยสิ นทรัพย์หรื อเป็ นรำคำที่จะต้องจ่ำยเพื่อโอน
หนี้ สินให้ผูอ้ ื่ นโดยรำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่เกิ ดขึ้นในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ ้ื อและผูข้ ำย (ผูร้ ่ วมใน
ตลำด) ณ วันที่วดั มูลค่ำ กลุ่มบริ ษทั ใช้รำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
ของสิ นทรัพย์และหนี้สินซึ่ งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลำดที่มีสภำพคล่องสำหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่
สำมำรถหำรำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่มี สภำพคล่ องได้ กลุ่มบริ ษทั จะประมำณมู ลค่ำ ยุติธ รรมโดยใช้
เทคนิ คกำรประเมิ นมู ลค่ำที่ เหมำะสมกับแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ขอ้ มูลที่สำมำรถสังเกตได้ที่
เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ำยุติธรรมนั้นให้มำกที่สุด
ลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่ำและเปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินในงบกำรเงิน
แบ่งออกเป็ นสำมระดับตำมประเภทของข้อมูลที่นำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลรำคำเสนอซื้อขำยของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ข ้อมู ล อื่ นที่ ส ำมำรถสั ง เกตได้ข องสิ น ทรั พ ย์ห รื อ หนี้ สิ น ไม่ ว่ำ จะเป็ นข้อมู ล ทำงตรงหรื อ
ทำงอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนำคตที่กิจกำรประมำณขึ้น
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริ ษทั จะประเมินควำมจำเป็ นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงลำดับชั้น
ของมูลค่ำยุติธรรมสำหรั บสิ นทรั พย์และหนี้ สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนที่มีกำรวัดมูลค่ำ
ยุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ
6.

กำรใช้ ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีทสี่ ำคัญ
ในกำรจัดทำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและกำร
ประมำณกำรในเรื่ องที่ มีค วำมไม่แน่ นอนเสมอ กำรใช้ดุล ยพินิจและกำรประมำณกำรดัง กล่ำ วนี้ ส่งผล
กระทบต่อจำนวนเงิ นที่ แสดงในงบกำรเงิ นและต่อข้อมูลที่แสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ น ผลที่
เกิดขึ้นจริ งอำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนที่ประมำณกำรไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรที่สำคัญมีดงั นี้
กำรรวมงบกำรเงินของบริษัทย่ อยทีบ่ ริษัทฯมีสัดส่ วนกำรถือหุ้นน้ อยกว่ำกึ่งหนึ่ง
ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯพิจำรณำว่ำบริ ษทั ฯมีอำนำจควบคุมในบริ ษทั พรอดดิจิ จำกัด (มหำชน) ถึงแม้ว่ำ
บริ ษทั ฯจะถือหุ น้ และมีสิทธิ ออกเสี ยงในบริ ษทั ดังกล่ำวในสัดส่ วนร้อยละ 32 ซึ่ งเป็ นสัดส่ วนที่นอ้ ยกว่ำ กึ่ง
หนึ่ง ทั้งนี้ เนื่ องจำกบริ ษทั ฯเป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีเสี ยงส่ วนใหญ่และสำมำรถสั่งกำรกิ จกรรมที่สำคัญของบริ ษทั
ดังกล่ำวได้ อีกทั้งผูถ้ ือหุ ้นรำยอื่นเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรำยย่อยๆเท่ำนั้น ดังนั้น บริ ษทั พรอดดิจิ จำกัด (มหำชน) จึง
ถือเป็ นบริ ษทั ย่อยของกลุ่มกิจกำรและต้องนำมำรวมในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯมีอำนำจ
ควบคุมในกิจกำรดังกล่ำว
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งบการเงิน

ค่ ำเผื่อผลขำดทุนด้ ำนเครดิตทีค่ ำดว่ ำจะเกิดขึน้ ของลูกหนีก้ ำรค้ ำ
ในกำรประมำณค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ กำรค้ำ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้
ดุ ลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนด้ำนเครดิ ตที่คำดว่ำจะเกิ ดขึ้นจำกลูกหนี้ แต่ละรำย โดยคำนึ งถึ ง
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหนี้ที่คงค้ำงและสภำวะเศรษฐกิจที่คำดกำรณ์ไว้ของกลุ่มลูกค้ำที่มี
ควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิ ตที่คล้ำยคลึ งกัน เป็ นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลขำดทุนด้ำนเครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดี ต
และกำรคำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริ ษทั อำจไม่ได้บ่งบอกถึงกำรผิดสัญญำของลูกค้ำที่เกิดขึ้นจริ ง
ในอนำคต
ค่ ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ ำสิ นค้ ำคงเหลือ
ในกำรประมำณค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือ ฝ่ ำยบริ หำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผล
ขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกสิ นค้ำคงเหลือนั้น โดยค่ำเผือ่ กำรลดลงของมูลค่ำสุ ทธิที่จะได้รับ พิจำรณำจำก
รำคำที่คำดว่ำจะขำยได้ตำมปกติของธุ รกิจหักด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยสิ นค้ำนั้น
มูลค่ ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงินที่รับรู ้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ที่ไม่มีกำรซื้อขำยใน
ตลำดและไม่สำมำรถหำรำคำได้ในตลำดซื้ อขำยคล่อง ฝ่ ำยบริ หำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินมูลค่ำ
ยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงินดังกล่ำว โดยใช้เทคนิคและแบบจำลองกำรประเมินมูลค่ำ ซึ่ งตัวแปรที่ใช้
ในแบบจำลองได้มำจำกกำรเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลำด โดยคำนึ งถึงควำมเสี่ ยงทำงด้ำนเครดิ ต
สภำพคล่อง ข้อมูลควำมสัมพันธ์ และกำรเปลี่ยนแปลงของมูลค่ำของเครื่ องมือทำงกำรเงินในระยะยำว ทั้งนี้
กำรเปลี่ยนแปลงของสมมติฐำนที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในกำรคำนวณ อำจมีผลกระทบต่อมูลค่ำยุติธรรม
ที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐำนะกำรเงิน และกำรเปิ ดเผยลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ ำเสื่ อมรำคำ
ในกำรคำนวณค่ำ เสื่ อมรำคำของอำคำรและอุ ปกรณ์ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องทำกำรประมำณอำยุก ำรให้
ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเมื่อเลิกใช้งำนของอำคำรและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์
และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจำกนี้ ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและ
บันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั
ในกำรนี้ ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับกำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตและ
กำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
ผลประโยชน์ หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์
หนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนประมำณขึ้นตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย
ซึ่ งต้องอำศัยข้อสมมติฐำนต่ำง ๆในกำรประมำณกำรนั้น เช่ น อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต
อัตรำมรณะ และอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน เป็ นต้น
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7.

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่ำงปี กลุ่มบริ ษทั มีรำยกำรธุ รกิ จที่สำคัญกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน รำยกำรธุ รกิจดังกล่ำว
เป็ นไปตำมเงื่ อนไขทำงกำรค้ำ และเกณฑ์ตำมที่ ตกลงกันระหว่ำ งกลุ่ม บริ ษทั และกิ จกำรที่ เกี่ ยวข้องกัน
เหล่ำนั้น ซึ่ งเป็ นไปตำมปกติธุรกิจ โดยสำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้

รำยกำรธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
(ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว)
ซื้อวัสดุหีบห่อ

งบกำรเงินรวม
2563
2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

(หน่วย: ล้ำนบำท)
นโยบำยกำรกำหนดรำคำ

-

-

373

311

รำยกำรธุรกิจกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ขำยสิ นค้ำโดยบริ ษทั ฯ

รำคำเป็ นไปตำมปกติ
เช่นเดียวกับลูกค้ำทัว่ ไป

12

17

12

17

ขำยสิ นค้ำโดยบริ ษทั ย่อย

37

30

-

-

1

0.4

1

รำคำเป็ นไปตำมปกติ
เช่นเดียวกับลูกค้ำทัว่ ไป
รำคำเป็ นไปตำมปกติ
เช่นเดียวกับลูกค้ำทัว่ ไป
ตำมที่ตกลงร่ วมกัน

ค่ำบริ กำรรับ

0.4

ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562
มีรำยละเอียดดังนี้

ลูกหนีก้ ำรค้ ำ - กิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน (หมำยเหตุ 9)
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกำรหรื อผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน)
รวมลูกหนี้ กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนีอ้ ื่น - กิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน (หมำยเหตุ 9)
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกำรหรื อผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน)
รวมลูกหนี้ อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

งบกำรเงินรวม
2563
2562

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

5,888
5,888

6,284
6,284

1,755
1,755

3,187
3,187

-

91
91

-

91
91
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำ - กิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน (หมำยเหตุ 17)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกำรหรื อผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน)
รวมเจ้ำหนี้ กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ ำหนีอ้ ื่น - กิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน (หมำยเหตุ 17)
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกำรหรื อผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน)
รวมเจ้ำหนี้ อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

งบกำรเงินรวม
2563
2562

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

381
381

136
136

67,978
381
68,359

53,642
136
53,778

43
43

57
57

43
43

57
57

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
ในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริ ษทั มีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนที่ให้แก่
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
รวม
8.

งบกำรเงินรวม
2563
2562
91
84
4
7
95
91

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
77
70
3
7
80
77

งบกำรเงินรวม
2563
2562
448
445
389,344
255,029
389,792
255,474

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
378
385
137,899
37,422
138,277
37,807

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

เงินสด
เงินฝำกธนำคำร
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 เงินฝำกออมทรั พย์ และเงินฝำกประจำมีอตั รำดอกเบี้ยระหว่ำงร้อยละ 0.05 ถึง
0.45 ต่อปี (2562: ร้อยละ 0.10 ถึง 1.20 ต่อปี )
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ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ ื่น
งบกำรเงินรวม
2563
2562
ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
อำยุหนี้ คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงกำหนดชำระ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
รวมลูกหนี้ กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 7)
ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อำยุหนี้ คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงกำหนดชำระ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
ค้ำงชำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มำกกว่ำ 12 เดือน
เช็คคืน
รวม
หัก: ค่ำเผือ่ ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
(2562: ค่ำเผือ่ หนี้ สงสัยจะสู ญ)
รวมลูกหนี้ กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุ ทธิ
รวมลูกหนี้ กำรค้ำ - สุ ทธิ
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่นกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 7)
ลูกหนี้อื่น
รำยได้คำ้ งรับ
รวมลูกหนี้ อื่น
รวมลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

5,888
5,888

6,284
6,284

1,755
1,755

3,187
3,187

1,060,053

900,588

1,048,380

891,112

180,808
600
3,174
88,731
2,080
1,335,446

243,471
1,049
13,559
84,755
847
1,244,269

169,701
1
64
74,420
1,292,566

224,123
397
404
78,342
1,194,378

(105,962)
1,229,484
1,235,372

(75,623)
1,168,646
1,174,930

(87,811)
1,204,755
1,206,510

(66,536)
1,127,842
1,131,029

614
2,396
3,010
1,238,382

91
6,380
969
7,440
1,182,370

614
2,396
3,010
1,209,520

91
6,380
969
7,440
1,138,469
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ส่วนที่ 3

งบการเงิน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

กำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่ำเผือ่ ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นของลูกหนี้กำรค้ำมีรำยละเอียดดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยบัญชี (หมำยเหตุ 4)
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
สำรองผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
ตัดจำหน่ำย
จำนวนที่ได้รับคืน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

งบกำรเงินรวม
75,623
21,624
97,247
21,553
(1,447)
(11,391)
105,962

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
66,536
15,827
82,363
9,046
(1,447)
(2,151)
87,811

10. สิ นค้ ำคงเหลือ
(หน่วย: พันบำท)

รำคำทุน
วัตถุดิบ
สิ นค้ำสำเร็ จรู ป
วัสดุคงเหลือ
วัตถุดิบระหว่ำงทำง
รวม

2563
2,393,715
1,230,013
205,464
3,080,611
6,909,803

2562
2,663,617
1,235,600
182,067
2,570,417
6,651,701

งบกำรเงินรวม
รำยกำรปรับลดรำคำทุนเป็ น
มูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับ
2563
2562
(15,067)
(20,139)
(6,449)
(4,727)
(14,933)
(1,489)
(36,449)
(26,355)

สิ นค้ำคงเหลือ-สุ ทธิ
2563
2562
2,378,648 2,643,478
1,223,564 1,230,873
190,531
180,578
3,080,611 2,570,417
6,873,354 6,625,346
(หน่วย: พันบำท)

รำคำทุน
วัตถุดิบ
สิ นค้ำสำเร็ จรู ป
วัสดุคงเหลือ
วัตถุดิบระหว่ำงทำง
รวม

2563
2,367,124
1,207,709
194,874
3,080,390
6,850,097

2562
2,641,882
1,210,074
169,893
2,570,403
6,592,252

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำยกำรปรับลดรำคำทุนเป็ น
มูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับ
2563
2562
(15,067)
(20,138)
(4,994)
(4,528)
(14,933)
(1,489)
(34,994)
(26,155)

สิ นค้ำคงเหลือ-สุ ทธิ
2563
2562
2,352,057 2,621,744
1,202,715 1,205,546
179,941
168,404
3,080,390 2,570,403
6,815,103 6,566,097
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ในระหว่ำงปี ปั จจุบนั กลุ่มบริ ษทั บันทึกกำรปรับลดรำคำทุนของสิ นค้ำคงเหลือให้เป็ นมู ลค่ำสุ ทธิที่จะได้รับ
เป็ นจำนวน 15 ล้ำนบำท (2562: 4 ล้ำนบำท) (เฉพำะบริ ษทั ฯ: 14 ล้ำนบำท 2562: 4 ล้ำนบำท) และบริ ษทั ฯมีกำร
กลับรำยกำรปรับลดมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือจำนวน 5 ล้ำนบำท (2562: 6 ล้ำนบำท) โดยนำไปหักจำกมูลค่ำของ
สิ นค้ำคงเหลือที่รับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงปี
11. สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
(หน่วย: พันบำท)
31 ธันวำคม 2563
งบกำรเงินรวม/
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ตรำสำรหนีท้ ี่วัดมูลค่ ำยุตธิ รรมผ่ ำนกำไรขำดทุน
เงินลงทุนในกองทุนเปิ ดตรำสำรหนี้
ตรำสำรหนีท้ ี่วัดมูลค่ ำด้ วยวิธีรำคำทุนตัดจำหน่ ำย
ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน
รวมสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น

1,899,483
1,899,483
5,000
5,000
1,904,483

12. สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงินไม่ หมุนเวียนอื่น
(หน่วย: พันบำท)
31 ธันวำคม 2563
งบกำรเงินรวม/
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ตรำสำรทุนที่กำหนดให้ วดั มูลค่ ำยุตธิ รรมผ่ ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ตรำสำรทุนของบริ ษทั จดทะเบียน
ตรำสำรทุนของบริ ษทั ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน (หมำยเหตุ 4)
บริ ษทั น้ ำมันบริ โภคไทย จำกัด
อื่น ๆ
ตรำสำรหนีท้ ี่วัดมูลค่ ำด้ วยวิธีรำคำทุนตัดจำหน่ ำย
ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน
รวมสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น

11,266
252,525
100
263,891
5,000
5,000
268,891
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ส่วนที่ 3
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งบการเงิน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั ฯบันทึกมูลค่ำเงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริ ษทั ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
ตำมรำคำทุน จำนวน 55 ล้ำนบำท ในบัญชีเงินลงทุนระยะยำวอื่น
ในระหว่ำงปี 2563 บริ ษทั ฯได้รับเงิ นปั นผลจำกบริ ษทั น้ ำมันบริ โภคไทย จำกัด เป็ นจำนวน 15 ล้ำนบำท
(2562: 21 ล้ำนบำท)
13. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
13.1 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตำมที่แสดงอยูใ่ นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรประกอบด้วยเงินลงทุนในหุ ้นสำมัญของ
บริ ษทั ดังต่อไปนี้
บริ ษทั

บริ ษทั พรอดดิจิ จำกัด (มหำชน)

ทุนเรี ยกชำระแล้ว
2563
2562

สัดส่ วนเงินลงทุน
2563
2562
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
135,000
32
32

รำคำทุน
2563
2562

135,000

21,500

(หน่วย: พันบำท)
เงินปันผลที่บริ ษทั ฯ
รับระหว่ำงปี
2563
2562

21,500

17,200

17,200

13.2 รำยละเอียดของบริ ษทั ย่อยซึ่ งมีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุมที่มีสำระสำคัญ
สัดส่ วนที่ถือโดย
ส่วนได้เสี ย
บริ ษทั
ที่ไม่มีอำนำจควบคุม
2563
2562
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
บริ ษทั พรอดดิจิ จำกัด (มหำชน)
68
68

ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจ
ควบคุมในบริ ษทั ย่อยสะสม
2563
2562
412

385

กำไรหรื อขำดทุนที่แบ่งให้กบั
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจ
ควบคุมในบริ ษทั ย่อย
ในระหว่ำงปี
2563
2562
67

45

(หน่วย: ล้ำนบำท)
เงินปั นผลจ่ำยให้กบั ส่ วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอำนำจควบคุม
ในระหว่ำงปี
2563
2562
37

37

13.3 ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุ ปของบริ ษทั ย่อยที่มีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุมที่มีสำระสำคัญ ซึ่ งเป็ นข้อมูล
ก่อนกำรตัดรำยกำรระหว่ำงกัน
สรุ ปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงินของบริ ษทั พรอดดิจิ จำกัด (มหำชน)
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน

2563
409
312
84
20

(หน่วย: ล้ำนบำท)
2562
376
294
75
18

27
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งบการเงิน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

สรุ ปรำยกำรกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษทั พรอดดิจิ จำกัด (มหำชน)

(หน่วย: ล้ำนบำท)
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2563
2562
629
677
98
66
98
66

รำยได้
กำไร
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวม

สรุ ปรำยกำรกระแสเงินสดของบริ ษทั พรอดดิจิ จำกัด (มหำชน)
(หน่วย: ล้ำนบำท)
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2563
2562
157
138
(70)
(49)
(53)
(54)
34
35

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้นสุ ทธิ

14. ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์
งบกำรเงินรวม
2563
2562
มูลค่ำสุ ทธิ ตำมบัญชี
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้ (หมำยเหตุ 18)
รวม

3,117,649
23,717
3,141,366

3,025,837
3,025,837

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
2,831,717
23,717
2,855,434

2,753,005
2,753,005

รำยกำรเปลี่ ยนแปลงของบัญชี ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562
สรุ ปได้ดงั นี้

28

ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
1 มกรำคม 2562
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่ วนที่จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
31 ธันวำคม 2562
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่ วนที่จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
31 ธันวำคม 2563

รำคำทุน
1 มกรำคม 2562
ซื้ อเพิ่ม
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
โอนเข้ำ (ออก)
31 ธันวำคม 2562
ซื้ อเพิ่ม
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
โอนเข้ำ (ออก)
31 ธันวำคม 2563
-

473,682
85,707
559,389
4,840
564,229

ที่ดินและส่ วน
ปรับปรุ งที่ดิน

838,072
69,899
(5,885)
902,086
76,196
(27,158)
951,124

1,531,474
10,533
(7,176)
186,321
1,721,152
5,825
(52,449)
111,345
1,785,873

โรงงำนและ
สิ่ งปลูกสร้ำง

2,958,660
223,542
(29,447)
3,152,755
199,384
(38,715)
3,313,424

3,558,995
77,597
(29,959)
556,148
4,162,781
55,641
(38,892)
378,122
4,557,652

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

398,884
37,410
(7,547)
428,747
42,076
(7,424)
463,399

503,374
21,318
(7,796)
14,283
531,179
41,791
(7,709)
5,978
571,239
107,186
12,212
(3,773)
115,625
9,420
(2,573)
122,472

128,408
7,336
(4,130)
8,724
140,338
6,091
(2,629)
3,560
147,360

งบกำรเงินรวม
เครื่ องมือและ
เครื่ องใช้และเครื่ อง
เครื่ องใช้ในโรงงำน ตกแต่งสำนักงำน

145,952
21,607
(14,159)
153,400
19,028
(47,104)
125,324

197,561
7,196
(14,279)
190,478
6,586
(49,398)
147,666

ยำนพำหนะ

-

847,376
394,786
(768,195)
473,967
364,902
(518,662)
320,207

สิ นทรัพย์ระหว่ำง
ก่อสร้ำง

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงิน

ส่วนที่ 3

29

4,448,754
364,670
(60,811)
4,752,613
346,104
(122,974)
4,975,743

7,240,870
604,473
(63,340)
(2,719)
7,779,284
480,836
(151,077)
(14,817)
8,094,226

รวม

(หน่วย: พันบำท)
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564,229

31 ธันวำคม 2563
24,790

24,615

98

98
98

22,342

37,078

-

-

320,207

473,967

-

-

834

834
834

3,117,649

3,025,837

รวม

ส่วนที่ 3
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346,104

107,785

102,377

55

55
55

ยำนพำหนะ

สิ นทรัพย์ระหว่ำง
ก่อสร้ำง

2563 (จำนวน 322 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนกำรผลิต ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร)

1,244,228

1,010,026

-

-

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

364,670

834,068

818,385

681

681
681

โรงงำนและ
สิ่ งปลูกสร้ำง

2562 (จำนวน 339 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนกำรผลิต ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร)

ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี

559,389

-

31 ธันวำคม 2563

มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี
31 ธันวำคม 2562

-

ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ ำ
1 มกรำคม 2562
31 ธันวำคม 2562

ที่ดินและส่ วน
ปรับปรุ งที่ดิน

งบกำรเงินรวม
เครื่ องมือและ
เครื่ องใช้และเครื่ อง
เครื่ องใช้ในโรงงำน ตกแต่งสำนักงำน

(หน่วย: พันบำท)
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

31 ธันวำคม 2563
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
1 มกรำคม 2562
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่ วนที่จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
31 ธันวำคม 2562
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่ วนที่จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
31 ธันวำคม 2563

รำคำทุน
1 มกรำคม 2562
ซื้ อเพิ่ม
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
โอนเข้ำ (ออก)
31 ธันวำคม 2562
ซื้ อเพิ่ม
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
โอนเข้ำ (ออก)
1,425,924
8,978
(7,176)
185,591
1,613,317
5,044
(52,449)
81,637
1,647,549
782,806
65,584
(5,885)
842,505
71,494
(27,157)
886,842

-

โรงงำนและ
สิ่ งปลูกสร้ำง

441,061
73,000
514,061
4,862
518,923

ที่ดินและส่ วน
ปรับปรุ งที่ดิน

2,413,766
184,144
(29,447)
2,568,463
161,793
(38,715)
2,691,541

2,858,168
76,102
(29,959)
555,744
3,460,055
54,669
(38,892)
336,628
3,812,460

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

254,516
24,795
(7,505)
271,806
29,041
(7,424)
293,423

323,468
14,758
(7,656)
9,302
339,872
27,056
(7,709)
5,382
364,601
102,925
12,015
(3,773)
111,167
9,199
(2,574)
117,792

123,732
7,286
(4,130)
8,724
135,612
5,241
(2,629)
2,410
140,634

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เครื่ องมือและ
เครื่ องใช้และเครื่ อง
เครื่ องใช้ในโรงงำน ตกแต่งสำนักงำน

141,470
20,438
(14,159)
147,749
17,692
(47,104)
118,337

188,655
7,196
(14,279)
181,572
4,229
(49,398)
136,403

ยำนพำหนะ

-

845,057
368,063
(762,080)
451,040
314,612
(445,736)
319,916

สิ นทรัพย์
ระหว่ำงก่อสร้ ำง

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงิน

ส่วนที่ 3

31

3,695,483
306,976
(60,769)
3,941,690
289,219
(122,974)
4,107,935

6,206,065
555,383
(63,200)
(2,719)
6,695,529
410,851
(151,077)
(14,817)
6,940,486

รวม

(หน่วย: พันบำท)
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681
681
681
770,131
760,026

-

514,061

518,923

โรงงำนและ
สิ่ งปลูกสร้ำง

1,120,919

891,592

-

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

71,123

68,011

55
55
55

22,744

24,347

98
98
98

-

18,066

33,823

ยำนพำหนะ

319,916

451,040

-

สิ นทรัพย์
ระหว่ำงก่อสร้ ำง

834
834
834

289,219

306,976

2,831,717

2,753,005

รวม

งบการเงิน
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ส่วนที่ 3

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีอำคำร เครื่ องจักรและอุปกรณ์จำนวนหนึ่ งซึ่ งตัดค่ำเสื่ อมรำคำหมดแล้วแต่ยงั ใช้งำนอยู่ มูลค่ำตำมบัญชีก่อนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมของ
สิ นทรัพย์ดงั กล่ำวมีจำนวนเงินประมำณ 3,454 ล้ำนบำท (2562: 2,528 ล้ำนบำท) (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 2,870 ล้ำนบำท 2562: 2,062 ล้ำนบำท)

2563 (จำนวน 271 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนกำรผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร)

2562 (จำนวน 287 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนกำรผลิต ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร)

31 ธันวำคม 2563
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี

31 ธันวำคม 2562

ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ ำ
1 มกรำคม 2562
31 ธันวำคม 2562
31 ธันวำคม 2563
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี

ที่ดินและส่ วน
ปรับปรุ งที่ดิน

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เครื่ องมือและ
เครื่ องใช้และเครื่ อง
เครื่ องใช้ในโรงงำน ตกแต่งสำนักงำน

(หน่วย: พันบำท)
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
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ส่วนที่ 3

งบการเงิน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

15. สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน - ซอฟต์ แวร์ คอมพิวเตอร์
มูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 แสดงได้ดงั นี้

รำคำทุน
หัก: ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
มูลค่ำตำมบัญชี - สุ ทธิ

งบกำรเงินรวม
2563
2562
89,133
73,534
(49,603)
(42,546)
39,530
30,988

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
88,506
72,967
(49,037)
(41,986)
39,469
30,981

กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสำหรับปี 2563 และ 2562 แสดงได้ดงั นี้

มูลค่ำตำมบัญชีตน้ ปี
ซื้ อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
รับโอนจำกที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ค่ำตัดจำหน่ำย
มูลค่ำตำมบัญชีปลำยปี

งบกำรเงินรวม
2563
2562
30,988
33,488
782
1,359
14,817
2,719
(7,057)
(6,578)
39,530
30,988

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
30,981
33,468
722
1,359
14,817
2,719
(7,051)
(6,565)
39,469
30,981

16. วงเงินสิ นเชื่ อของเงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกสถำบันกำรเงินและเจ้ ำหนีท้ รัสต์ รีซีท
เจ้ำหนี้ทรัสต์รีซีทของบริ ษทั ฯ คิดดอกเบี้ยในอัตรำ LIBOR บวกอัตรำส่ วนเพิ่มต่อปี
วงเงินสิ นเชื่ อจำกธนำคำรและสถำบันกำรเงินของกลุ่มบริ ษทั มีขอ้ กำหนดเป็ นกำรทัว่ ไปเกี่ยวกับกำรดำรง
อัตรำส่ วนทำงกำรเงินและจำกัดกำรก่อภำระผูกพันในทรัพย์สินของกลุ่มบริ ษทั
17. เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีอ้ ื่น

เจ้ำหนี้ กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 7)
เจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 7)
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
รวมเจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น

งบกำรเงินรวม
2563
2562
381
136
43
57
2,262,797
1,840,220
229,006
184,396
335,920
222,784
2,828,147
2,247,593

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
68,359
53,778
43
57
2,200,480
1,784,010
225,228
181,927
330,729
218,150
2,824,839
2,237,922
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

18. สั ญญำเช่ ำ
บริษัทฯในฐำนะผู้เช่ ำ
บริ ษทั ฯทำสัญญำเช่ำสิ นทรัพย์เพื่อใช้ในกำรดำเนินงำน โดยมีอำยุสัญญำ 5 ปี
18.1 สิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้
รำยกำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีของสิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 สรุ ปได้ดงั นี้

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
เพิม่ ขึ้น
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ยำนพำหนะ
24,265
(548)
23,717

18.2 หนีส้ ิ นตำมสั ญญำเช่ ำ

จำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ
หัก: ดอกเบี้ยรอกำรตัดจำหน่ำย
รวม
หัก: ส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ - สุ ทธิจำกส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี

(หน่วย: พันบำท)
31 ธันวำคม 2563
งบกำรเงินรวม/
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
26,011
(1,673)
24,338
(4,271)
20,067

18.3 ค่ ำใช้ จ่ำยเกีย่ วกับสั ญญำเช่ ำทีร่ ับรู้ ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน

ค่ำเสื่ อมรำคำของสิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้
ดอกเบี้ยจ่ำยของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ

(หน่วย: พันบำท)
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
548
73
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งบการเงิน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

19. สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำน
จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซึ่ งเป็ นเงิ นชดเชยพนักงำนเมื่อออกจำกงำนแสดง
ได้ดงั นี้

สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำนต้ นปี
ส่วนที่รับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุน :
ต้นทุนบริ กำรในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริ กำรในอดีต
ผลประโยชน์ที่จ่ำยในระหว่ำงปี
สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี

งบกำรเงินรวม
2563
2562
156,952
119,601

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
138,496
107,442

16,107
3,833
(19,213)
157,679

13,373
3,268
(17,652)
137,485

19,961
3,697
27,598
(13,906)
156,951

17,392
3,217
24,142
(13,698)
138,495

กลุ่มบริ ษทั คำดว่ำจะจ่ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนภำยใน 1 ปี ข้ำงหน้ำประมำณ 7 ล้ำนบำท
(2562: 17 ล้ำนบำท) (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 6 ล้ำนบำท 2562: 15 ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ระยะเวลำเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรจ่ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
ของบริ ษทั ฯประมำณ 13 ปี (2562: 13 ปี ) และบริ ษทั ย่อยประมำณ 15 ปี (2562: 15 ปี )
สมมติฐำนที่สำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุ ปได้ดงั นี้

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน

งบกำรเงินรวม
2563
2562
(ร้อยละต่อปี ) (ร้อยละต่อปี )
2.8, 3.0
2.8, 3.0
4.0 - 6.5
4.0 - 6.5
0 - 25
0 - 25

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
(ร้อยละต่อปี ) (ร้อยละต่อปี )
2.8
2.8
4.0 - 6.0
4.0 - 6.0
0 - 20
0 - 20

ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนที่สำคัญต่อมูลค่ำปั จจุบนั ของภำระผูกพันผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 สรุ ปได้ดงั นี้

(หน่วย: ล้ำนบำท)

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เพิ่มขึ้น 1%
ลดลง 1%
เพิ่มขึ้น 1%
ลดลง 1%
(13.2)
15.2
(11.0)
12.6
17.8
(15.6)
14.8
(13.0)
เพิ่มขึ้น 10 - 20% ลดลง 10 - 20%
เพิ่มขึ้น 20%
ลดลง 20%
(6.7)
7.5
(6.2)
7.0
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(หน่วย: ล้ำนบำท)

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เพิ่มขึ้น 1%
ลดลง 1%
เพิ่มขึ้น 1%
ลดลง 1%
(12.6)
14.5
(10.6)
12.2
15.5
(13.7)
13.0
(11.5)
เพิ่มขึ้น 10 - 20% ลดลง 10 - 20%
เพิ่มขึ้น 20%
ลดลง 20%
(5.8)
6.5
(5.4)
6.0

20. สำรองตำมกฎหมำย
ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่ งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้องจัดสรร
กำไรสุ ทธิ ประจำปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุ นสำรองไม่น้อยกว่ำ ร้ อยละ 5 ของกำไรสุ ทธิ ประจำปี หักด้วยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรอง
ตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถนำไปจ่ำยเงินปันผลได้ ในปัจจุบนั บริ ษทั ฯได้จดั สรรสำรองตำมกฎหมำยไว้
ครบถ้วนแล้ว
21. ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยแบ่งตำมลักษณะประกอบด้วยรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่สำคัญดังต่อไปนี้
งบกำรเงินรวม
2563
2562
เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อื่น
ของพนักงำน
ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่ งเสริ มกำรขำย
ค่ำขนส่ ง
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ซื้อสิ นค้ำสำเร็ จรู ป
กำรเปลี่ยนแปลงในสิ นค้ำสำเร็ จรู ป

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

718,943
688,200
630,357
593,830
353,709
371,248
296,818
313,541
61,883
43,391
61,883
43,391
212,535
202,600
204,391
191,687
21,043,956 20,014,110 20,854,906 19,734,990
221,191
170,129
139,371
106,756
5,587
220,504
2,365
224,934
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งบการเงิน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

22. ภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 สรุ ปได้ดงั นี้

ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี
รำยกำรปรับปรุ งค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคล
ของปี ก่อน
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี :
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง
ชัว่ ครำวและกำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
ค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้ ที่แสดงอยู่ในกำไรขำดทุน

งบกำรเงินรวม
2563
2562

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

424,932

359,122

399,269

339,208

-

(457)

-

(457)

(12,230)
412,702

(6,867)
351,798

(9,160)
390,109

(5,673)
333,078

จำนวนภำษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2563 และ 2562 สรุ ปได้ดงั นี้

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขำดทุน
จำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขำดทุน
จำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนในตรำสำรทุนที่วดั
มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวม

งบกำรเงินรวม
2563
2562
-

(459)

-

(459)

(929)
(929)

(459)

(929)
(929)

(459)

รำยกำรกระทบยอดระหว่ำงกำไรทำงบัญชีกบั ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้มีดงั นี้

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินรวม
กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล
อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล
กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตรำภำษี
รำยกำรปรับปรุ งค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคล
ของปี ก่อน

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

2563
2,135,463

2562
1,807,223

2563
2,032,770

2562
1,739,931

20%
427,093

20%
361,445

20%
406,554

20%
347,986

-

(457)

-

(457)
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งบกำรเงินรวม
ผลกระทบทำงภำษีสำหรับ:
กำรตัดรำยกำรระหว่ำงกัน
ค่ำใช้จ่ำยต้องห้ำม
ค่ำใช้จ่ำยที่มีสิทธิ หกั ได้เพิ่มขึ้น
รำยได้ที่ได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้
อื่น ๆ
รวม
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขำดทุน

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563

2562

2563

2562

191
2,930
(10,136)
(3,126)
(4,250)
(14,391)
412,702

21
4,036
(8,972)
(4,343)
68
(9,190)
351,798

2,749
(10,035)
(6,566)
(2,593)
(16,445)
390,109

2,179
(8,848)
(7,782)
(14,451)
333,078

ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ประกอบด้วย
รำยกำรดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบำท)

สิ นทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือ
สำรองสำหรับค่ำส่ งเสริ มกำรขำย
ขำดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลง
มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุพนั ธ์
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นของ
ลูกหนี้กำรค้ำ
รวมสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
หนีส้ ิ นภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลง
มูลค่ำเงินลงทุน
รวมหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชีสุทธิ

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
2563
2562
7,290
7,729

4,973
5,888

6,999
7,729

4,933
5,888

353
31,536

31,390

353
27,497

27,699

8,605
55,513

42,251

4,975
47,553

38,520

(40,950)
(40,950)
14,563

(2,501)
(2,501)
39,750

(40,950)
(40,950)
6,603

(2,501)
(2,501)
36,019
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23.

ส่วนที่ 3

งบการเงิน

กำรส่ งเสริมกำรลงทุน
บริ ษทั ฯได้รับสิ ทธิ พิเศษทำงภำษีจำกคณะกรรมกำรส่ งเสริ มกำรลงทุนสำหรับกิจกำรผลิตส่ วนผสมอำหำร
สัตว์ ตำมบัตรส่ งเสริ มกำรลงทุนเลขที่ 63-1042-1-00-1-0 เมื่อวันที่ 26 พฤษภำคม 2563 ภำยใต้เงื่อนไขที่
ก ำหนดบำงประกำร สิ ท ธิ พิ เศษดัง กล่ ำ วรวมถึ ง กำรได้รับ ยกเว้นอำกรขำเข้ำ ส ำหรั บ เครื่ องจัก รตำมที่
คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมตั ิ และกำรได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรที่ได้จำกกำรประกอบ
กิจกำรที่ได้รับกำรส่ งเสริ มเฉพำะกำรผลิตส่ วนผสมอำหำรสัตว์สำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มหนึ่ งเป็ นระยะเวลำ
สำมปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำร

24.

กำไรต่ อหุ้น
กำไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยหำรกำไรสำหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุน้ สำมัญที่ออกอยูใ่ นระหว่ำงปี

25.

ข้ อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน
ข้อมูลส่ วนงำนดำเนิ นงำนที่นำเสนอนี้ สอดคล้องกับรำยงำนภำยในของกลุ่มบริ ษทั ที่ผูม้ ีอำนำจตัดสิ นใจ
สู ง สุ ด ด้ำ นกำรด ำเนิ น งำนได้รั บ และสอบทำนอย่ำ งสม่ ำ เสมอเพื่ อ ใช้ใ นกำรตัด สิ น ใจในกำรจัด สรร
ทรัพยำกรให้กบั ส่ วนงำนและประเมินผลกำรดำเนินงำนของส่ วนงำน
เพื่ อวัตถุ ประสงค์ในกำรบริ หำรงำน กลุ่ มบริ ษ ทั จัดโครงสร้ ำงองค์กรเป็ นหน่ วยธุ รกิ จตำมประเภทของ
ผลิตภัณฑ์และบริ กำร กลุ่มบริ ษทั มีส่วนงำนที่รำยงำนทั้งสิ้ น 3 ส่ วนงำน ดังนี้





ส่ วนงำนผลิ ตและจำหน่ ำยผลิ ตภัณฑ์จำกถัว่ เหลื อง เป็ นส่ วนงำนที่ทำกำรผลิ ตและจำหน่ ำยกำกถัว่
เหลืองและน้ ำมันถัว่ เหลือง
ส่ วนงำนผลิตและจำหน่ำยบรรจุภณั ฑ์
ส่ วนงำนอื่น ๆ เป็ นส่ วนงำนที่ทำกำรจำหน่ำยสิ นค้ำอุปโภคบริ โภค

กลุ่มบริ ษทั ไม่มีกำรรวมส่ วนงำนดำเนินงำนเป็ นส่ วนงำนที่รำยงำนข้ำงต้น
ผูม้ ีอำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ดสอบทำนผลกำรดำเนินงำนของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจำกกันเพื่อวัตถุประสงค์ใน
กำรตัดสิ นใจเกี่ยวกับกำรจัดสรรทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน กลุ่มบริ ษทั ประเมินผลกำร
ปฏิ บตั ิ งำนของส่ วนงำนโดยพิจำรณำจำกกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรดำเนิ นงำนและสิ นทรัพย์รวมซึ่ งวัด
มูลค่ำโดยใช้เกณฑ์เดี ยวกับที่ใช้ในกำรวัดกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรดำเนิ นงำนและสิ นทรัพย์รวมในงบ
กำรเงิน
กำรบันทึ กบัญชี สำหรั บ รำยกำรระหว่ำงส่ วนงำนที่ รำยงำนเป็ นไปในลักษณะเดี ยวกับกำรบันทึก บัญชี
สำหรับรำยกำรธุ รกิจกับบุคคลภำยนอก
ข้อมูลรำยได้ กำไร และสิ นทรัพย์รวมของส่ วนงำนของกลุ่มบริ ษทั สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
และ 2562 มีดงั ต่อไปนี้
39

189

13,008

11,127

2,188

23,071
23,071

721

174

254
373
627

670

144

362
311
673

284

15

252
252

2563

อื่น ๆ

59

24

154
154

2562

14,013

2,856

24,963
373
25,336

11,856

2,356

23,587
311
23,898

รวมส่ วนงำนที่รำยงำน
2563
2562

(105)

-

(373)
(373)

(90)

-

(311)
(311)

รำยกำรปรับปรุ งและตัด
รำยกำรระหว่ำงกัน
2563
2562

2
(3)
1,807
(352)
1,455

(10)
(3)
2,136
(413)
1,723

40

11,766

154
3
(761)
56
-

82
2
(799)
18
(10)

13,908

2,356

23,587
23,587
2,856

24,963
24,963

งบกำรเงินรวม
2563
2562

งบการเงิน

สิ นทรั พย์ รวมของส่ วนงำน

2,667

24,457
24,457

ผลิตและจำหน่ำย
บรรจุภณ
ั ฑ์
2563
2562

ส่วนที่ 3

กำไรสำหรับปี

กำไรของส่ วนงำน
รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ที่ไม่ได้ปันส่ วน
รำยได้อื่น
รำยได้ทำงกำรเงิน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร
กำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
กำรปรับลดสิ นค้ำคงเหลือเป็ นมูลค่ำสุ ทธิ
ที่จะได้รับ
ต้นทุนทำงกำรเงิน
กำไรก่ อนค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้

รำยได้
รำยได้จำกกำรขำยให้ลูกค้ำภำยนอก
รำยได้ระหว่ำงส่ วนงำน
รวมรำยได้ จำกกำรขำย

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม

ผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์
จำกถัว่ เหลือง
2563
2562

(หน่ วย: ล้ำนบำท)
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งบการเงิน
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ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศำสตร์
กลุ่ มบริ ษ ทั ดำเนิ นธุ รกิ จในเขตภู มิ ศำสตร์ เดี ยว คื อประเทศไทย ดังนั้นรำยได้และสิ นทรั พย์ที่ แสดงอยู่ใ น
งบกำรเงิน จึงถือเป็ นกำรรำยงำนตำมเขตภูมิศำสตร์แล้ว
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ำรำยใหญ่
ในปี 2563 บริ ษ ทั ฯ มี รำยได้จำกลู ก ค้ำ รำยใหญ่จำนวนหนึ่ ง รำย เป็ นอัตรำร้ อยละ 14.5 ของรำยได้จำก
กำรขำย (2562: ร้อยละ 20.3) ซึ่งมำจำกส่ วนงำนผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์จำกถัว่ เหลือง
26. กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
บริ ษทั ฯและพนักงำนของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยและพนักงำนของบริ ษทั ย่อยได้จดั ตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชี พ
ขึ้นตำมพระรำชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชี พ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย และพนักงำนจ่ำย
สมทบกองทุนดังกล่ำวเป็ นรำยเดือนในอัตรำร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือน (2562: อัตรำร้อยละ 3 ของเงินเดือน)
กองทุนสำรองเลี้ยงชี พของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบริ หำรโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุนเอ็ม เอฟซี
จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ตำมลำดับ และจะจ่ำยให้แก่
พนักงำนเมื่อพนักงำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วยกองทุนของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ในระหว่ำงปี
2563 บริ ษทั ฯรับรู ้เงินสมทบดังกล่ำวเป็ นค่ำใช้จ่ำยจำนวน 10 ล้ำนบำท (2562: 8 ล้ำนบำท) และบริ ษทั ย่อย
รับรู ้เงินสมทบเป็ นค่ำใช้จ่ำยจำนวน 1 ล้ำนบำท (2562: 1 ล้ำนบำท)
27. เงินปันผล
เงินปั นผล

อนุมตั ิโดย

เงินปันผลระหว่ำงกำล
สำหรับปี 2562
เงินปันผลระหว่ำงกำล
สำหรับปี 2563
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2563

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 9 เมษำยน 2563
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 14 สิ งหำคม 2563

เงินปันผลประจำปี
สำหรับปี 2561
เงินปันผลระหว่ำงกำล
สำหรับปี 2562
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2562

ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้น
เมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2562
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 8 สิ งหำคม 2562

เงินปั นผลจ่ำย
(พันบำท)

เงินปั นผลจ่ำยต่อหุน้
(บำท)

606,458

0.75

727,750
1,334,208

0.90
1.65

646,889

0.80

566,027
1,212,916

0.70
1.50
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28. ภำระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ ำจเกิดขึน้
28.1 ภำระผูกพันเกีย่ วกับรำยจ่ ำยฝ่ ำยทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีภำระผูกพันเกี่ยวกับรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนจำนวนเงิน 68 ล้ำนบำทและ 0.1
ล้ำนดอลล่ำร์ สหรัฐ (2562: 200 ล้ำนบำท และ 0.4 ล้ำนยูโร) ซึ่ งเกี่ยวข้องกับกำรก่อสร้ำงโรงงำน ซื้ อเครื่ องจักร
และเครื่ องมือและเครื่ องใช้ในโรงงำน (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 67 ล้ำนบำท 2562: 169 ล้ำนบำท)
28.2 กำรคำ้ ประกัน
ก) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 กลุ่ มบริ ษ ทั มี หนังสื อค้ ำ ประกันซึ่ ง ออกโดยธนำคำรในนำมบริ ษ ัท ฯและ
บริ ษทั ย่อยเหลืออยูเ่ ป็ นจำนวน 41 ล้ำนบำท (2562: 39 ล้ำนบำท) ซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับภำระผูกพันทำงปฏิบตั ิ
บำงประกำรตำมปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 31 ล้ำนบำท 2562:
30 ล้ำนบำท) หนังสื อค้ ำประกันดังกล่ำวใช้เพื่อค้ ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ ำและค้ ำประกันกำรปฏิ บตั ิ ตำม
สัญญำซื้ อขำย
ข) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั ย่อยไม่มีภำระผูกพันจำกกำรทำแสตนด์บำยเลตเตอร์ออฟเครดิต (2562:
0.4 ล้ำนยูโร หรื อประมำณ 12.3 ล้ำนบำท อันเกี่ยวเนื่องกับกำรซื้อเครื่ องจักรของบริ ษทั ย่อย)
28.3 ภำระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญำให้ บริกำรระยะยำว
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั ฯมีภำระผูกพันในกำรจ่ำยค่ำบริ กำรในอนำคตตำมสัญญำบริ กำรหลำยฉบับ
คิดเป็ นจำนวนเงินรวม 10.5 ล้ำนบำท (2562: 2.8 ล้ำนบำท) โดยสัญญำบริ กำรมีอำยุสัญญำระหว่ำง 1 - 5 ปี
29. ลำดับชั้นของมูลค่ ำยุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์และหนี้ สินที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรื อ
เปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรมแยกแสดงตำมลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3
รวม

สินทรัพย์ ทวี่ ดั มูลค่ ำด้ วยมูลค่ ำยุตธิ รรม
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำน
กำไรหรื อขำดทุน
เงินลงทุนในกองทุนเปิ ดตรำสำรหนี้
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำน
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
เงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริ ษทั จดทะเบียน
เงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริ ษทั ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน

-

1,899

-

1,899

11
-

-

253

11
253
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(หน่วย: ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3
รวม
หนีส้ ินทีว่ ดั มูลค่ ำด้ วยมูลค่ ำยุตธิ รรม
ตรำสำรอนุพนั ธ์
สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ

สินทรัพย์ ทวี่ ดั มูลค่ ำด้ วยมูลค่ ำยุตธิ รรม
เงินลงทุนในกองทุนเปิ ดตรำสำรหนี้
เงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริ ษทั จดทะเบียน

-

2

2
(หน่วย: ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3
รวม
17

499
-

-

499
17

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมและข้อมูลที่ใช้สำหรับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมระดับ 2
เงินลงทุนในกองทุนรวมตรำสำรหนี้ วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมในระดับชั้นที่ 2 ซึ่ งเป็ นกำรใช้ขอ้ มูลอื่นที่
สำมำรถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน ไม่ว่ำจะเป็ นข้อมูลทำงตรงหรื อทำงอ้อม มูลค่ำยุติธรรมของ
เงิ นลงทุนในกองทุนรวมตรำสำรหนี้ ดงั กล่ำว คำนวณโดยใช้รำคำมูลค่ำสิ นทรัพย์สุทธิ ของหน่ วยลงทุนที่
ประกำศโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน
มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุพนั ธ์คำนวณโดยใช้เทคนิคกำรคิดลดกระแสเงินสดในอนำคตและแบบจำลอง
ตำมทฤษฎี ในกำรประเมิ นมูลค่ำ ซึ่ งข้อมูลที่นำมำใช้ในกำรประเมินมูลค่ำส่ วนใหญ่เป็ นข้อมูลที่สำมำรถ
สังเกตได้ในตลำดที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตรำแลกเปลี่ยนทันที อัตรำแลกเปลี่ยนล่วงหน้ำของเงินตรำต่ำงประเทศ
เส้นอัตรำผลตอบแทนของอัตรำดอกเบี้ย เป็ นต้น
เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมและข้อมูลที่ใช้สำหรับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมระดับ 3
มูลค่ำยุติธรรมของเงิ นลงทุนในตรำสำรทุนของบริ ษทั ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียนคำนวณโดยประเมินและ
พิจำรณำจำกกำรเปลี่ยนแปลงในฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของกิจกำรที่ถูกลงทุน รวมถึงปัจจัย
อื่น ๆ
ในระหว่ำงปี ปั จจุบนั ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหว่ำงลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
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30. เครื่ องมือทำงกำรเงิน
30.1 ตรำสำรอนุพนั ธ์
ตรำสำรอนุพนั ธ์ ทไี่ ม่ ได้ กำหนดให้ เป็ นเครื่ องมือทีใ่ ช้ ป้องกันควำมเสี่ ยง
กลุ่มบริ ษทั ใช้สัญญำซื้ อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเพื่อบริ หำรควำมเสี่ ยงในกำรทำธุ รกรรมบำงส่ วน
โดยเข้ำ ท ำสั ญญำซื้ อขำยเงิ นตรำต่ ำ งประเทศล่ วงหน้ำ ในช่ วงเวลำที่ สอดคล้องกับควำมเสี่ ยงจำกอัตรำ
แลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศของรำยกำรอ้ำงอิงซึ่ งมีอำยุสัญญำโดยทัว่ ไปตั้งแต่ 1 เดือนถึง 12 เดือน
30.2 วัตถุประสงค์ และนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ ยงทำงกำรเงิน
เครื่ องมือทำงกำรเงินที่สำคัญของกลุ่มบริ ษทั ประกอบด้วยเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหนี้กำรค้ำ
เงินลงทุน เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ ทรัสต์รีซีท กลุ่มบริ ษทั มีควำมเสี่ ยงทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือ
ทำงกำรเงินดังกล่ำว และมีนโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง ดังนี้
ควำมเสี่ ยงด้ ำนเครดิต
กลุ่มบริ ษทั มีควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิตที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้กำรค้ำ เงินฝำกกับธนำคำรและสถำบันกำรเงิน และ
เครื่ องมือทำงกำรเงินอื่น ๆ ยกเว้นตรำสำรอนุพนั ธ์ จำนวนเงินสู งสุ ดที่กลุ่มบริ ษทั อำจต้องสู ญเสี ยจำกกำรให้
สิ นเชื่อคือมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ลูกหนี้การค้ า
กลุ่มบริ ษทั บริ หำรควำมเสี่ ยงโดยใช้นโยบำยและขั้นตอนในกำรควบคุมกำรให้สินเชื่ออย่ำงเหมำะสม จึงไม่
คำดว่ำจะเกิ ดผลขำดทุ นทำงกำรเงิ นที่ มีสำระสำคัญ นอกจำกนี้ กลุ่มบริ ษทั มีกำรติดตำมยอดคงค้ำงของ
ลู ก หนี้ ก ำรค้ำ อย่ำ งสม่ ำ เสมอและกำรให้สิ นเชื่ อของกลุ่ ม บริ ษ ทั เป็ นแบบไม่ ก ระจุ ก ตัว เนื่ องจำกมี ฐำน
ลูกค้ำจำนวนมำกและอยูห่ ลำกหลำยกลุ่มธุรกิจ และส่ วนใหญ่เป็ นลูกค้ำที่มีควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ดี
กลุ่ มบริ ษทั พิจำรณำกำรด้อยค่ำทุ กวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน อัตรำกำรตั้งสำรองของผลขำดทุนด้ำน
เครดิ ตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นคำนวณโดยพิจำรณำจำกอำยุหนี้ คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงกำหนดชำระสำหรับกลุ่ม
ลูกค้ำที่มีรูปแบบของควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิตที่คล้ำยคลึงกัน โดยจัดกลุ่มลูกค้ำตำมประเภทของผลิตภัณฑ์ และ
อันดับควำมน่ำเชื่ อถือของลูกค้ำ กำรคำนวณผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นคำนึงถึง
ผลของควำมน่ ำจะเป็ นถ่วงน้ ำหนัก มูลค่ำของเงินตำมเวลำและข้อมูลที่มีควำมสมเหตุสมผลและสำมำรถ
สนับสนุนได้ที่มีอยู่ ณ วันที่รำยงำนเกี่ยวกับเหตุกำรณ์ในอดีต สภำพกำรณ์ปัจจุบนั และกำรคำดกำรณ์สภำวะ
เศรษฐกิจในอนำคต
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เครื่องมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร
กลุ่ มบริ ษทั บริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิ ตที่เกี่ ยวข้องกับยอดคงเหลือกับธนำคำรและสถำบันกำรเงิ นตำม
นโยบำยของกลุ่มบริ ษทั โดยจะลงทุนกับคู่สัญญำที่ได้รับกำรอนุ มตั ิแล้วเท่ำนั้นและอยู่ในวงเงินที่กำหนด
ให้กบั คู่สัญญำแต่ละรำย โดยวงเงินจะถูกสอบทำนโดยคณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นประจำทุกปี และอำจมีกำร
ปรับปรุ งในระหว่ำงปี ขึ้นอยูก่ บั ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริ หำรของกลุ่มบริ ษทั กำรกำหนดวงเงิน
ดังกล่ำวเป็ นกำรช่วยลดควำมเสี่ ยงของกำรกระจุกตัวและบรรเทำผลขำดทุนทำงกำรเงินที่อำจเกิดขึ้นจำกผิด
นัดชำระของคู่สัญญำ
กลุ่มบริ ษทั มีควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิตของตรำสำรหนี้ และตรำสำรอนุพนั ธ์ไม่สูงมำกนักเนื่ องจำกคู่สัญญำเป็ น
ธนำคำรที่ มี อ ัน ดับ ควำมน่ ำ เชื่ อ ถื อ ด้ำ นเครดิ ต ที่ อ ยู่ใ นระดับ สู ง ซึ่ ง ประเมิ น โดยสถำบัน จัด อัน ดับ ควำม
น่ำเชื่อถือด้ำนเครดิตระหว่ำงประเทศ
ควำมเสี่ ยงด้ ำนตลำด
กลุ่มบริ ษทั มีควำมเสี่ ยงด้ำนตลำด 3 ประเภท ได้แก่ ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ย ควำมเสี่ ยงจำกรำคำสิ นค้ำ
โภคภัณฑ์ และควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
กลุ่มบริ ษทั มีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่ องกับเงิ นฝำกธนำคำรและเจ้ำหนี้ ทรัสต์รีซีท
อย่ำงไรก็ตำมสิ นทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงินดังกล่ำวมีอตั รำดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำดหรื อมี
อัตรำดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึ งใกล้เคียงกับอัตรำตลำดในปั จจุบนั ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยของกลุ่มบริ ษทั จึงอยู่
ในระดับต่ำ รำยละเอียดของเงินฝำกธนำคำรและเจ้ำหนี้ทรัสต์ซีทแสดงไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ข้อ 8 และข้อ 16
ความเสี่ยงจากราคาสินค้ าโภคภัณฑ์
บริ ษทั ฯมีควำมเสี่ ยงจำกควำมผันผวนของรำคำถัว่ เหลืองซึ่ งเป็ นวัตถุดิบหลักในกำรผลิตของบริ ษทั ฯ ดังนั้น
เพื่อเป็ นกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงจำกควำมผันผวนของกำไรขั้นต้น บริ ษทั ฯจึงมีกระบวนกำรป้องกันควำมเสี่ ยง
โดยเข้ำทำสัญญำแลกเปลี่ ยนรำคำสิ นค้ำโภคภัณฑ์ (Commodity Swap Agreement) ระยะสั้นกับธนำคำร
พำณิ ชย์ ซึ่ งเมื่อมีกำรปิ ดสถำนะของสัญญำหรื อเมื่อสัญญำสิ้ นสุ ดลงตำมอำยุ บริ ษทั ฯจะรับรู ้รำยกำรกำไร
หรื อขำดทุนที่เกิดขึ้นในงบกำไรขำดทุน
บริ ษทั ฯไม่มีสัญญำดังกล่ำวที่เปิ ดสถำนะไว้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่มบริ ษทั มีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศเนื่องจำกกลุ่มบริ ษทั มีรำยกำรซื้ อวัตถุดิบ
หลักและเครื่ องจักรและขำยสิ นค้ำเป็ นสกุลเงินต่ำงประเทศ กลุ่มบริ ษทั บริ หำรควำมเสี่ ยงโดยกำรเข้ำทำ
สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ซึ่ งสัญญำโดยส่ วนใหญ่มีอำยุไม่เกินหนึ่งปี
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ฯมียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่เป็ นสกุล
เงินตรำต่ำงประเทศ ดังนี้
สกุลเงิน

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
ยูโร

สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
2563
2562
(ล้ำน)
(ล้ำน)
1.0
0.4
-

หนี้ สินทำงกำรเงิน
2563
2562
(ล้ำน)
(ล้ำน)
127.1
55.8
0.1
0.1

อัตรำแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2563
2562
(บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)
30.0371
30.1540
38.8764
33.7311

ยอดคงเหลือของสัญญำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 มีรำยละเอียดดังนี้
สกุลเงิน
สัญญำซื้อเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
สัญญำขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
จำนวนเงิน อัตรำแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยตำมสัญญำ
(ล้ำน)
(บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)

ครบกำหนดตำมสัญญำ

24.0

30.1161

มีนำคม - มิถุนำยน 2564

1.3

30.1981

มีนำคม - มิถุนำยน 2564

กลุ่มบริ ษทั ไม่มีสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
การวิเคราะห์ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศ
ตำรำงต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อกำไรก่อนภำษีของกลุ่มบริ ษทั จำกกำรเปลี่ยนแปลงที่อำจเกิ ดขึ้น
อย่ำงสมเหตุสมผลของอัตรำแลกเปลี่ ยนสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ โดยกำหนดให้ตวั แปรอื่นทั้งหมด
คงที่ ทั้งนี้ ผลกระทบต่อกำไรก่อนภำษี น้ ี เกิ ดจำกกำรเปลี่ ยนแปลงของมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์และ
หนี้สินที่เป็ นตัวเงิน รวมถึงตรำสำรอนุ พนั ธ์ที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศที่ไม่ได้กำหนดให้เป็ นเครื่ องมือที่ใช้
ป้ องกันควำมเสี่ ยง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ไม่มีควำมเสี่ ยงอย่ำงเป็ นสำระสำคัญจำกกำร
เปลี่ยนแปลงของสกุลเงินตรำต่ำงประเทศสกุลอื่น
สกุลเงิน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ

เพิ่มขึ้น/ลดลง
(ร้อยละ)
+0.5
-0.5

ผลกระทบต่อกำไรก่อนภำษี
(พันบำท)
(15,651)
15,651

ทั้งนี้ ข้อมูลนี้ไม่ใช่กำรคำดกำรณ์หรื อพยำกรณ์สภำวะตลำดในอนำคต และควรใช้ดว้ ยควำมระมัดระวัง
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30.3 มูลค่ ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
เนื่ องจำกเครื่ องมือทำงกำรเงิ นส่ วนใหญ่ข องกลุ่มบริ ษทั จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น หรื อมีอตั รำดอกเบี้ ย
ใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบี้ยในตลำด กลุ่มบริ ษทั จึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงินใกล้เคียง
กับมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
31. กำรบริหำรจัดกำรทุน
วัตถุประสงค์ในกำรบริ หำรจัดกำรทุนที่สำคัญของกลุ่มบริ ษทั คือกำรจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้ำงทุนที่เหมำะสม
เพื่อสนับสนุนกำรดำเนิ นธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั และเสริ มสร้ำงมู ลค่ำกำรถือหุ ้นให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น โดย ณ วันที่
31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีอตั รำส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ำกับ 0.46:1 (2562: 0.30:1) และเฉพำะบริ ษทั ฯมี
อัตรำส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ำกับ 0.48:1 (2562: 0.31:1)
32. เหตุกำรณ์ ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
32.1 เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2564 ที่ประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯมีมติอนุ มตั ิจ่ำยเงินปั นผลประจำปี ในอัตรำ
หุน้ ละ 0.80 บำท รวมเป็ นจำนวนเงิน 647 ล้ำนบำท เพิ่มเติมจำกที่จ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลไปแล้วในอัตรำ
หุ ้นละ 0.90 บำท โดยจ่ำยจำกผลกำรดำเนิ นงำนประจำปี 2563 ทั้งนี้ มติดงั กล่ำวจะนำเสนอต่อที่ประชุ ม
สำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2564 เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ พิจำรณำอนุมตั ิต่อไป
32.2 เมื่อวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ย่อยมีมติอนุมตั ิจ่ำยเงินปั นผลประจำปี ในอัตรำ
หุ ้นละ 0.22 บำท รวมเป็ นจำนวนเงิน 59 ล้ำนบำท เพิ่มเติมจำกที่จ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลไปแล้วในอัตรำ
หุน้ ละ 0.10 บำท โดยจ่ำยจำกผลกำรดำเนินงำนประจำปี 2563 ทั้งนี้มติดงั กล่ำวจะนำเสนอต่อที่ประชุมสำมัญ
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อยประจำปี 2564 เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อยพิจำรณำอนุมตั ิต่อไป
33. กำรอนุมัติงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมกำรของบริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2564
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

บริิษััทได้้สอบทานข้้อมููลในแบบ 56-1 One report / รายงานประจำำ�ปีี 2563 ฉบัับนี้้�แล้้วด้้วยความระมััดระวััง บริิษััทขอรัับรองว่่า ข้้อมููล
ดัังกล่่าวถููกต้้องครบถ้้วน ไม่่เป็็นเท็็จ ไม่่ทำ�ำ ให้้ผู้้�อื่่�นสำำ�คััญผิิด หรืือขาดข้้อมููลที่่�ควรต้้องแจ้้งในสาระสำำ�คััญ นอกจากนี้้�บริิษััทขอรัับรองว่่า
(1) งบการเงิินและข้้อมููลทางการเงิินที่่�สรุุปมาในแบบ 56-1 One report / รายงานประจำำ�ปีี 2563 ได้้แสดงข้้อมููลอย่่างถููกต้้องครบถ้้วน
ในสาระสำำ�คััญเกี่่�ยวกัับฐานะการเงิิน ผลการดำำ�เนิินงาน และกระแสเงิินสดของบริิษััทและบริิษััทย่่อยแล้้ว
(2) บริิษััทได้้จััดให้้มีีระบบการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�ดีี เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าบริิษััทได้้เปิิดเผยข้้อมููลในส่่วนที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญทั้้�งของบริิษััทและบริิษััท
ย่่อยอย่่างถููกต้้องครบถ้้วนแล้้ว รวมทั้้�งควบคุุมดููแลให้้มีีการปฏิิบััติิตามระบบดัังกล่่าว
(3) บริิษััทได้้จััดให้้มีีระบบการควบคุุมภายในที่่�ดีี และควบคุุมดููแลให้้มีีการปฏิิบััติติ ามระบบดัังกล่่าว และบริิษััทได้้แจ้้งข้้อมููลการประเมิิน
ระบบการควบคุุมภายใน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ต่่อผู้้�สอบบััญชีี และกรรมการตรวจสอบของบริิษััทแล้้ว ซึ่่�งครอบคลุุมถึึงข้้อ
บกพร่่องและการเปลี่่ย� นแปลงที่่�สำำ�คัญ
ั ของระบบการควบคุุมภายใน รวมทั้้�งการกระทำำ�ที่่มิ� ชิ อบที่่�อาจมีีผลกระทบต่่อการจััดทำำ�รายงาน
ทางการเงิินของบริิษััทและบริิษััทย่่อย
ในการนี้้�เพื่่�อเป็็นหลัักฐานว่่าเอกสารทั้้�งหมดเป็็ นเอกสารชุุดเดีียวกัันกัับบริิษััท ได้้รัับรองความถููกต้้องแล้้ว บริิษััทได้้มอบหมายให้้
นายพาชััย จัันทร์์พิทัิ ักษ์์ เป็็นผู้้�ลงลายมืือชื่่�อกำำ�กัับเอกสารนี้้�ไว้้ทุุกหน้้าด้้วย หากเอกสารใดไม่่มีีลายมืือชื่่�อของ นายพาชััย จัันทร์์พิทัิ ักษ์์
กำำ�กัับไว้้ บริิษััทจะถืือว่่าไม่่ใช่่ข้้อมููลที่่�บริิษััทได้้รัับรองความถููกต้้องของข้้อมููลไว้้

ลงนามโดย

นายวิิชิิต วิิทยฐานกรณ์์
กรรมการ

นางสาวอรััญญา วิิทยฐานกรณ์์
กรรมการ

199

200

ส่วนที่ 4

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ภาคผนวก

บริษัท น้ำมันพืชไทย จ้ำกัด (มหำชน)
เอกสารแนบ 1

แบบ 56-1 One Report / รำยงำนประจ้ำปี 2563

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ อี านาจควบคุม และเลขานุการบริษทั

ประวัตกิ รรมการและผูบ้ ริหาร (ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564)
ชือ่ / ตาแหน่ง
วันได้รบั การแต่งตัง้

1. นายสมพล เกียรติไพบูลย์

 ประธานกรรมการ (อิสระ)
 กรรมการตรวจสอบ
 ประธานคณะกรรมการ
บ ร ร ษั ท ภิ บ า ล ส ร ร ห า
และกาหนดค่าตอบแทน
แต่งตั้ง 10 ตุลาคม 2544

อายุ/ปี

80

วุฒิการศึกษา / ประวัตกิ ารฝึกอบรม

 ดุษฎีบัณทิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 M.A. Economics, Fairleigh Dickinson
University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
 ปริญญาโท (เกียรตินิยม) พัฒนบริหารศาสตร์
สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินยิ ม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ปี 2531
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร The Role of the
Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 8/2546
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.)
รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

สัดส่วนการ
ถือหุน้ % ณ
31 ธ.ค. 63

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริหาร

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา

ตาแหน่ง

2562-ปัจจุบัน
2558-ปัจจุบัน
2558-ปัจจุบัน



2558-2562
2558-2562
2558-2562



2558-2562
2558-2562
2558




วุฒิสมาชิก
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ (อิสระ),
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหา และกาหนดค่าตอบแทน
ประธานที่ปรึกษา
ประธานที่ปรึกษา
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิด้านการ
ประกันภัย
สมาชิก
รองประธาน
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ

2558



ที่ปรึกษาพิเศษ









บริษทั











มูลนิธิสมั มาชีพ
บริษัท น้ามันพืชไทย จากัด (มหาชน)

รองนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายเศรษฐกิจ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
คณะกรรมการกากับและส่งเสริม การ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ส.น.ช.)
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน (ปปง.)
คณะที่ปรึกษาพิเศษศูนย์ศิลปาชีพระหว่าง
ประเทศ (องค์การมหาชน)

บริษัท น้ำมันพืชไทย จ้ำกัด (มหำชน)
ชือ่ / ตาแหน่ง
วันได้รบั การแต่งตัง้

2. นายอภิชาติ จีระพันธุ์

 กรรมการ (อิสระ)
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
 ก ร ร ม ก า ร บ ร ร ษั ท ภิ บ า ล
สรรหา และกาหนด
ค่าตอบแทน
แต่งตั้ง 28 กุมภาพันธ์ 2561

อายุ/ปี

วุฒิการศึกษา / ประวัตกิ ารฝึกอบรม

63

 ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
 ปริญญาบัตร ปรอ.รุน่ ที่ 24/2554
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 ประกาศนียบัตร หลักสูตรการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยสาหรับนักบริหาร
ระดับสูง (ปปร. รุ่นที่ 18/2557) สถาบัน
พระปกเกล้า
 หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 103/2556
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
 หลักสูตร Advance Audit Committee
Program (AACP) รุ่นที่ 31/2561
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
 หลักสูตร Corporate Governance for
Executive (CGE) รุ่นที่ 15/2562 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

แบบ 56-1 One Report / รำยงำนประจ้ำปี 2563
สัดส่วนการ
ถือหุน้ % ณ
31 ธ.ค. 63

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริหาร

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา

ตาแหน่ง

2562-ปัจจุบัน
2561-ปัจจุบัน



2559-ปัจจุบัน



2558-ปัจจุบัน
2558-ปัจจุบัน



2558-ปัจจุบัน



2558-ปัจจุบัน
2558-ปัจจุบัน
2561-2562



2558-2561
2558-2561
2558-2561











ผู้เชี่ยวชาญประจาตัวสมาชิกวุฒิสภา
กรรมการอิ ส ระ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการบรรษั ท ภิ บ าล
สรรหา และกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการและเหรัญญิก
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษทั


บริษัท น้ามันพืชไทย จากัด (มหาชน)



บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จากัด
(มหาชน)




บริษัท มิลล์คอน สตีล จากัด (มหาชน)
บริษัท มิลล์คอน สตีล จากัด (มหาชน)



บริษัท สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน)



บริษัท เอซี เวิร์ลไวด์ จากัด
มูลนิธนิ ักกฎหมายธุรกิจ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา




บริษัท คอนติเนนตัล โฮลดิ้งส์
 บริษัท สยามพรีเมียร์ เซอร์วิส จากัด
 บริษัท สานักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จากัด


บริษัท น้ำมันพืชไทย จ้ำกัด (มหำชน)
ชือ่ / ตาแหน่ง
วันได้รบั การแต่งตัง้

3. ดร. ชัยพัฒน์ สหัสกุล

 กรรมการ (อิสระ)
 กรรมการตรวจสอบ
 กรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม
สังคม บริหารความเสี่ยง และ
การกากับการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์
แต่งตั้ง 28 เมษายน 2553

อายุ/ปี

วุฒิการศึกษา / ประวัตกิ ารฝึกอบรม

66

 เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยโรเชสเตอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 เศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมกับ
เอกชน (ปรอ.) รุน่ ที่ 21
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุน่ ที่ 12
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน
(วพน.) รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยสาหรับนักบริหารระดับสูง
รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้า
 หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 21/2545
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
 หลักสูตร Audit Committee and Continuing
Development Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
 หลักสูตร Monitoring Fraud Risk
Management
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
 หลักสูตร Monitoring the System of
Internal Control and Risk Management
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
 หลักสูตร Monitoring the Quality of
Financial Reporting
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

แบบ 56-1 One Report / รำยงำนประจ้ำปี 2563
สัดส่วนการ
ถือหุน้ % ณ
31 ธ.ค. 63

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริหาร

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา

ตาแหน่ง

2558-ปัจจุบัน



2558-ปัจจุบัน



2558-ปัจจุบัน



2561-2562
2560-2562



2558-2562



2559-2561



อนุกรรมการจัดทาบันทึกข้อตกลงและ
ประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ
(สาขาเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ)
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม
บริหารความเสี่ยง และการกากับการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
กรรมการ
อนุกรรมการ

บริษทั


สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงการคลัง



บริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน)



บริษัท น้ามันพืชไทย จากัด (มหาชน)



การเคหะแห่งชาติ
คณะอนุกรรมการกลัน่ กรองแผนการแก้ไข
ปัญหารัฐวิสาหกิจ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ






อนุกรรมาธิการนโยบายการเงิน การคลัง
งบประมาณและติดตามสถานการณ์
เศรษฐกิจของประเทศ
กรรมการ

2559-2560



อนุกรรมการ



2559-2560



รองประธาน



2558-2560



ประธานอนุกรรมการประเมินผล



2558-2559
2558-2559
2558-2559



ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการประจาคณะเศรษฐศาสตร์











บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้าภาค
ตะวันออก จากัด (มหาชน)
คณะอนุกรรมการบริหารสานักงานบริหาร
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน
คณะที่ปรึกษาด้านเทคนิคงานวิจัยพัฒนา
เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน
โครงการภายใต้กองทุนเพือ่ ส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน
ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
สภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บริษัท น้ำมันพืชไทย จ้ำกัด (มหำชน)
ชือ่ / ตาแหน่ง
วันได้รบั การแต่งตัง้

ดร. ชัยพัฒน์ สหัสกุล (ต่อ)

อายุ/ปี

วุฒิการศึกษา / ประวัตกิ ารฝึกอบรม

 หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
 หลักสูตร The Board’s Role in Fraud Prevention
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
 หลักสูตร Audit Committee program รุน่ ที่ 33
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
 “Steering Governance in a Changing
World” IOD International Director
Conference 2017
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
 Corporate Disclosures: What are investors
looking for beyond financial measures?”
IOD Breakfast Talk 3/2017
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
 Rising above disruption : A Call for Action,
National Director Conference 2018
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
 สัมมนา หัวข้อ“ Anti-Corruption: The
Practical Guide ”, Thai CAC
 EVEREST – Entire Business Innovation
Transformation (EBIT), กรณีศกึ ษา IRPC
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 “ความยั่งยืนของธุรกิจยุคดิจทิ ัล”
 บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด

แบบ 56-1 One Report / รำยงำนประจ้ำปี 2563
สัดส่วนการ
ถือหุน้ % ณ
31 ธ.ค. 63

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริหาร

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา

ตาแหน่ง

บริษทั

บริษัท น้ำมันพืชไทย จ้ำกัด (มหำชน)
ชือ่ / ตาแหน่ง
วันได้รบั การแต่งตัง้

4. รศ.น.สพ. กิจจา อุไรรงค์

กรรมการ (อิสระ)
 กรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหา และกาหนดค่าตอบแทน


แต่งตั้ง 29 เมษายน 2557

อายุ/ปี

วุฒิการศึกษา / ประวัตกิ ารฝึกอบรม

68

 วิทยาศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 สัตวแพทย์ศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 วุฒิบัตรด้านโรคสุกร
มหาวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์
ฮันโนเวอร์ สาธารณรัฐเยอรมัน
 หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 202/2557
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
 Diplomate, Thai Board of Veterinary
Medicine
 หลักสูตร Board Nomination and
Compensation Program (BNCP) รุ่น 9/2563
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

แบบ 56-1 One Report / รำยงำนประจ้ำปี 2563
สัดส่วนการ
ถือหุน้ % ณ
31 ธ.ค. 63

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริหาร

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา

ตาแหน่ง

2563-ปัจจุบัน



2563-ปัจจุบัน



2562-ปัจจุบัน
2561-ปัจจุบัน

คณะกรรมการที่ปรึกษา

คณะทางานวิชาการในการป้องกันและ
ควบคุมโรค
 กรรมการกรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหา และกาหนดค่าตอบแทน
 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

2559-ปัจจุบัน
2559-ปัจจุบัน
2559-ปัจจุบัน




ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
ที่ปรึกษาด้านวิชาการ

2559-ปัจจุบัน



ที่ปรึกษาด้านวิชาการ

2558-ปัจจุบัน



ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ

2558-ปัจจุบัน



ที่ปรึกษา

2558-ปัจจุบัน
2558-ปัจจุบัน
2558-ปัจจุบัน
2558-ปัจจุบัน
2558-ปัจจุบัน





ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
กรรมการอิสระ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ



รองคณบดี



รองอธิการบดี








บริษทั



คณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและ
ผลิตภัณฑ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมปศุสัตว์



บริษัท น้ามันพืชไทย จากัด (มหาชน)



คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์
 บริษัทมาสเตอร์เว็ท จากัด
 บริษัทแมคโปรดัก
๊ ส์ จากัด
 บริษัท MSD ประเทศไทย จากัด
(แผนกยาสัตว์)
 บริษัท Zoetis ประเทศไทย จากัด
(แผนกยาสัตว์)
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์
 คณะอนุกรรมการด้านยาและวัคซีนในทางสัตว
แพทย์ สัตวแพทยสภา
 บริษัทเบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า เครือเบทาโกร
 บริษัทในเครือไบโอไซน์
 บริษัทในเครือเว็ทโปรดักส์
 บริษัทในเครือสมาร์ทเว็ท
 บริษัท น้ามันพืชไทย จากัด (มหาชน)
 คณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและ
ผลิตภัณฑ์ (Pig Board) ตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรี
 คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ฝ่ายบริหารและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


บริษัท น้ำมันพืชไทย จ้ำกัด (มหำชน)
ชือ่ / ตาแหน่ง
วันได้รบั การแต่งตัง้

5. ดร.สุวทิ ย์ เมษินทรีย์

 กรรมการ (อิสระ)
 กรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหา และกาหนดค่าตอบแทน
แต่งตั้ง 13 มกราคม 2564

อายุ/ปี

วุฒิการศึกษา / ประวัตกิ ารฝึกอบรม

59

 ปริญญาเอกการตลาด
Kellogg Graduate School of management,
Northwestern University
 ปริญญาโท MBA, คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 ปริญญาตรีเภสัชศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล
 หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 18/2545
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
 หลักสูตร Director Certification Program
Refresher (DCP-Re) รุ่นที่ 18/2549
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
 หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 60/2549
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
รุ่นที่ 37/2554
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า การ
พาณิชย์ และอุตสาหกรรม
สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย (TEPCoT) รุ่นที่ 3
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุน่ ที่ 3
สถาบันวิทยาการตลาดทุน

แบบ 56-1 One Report / รำยงำนประจ้ำปี 2563
สัดส่วนการ
ถือหุน้ % ณ
31 ธ.ค. 63

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริหาร

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา

ตาแหน่ง

2562-2563

 กรรมการอิสระ กรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหา และกาหนดค่าตอบแทน
 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษทั และ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล สรรหา และกาหนด
ค่าตอบแทน
 รัฐมนตรีว่าการ

2560-2562
2559-2560
2558-2559

 รัฐมนตรีว่าการ
 รัฐมนตรีประจา
 รัฐมนตรีช่วยว่าการ

2564-ปัจจุบัน
2563

บริษทั


บริษัท น้ามันพืชไทย จากัด (มหาชน)



บริษัท น้ามันพืชไทย จากัด (มหาชน)

 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม
 กระทรวงวิทยาศาสตร์
 สานักนายกรัฐมนตรี
 กระทรวงพาณิชย์

บริษัท น้ำมันพืชไทย จ้ำกัด (มหำชน)

6.

ชือ่ / ตาแหน่ง
วันได้รบั การแต่งตัง้

อายุ/ปี

นายวิชิต วิทยฐานกรณ์

75

 กรรมการ
 กรรมการซึ่งมีอานาจลงลายมือ
ชื่ อ แท น บริ ษั ท ตามหนั ง สื อ
รับรอง
แต่งตั้ง 28 มีนาคม 2528
7. น.ส. อรัญญา วิทยฐานกรณ์

 กรรมการ
 กรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม
สังคม บริหารความเสี่ยง และ
ก าร ก ากั บ การ ปฏิ บั ติ ต าม
กฎเกณฑ์
 รั ก ษ า ก า ร ผู้ ช่ วย ป ร ะธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

55

แบบ 56-1 One Report / รำยงำนประจ้ำปี 2563
สัดส่วนการ
ถือหุน้ % ณ
31 ธ.ค. 63

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริหาร

 International Oversea Chinese High
School, Taiwan
 หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตรผู้บริหารทูตศิลปวัฒนธรรม รุ่นที่
1/2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านองค์ความรูแ้ ละ
ความร่วมมือทางธุรกิจจีน (TEPCIAN),
รุ่นที1่ /2563 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

1.36

ญาติ

 ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธนบุรี
 หลักสูตร Mini MBA ปี 2530
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 หลักสูตรการสืบทอดธุรกิจครอบครัวอย่างยัง่ ยืน
ปี 2552
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ (SASIN)
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 82/2553
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 134/2553
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2.27

วุฒิการศึกษา / ประวัตกิ ารฝึกอบรม

ญาติ

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา

ตาแหน่ง

2558-ปัจจุบัน
2558-ปัจจุบัน
2561-2563
2558-2561



2558-2561
2558



2564-ปัจจุบัน
2562-ปัจจุบัน



2558-ปัจจุบัน
2561-2563



2561-2562



2558-2561
2558



2558















บริษทั

กรรมการ
นายกสมาคม
ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ
กาหนดค่าตอบแทน
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง



รักษาการผู้ชว่ ยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม
บริหารความเสี่ยง และการกากับการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการ
พาณิชย์
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ
กาหนดค่าตอบแทน
รองประธานกรรมการบริหาร
รองกรรมการผูจ้ ัดการอาวุโส
สายงานธุรกิจวัตถุดิบอาหารสัตว์
รองกรรมการผูจ้ ัดการสายงานธุรกิจ
การตลาด











บริษัท น้ามันพืชไทย จากัด (มหาชน)
สมาคมผู้ผลิตน้ามันถั่วเหลืองและราข้าว
บริษัท น้ามันพืชไทย จากัด (มหาชน)
บริษัท น้ามันพืชไทย จากัด (มหาชน)
บริษัท น้ามันพืชไทย จากัด (มหาชน)
บริษัท น้ามันพืชไทย จากัด (มหาชน)

บริษัท น้ามันพืชไทย จากัด (มหาชน)
บริษัท น้ามันพืชไทย จากัด (มหาชน)



บริษัท น้ามันพืชไทย จากัด (มหาชน)
บริษัท น้ามันพืชไทย จากัด (มหาชน)



บริษัท น้ามันพืชไทย จากัด (มหาชน)




บริษัท น้ามันพืชไทย จากัด (มหาชน)
บริษัท น้ามันพืชไทย จากัด (มหาชน)



บริษัท น้ามันพืชไทย จากัด (มหาชน)



บริษัท น้ำมันพืชไทย จ้ำกัด (มหำชน)
ชือ่ / ตาแหน่ง
วันได้รบั การแต่งตัง้

อายุ/ปี

แต่งตั้ง 29 เมษายน 2554

นายวิชัย วิทยฐานกรณ์

 กรรมการ
แต่งตั้ง 13 พฤษภาคม 2559

สัดส่วนการ
ถือหุน้ % ณ
31 ธ.ค. 63

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริหาร

7.55

ญาติ

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา

ตาแหน่ง

บริษทั

 หลักสูตร Financial Statements for Directors
(FSD) รุ่นที่ 11/2554
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตร Executive Development Program
(EDP) รุ่นที่ 12/2556
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงองค์กร” รุน่ ที่
5/2558 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุน่ ที่ 23/2559

น.ส. อรัญญา วิทยฐานกรณ์ (ต่อ)
 ก ร ร ม ก า ร ซึ่ ง มี อ า น า จ ล ง
ลายมื อ ชื่ อ แทนบริ ษั ท ตาม
หนังสือรับรอง

8.

วุฒิการศึกษา / ประวัตกิ ารฝึกอบรม

แบบ 56-1 One Report / รำยงำนประจ้ำปี 2563

70

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

2560-ปัจจุบัน



ที่ปรึกษาอาวุโส



2559-ปัจจุบัน
2558-ปัจจุบัน
2558-ปัจจุบัน
2558-ปัจจุบัน
2558-ปัจจุบัน
2558-ปัจจุบัน
2558-2560
2558-2560



กรรมการ
ประธาน
ประธาน
ประธาน
ประธาน
กรรมการบริษทั
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา



















คณะอนุกรรมการกลุม่ ค้าชายแดน
และข้ามแดน ด้านจีนตอนใต้
บริษัท น้ามันพืชไทย จากัด (มหาชน)
บริษัท ฟ้าไชโย จากัด
บริษัท ยูโฟล์ว พลัส จากัด
บริษัท ฟีลา พลัส จากัด
บริษัท เทคซ์ปอร์ตไทย จากัด
บริษัท เซ่งเฮงอุตสาหกรรม จากัด
สภาหอการค้าไทย พัฒนาระบบ Logistics
สภาหอการค้า สิบสองปันนา

บริษัท น้ำมันพืชไทย จ้ำกัด (มหำชน)

9.

ชือ่ / ตาแหน่ง
วันได้รบั การแต่งตัง้

อายุ/ปี

นายวัชร วิทยฐานกรณ์

50

 กรรมการ
 ก ร ร ม ก า ร ซึ่ ง มี อ า น า จ ล ง
ลายมื อ ชื่ อ แทนบริ ษั ท ตาม
หนังสือรับรอง
แต่งตั้ง 29 เมษายน 2556

วุฒิการศึกษา / ประวัตกิ ารฝึกอบรม

แบบ 56-1 One Report / รำยงำนประจ้ำปี 2563
สัดส่วนการ
ถือหุน้ % ณ
31 ธ.ค. 63

1.40
 เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
โคโลราโด-เดนเวอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและธนาคาร
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 174/2556
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
 หลักสูตร Risk Management Committee
Program (RMP) รุ่นที่ 1/2556
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
 หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่น
ที่ 28/2557
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
 หลักสูตร Company Reporting Program
(CRP) รุ่นที่ 8/2557
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
 หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่น
ที่ 13/2557
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
 หลักสูตร How to Develop a Risk
Management Plan (HRP) รุ่นที่ 5/2557
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่
22/2559
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน
(วพน.รุน่ ที่ 12/2561), สถาบันวิทยาการพลังงาo
 หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน (รุ่นที่ 5/2562),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริหาร

ญาติ

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา

ตาแหน่ง

2561-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน



2558-ปัจจุบัน
2558-ปัจจุบัน
2561-2562
2558-2559









กรรมการ
กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความ
เสี่ยง
กรรมการ
กรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ
เลขานุการบริษัท ผูจ้ ัดการฝ่ายธุรการ
และคลังสินค้า

บริษทั







บริษัท โกลเด้นเธร็ด จากัด
บริษัท พรอดดิจิ จากัด (มหาชน)
บริษัท น้ามันพืชไทย จากัด (มหาชน)
บริษัท พรอดดิจิ จากัด (มหาชน)
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
บริษัท พรอดดิจิ จากัด (มหาชน)

บริษัท น้ำมันพืชไทย จ้ำกัด (มหำชน)
ชือ่ / ตาแหน่ง
วันได้รบั การแต่งตัง้

10. นายพาชัย จันทร์พทิ กั ษ์

 กรรมการ
 รักษาการประธานเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการด้านการผลิต
 ก ร ร ม ก า ร ซึ่ ง มี อ า น า จ ล ง
ลายมื อ ชื่ อ แทนบริ ษั ท ตาม
หนังสือรับรอง
แต่งตั้ง 18 มีนาคม 2558

อายุ/ปี

วุฒิการศึกษา / ประวัตกิ ารฝึกอบรม

37

 ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ สาขา Technical
Venture and foundation of
entrepreneurship, University College
London & London Business School –
London, United Kingdom
 ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขา Engineering
with Business and Finance, University
College London & London School of
Economics and Political Sciences, United
Kingdom
 หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 216/2559
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
 หลักสูตร ABC รุ่นที่ 5 สถาบันพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 หลักสูตร Executive Development Program,
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 หลักสูตร พัฒนาการใช้สอื่ ดิจทิ ัลเชิงสร้างสรรค์
(DEF 1/2560), มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
(รุ่นที่ 3/2560), สมาคมผู้บริหารธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 หลักสูตร Leadership Succession Program,
มูลนิธิสถาบันวิจัย และพัฒนาองค์กรภาครัฐ
 หลักสูตร Boards that Make a Difference
(BMD 9/2019),
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

แบบ 56-1 One Report / รำยงำนประจ้ำปี 2563
สัดส่วนการ
ถือหุน้ % ณ
31 ธ.ค. 63

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริหาร

0.36

ญาติ

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา

ตาแหน่ง

2564-ปัจจุบัน



2558-ปัจจุบัน
2559-2563



2560-2561
2558
2558








รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัตกิ าร
ด้านการผลิต
กรรมการ
รองกรรมการผูจ้ ัดการฝ่าย Supply and
Trading
กรรมการบริหาร
ผู้อานวยการฝ่าย Supply and Trading
ผู้จัดการแผนก Raw material
procurement and Trading

บริษทั


บริษัท น้ามันพืชไทย จากัด (มหาชน)



บริษัท น้ามันพืชไทย จากัด (มหาชน)
บริษัท น้ามันพืชไทย จากัด (มหาชน)






บริษัท น้ามันพืชไทย จากัด (มหาชน)
บริษัท น้ามันพืชไทย จากัด (มหาชน)
บริษัท น้ามันพืชไทย จากัด (มหาชน)

บริษัท น้ำมันพืชไทย จ้ำกัด (มหำชน)
ชือ่ / ตาแหน่ง
วันได้รบั การแต่งตัง้

อายุ/ปี

วุฒิการศึกษา / ประวัตกิ ารฝึกอบรม

11. นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล

39

 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขา Business
Administration Management (Executive),
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
 ปริญญาตรีวทิ ยาศาสตร์ สาขา Electrical
Engineering, Suffolk University, United
State of America
 หลักสูตร Executive Development Program,
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง
(บ.ย.ส) รุ่นที่ 16
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาล
ยุติธรรม
 หลักสูตรผูน้ ายุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย
สถาบันพระปกเกล้า
 หลักสูตร Young Entrepreneurship Program
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
 หลักสูตร ABC รุ่นที่ 3
สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 หลักสูตร Director Certification Program
(DCP 227/2559), สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย
 หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM
6/2562),
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

 กรรมการ
แต่งตั้ง 28 เมษายน 2559

แบบ 56-1 One Report / รำยงำนประจ้ำปี 2563
สัดส่วนการ
ถือหุน้ % ณ
31 ธ.ค. 63

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริหาร

1.50

ญาติ

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา

2559-ปัจจุบัน
2558-ปัจจุบัน
2558-ปัจจุบัน

ตาแหน่ง




กรรมการ
กรรมการบริหาร
ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ ัดการ

บริษทั




บริษัท น้ามันพืชไทย จากัด (มหาชน)
บริษัท โกลเด้นเธร็ด จากัด
บริษัท โกลเด้นเธร็ด จากัด

บริษัท น้ำมันพืชไทย จ้ำกัด (มหำชน)
ชือ่ / ตาแหน่ง
วันได้รบั การแต่งตัง้

12. นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม

 กรรมการ
 ก ร ร ม ก า ร ซึ่ ง มี อ า น า จ ล ง
ลายมื อ ชื่ อ แทนบริ ษั ท ตาม
หนังสือรับรอง
แต่งตั้ง 26 เมษายน 2560

อายุ/ปี

วุฒิการศึกษา / ประวัตกิ ารฝึกอบรม

46

 ปริญญาโท สาขาการเงินและการตลาด
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป คณะพาณิชย์
ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 หลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ รุน่ ที่ 6
สถาบันวิทยาการผูล้ งทุนไทย
 หลักสูตร CFO มืออาชีพ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 14/2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
 หลักสูตร Diploma Examination (EXAM)
รุ่นที่ 22/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
 หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 92/2550
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
 หลักสูตร Finance for Non – Finance
Directors (FND) รุ่นที่ 35/2550
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
 หลักสูตร หลักสูตร Monitoring the Internal
Audit Function (MIA) รุ่นที่ 6/2552
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
 หลักสูตร Family Business Sustainability
(FBS) รุ่นที่ 4/2559
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

แบบ 56-1 One Report / รำยงำนประจ้ำปี 2563
สัดส่วนการ
ถือหุน้ % ณ
31 ธ.ค. 63

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริหาร

1.03

ญาติ

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา

ตาแหน่ง

2560-ปัจจุบัน
2559-ปัจจุบัน



2558-ปัจจุบัน



2558-ปัจจุบัน
2558-ปัจจุบัน







กรรมการ
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ และคณะอนุกรรมการ
ยุทธศาสตร์และการลงทุน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

บริษทั


บริษัท น้ามันพืชไทย จากัด (มหาชน)
บริษัท เมเจอร์ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
(มหาชน)



บริษัท พรอดดิจิ จากัด (มหาชน)



บริษัท เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จากัด
บริษัท ไทยฮา จากัด (มหาชน)



บริษัท น้ำมันพืชไทย จ้ำกัด (มหำชน)
ชือ่ / ตาแหน่ง
วันได้รบั การแต่งตัง้

นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม (ต่อ)

อายุ/ปี

วุฒิการศึกษา / ประวัตกิ ารฝึกอบรม

 หลักสูตร Advanced Audit Committee
Program (AACP) รุ่นที่ 23/2559
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
 หลักสูตร Corporate Governance for
Capital Market Intermediaries (CGI) รุน่ ที่
20/2561
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
 หลักสูตร Board Nomination and
Compensation Program (BNCP) รุ่นที่
4/2561
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
 หลักสูตร Strategic Board Master Class
(SBM 6/2562),
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
 หลักสูตร Boardroom Success Through
Financing And Investment (BFI 9/2563)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
 หลักสูตร Successful Formulation &
Execution of Strategy (SFE 33/2563),
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

แบบ 56-1 One Report / รำยงำนประจ้ำปี 2563
สัดส่วนการ
ถือหุน้ % ณ
31 ธ.ค. 63

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริหาร

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา

ตาแหน่ง

บริษทั

บริษัท น้ำมันพืชไทย จ้ำกัด (มหำชน)
ชือ่ / ตาแหน่ง
วันได้รบั การแต่งตัง้

13. นายบวร วงศ์สนิ อุดม
 กรรมการ
 รองประธานกรรมการ
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
กรรมการผู้จัดการ
 ประธานคณะกรรมการ
นโยบายสิ่ ง แวดล้ อ ม สั ง คม
บริ ห ารความเสี่ ย ง และการ
กากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
 ก ร ร ม ก า ร ซึ่ ง มี อ า น า จ ล ง
ลายมื อ ชื่ อ แทนบริ ษั ท ตาม
หนังสือรับรอง
แต่งตั้ง 26 เมษายน 2560
(ลาออกจากตาแหน่งตั้งแต่
1 มกราคม 2564)

อายุ/ปี

วุฒิการศึกษา / ประวัตกิ ารฝึกอบรม

65

 ปริญญาโท สาขาการจัดการ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ. รุ่นที่ 17/2547)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 76/2551
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
 หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 209/2558
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
 หลักสูตร Advance Audit Committee
Program (AACP) รุ่นที่ 28/2561
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
 หลักสูตร Role of the Chairman Program
(RCP) รุ่นที่ 45/2562
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

แบบ 56-1 One Report / รำยงำนประจ้ำปี 2563
สัดส่วนการ
ถือหุน้ % ณ
31 ธ.ค. 63

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริหาร

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา

ตาแหน่ง

2559-ปัจจุบัน
2558-ปัจจุบัน
2558-ปัจจุบัน



2558-ปัจจุบัน
2558-ปัจจุบัน
2558-2563
2561-2563



2560-2561



2560-2561
2559-2562
2558-2561
2558-2559



2558-2559

บริษทั

กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ







ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
รองประธาน
กรรมการ รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการนโยบายบริหารความ
เสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหา และกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการ



ประธาน















บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จากัด
บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)
บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์
เคมิคัลส์ จากัด
บริษัท พีทีพี ฟีนอล จากัด
บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
บริษัท น้ามันพืชไทย จากัด (มหาชน)



บริษัท น้ามันพืชไทย จากัด (มหาชน)



การรถไฟแห่งประเทศไทย
บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จากัด (มหาชน)
การประปานครหลวง
สถาบันน้าเพื่อความยั่งยืน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
คลัสเตอร์ปิโตรเคมี
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย











บริษัท น้ำมันพืชไทย จ้ำกัด (มหำชน)
ชือ่ / ตาแหน่ง
วันได้รบั การแต่งตัง้

14. นายจารุพจน์ ณีศะนันท์

แต่งตั้ง 1 มกราคม 2564
15. นายไพโรจน์ อุทันทรัพย์

แต่งตั้ง 28 มกราคม 2558
น.ส. สุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์ (ต่อ)

 บริหารธุรกิจบัณฑิต West Virginia University,
U.S.A
 หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

ไม่มี

ไม่มี

2564-ปัจจุบัน

 ปริญญาตรีวทิ ยาศาสตร์บัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 NIDA-Wharton Executive Leadership 2551,
Wharton School of Business, University of
Pennsylvania, U.S.A.
 หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) ปี 127/2553
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
 โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ไม่มี

ไม่มี

2561-ปัจจุบัน
2561-2563
2560



2560
2560
2560
2558-2559



 บัญชีมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ (2)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 Anti-Corruption : The Practical Guide
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตรการวางกลยุทธ์วิเคราะห์เครดิต ครั้งที่ 12/2561 บริษัท เศรษฐลักษมิ์ จากัด

0.08

2564-ปัจจุบัน



2558-2563



76

62

แต่งตั้ง 4 กรกฎาคม 2561
(ลาออกจากตาแหน่งตั้งแต่
1 มกราคม 2564)

 รักษาการประธานเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการด้านการบริหาร
 ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน
บัญชีและการเงิน

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริหาร

วุฒิการศึกษา / ประวัตกิ ารฝึกอบรม

 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ด้านการผลิต

16. น.ส. สุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์

สัดส่วนการ
ถือหุน้ % ณ
31 ธ.ค. 63

อายุ/ปี

 รักษาการประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร
 รักษาการกรรมการผูจ้ ัดการ
 รักษาการประธานเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการด้านการพาณิชย์

58

แบบ 56-1 One Report / รำยงำนประจ้ำปี 2563

ไม่มี

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา

ตาแหน่ง

บริษทั

 รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 รักษาการกรรมการผูจ้ ัดการ
 รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัตกิ าร
ด้านการพาณิชย์








ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการผลิต
รองกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์ โพลิเมอร์,
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัตกิ าร
ด้านการบริหาร
ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ ัดการฝ่ายบัญชีการเงิน

บริษัท น้ามันพืชไทย จากัด (มหาชน)





สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
บริษัท น้ามันพืชไทย จากัด (มหาชน)
บริษัท พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)



บริษัท พีทที ี โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จากัด
บริษัท พีทที ี โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จากัด
บริษัท PT Indo Thai Trading
บริษัท พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จากัด
(มหาชน)



บริษัท น้ามันพืชไทย จากัด (มหาชน)



บริษัท น้ามันพืชไทย จากัด (มหาชน)




บริษัท น้ำมันพืชไทย จ้ำกัด (มหำชน)
ชือ่ / ตาแหน่ง
วันได้รบั การแต่งตัง้

17. นายชาญวิทย์ วิทยฐานกรณ์
 รองกรรมการฝ่ายธุรกิจการค้า
แต่งตั้ง 30 มกราคม 2558
(ลาออกจากตาแหน่งตั้งแต่
12 มกราคม 2564)

อายุ/ปี

51

วุฒิการศึกษา / ประวัตกิ ารฝึกอบรม

 e-Payment System (กระบวนการรับ-จ่ายเงิน
อิเล็กทรอนิกส์สาหรับผู้ประกอบการและ
ผู้ปฏิบัติงานทางบัญชีการเงิน)
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จากัด
 หลักสูตรการวางกลยุทธ์วิเคราะห์เครดิต ครั้งที่ 36/2562 บริษัท เศรษฐลักษมิ์ จากัด
 หลักสูตรปัญหาการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย แนว
ทางแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักบัญชี
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จากัด
 หลักสูตร เทคนิคและจุดที่ต้องระมัดระวังในการ
ควบคุมภายในและปรับปรุงระบบบัญชี
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จากัด
 หลักสูตร ปัญหาการบันทึกบัญชี สินทรัพย์ หนี้สิน
และส่วนของเจ้าของ เพื่อให้ถูกต้องตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จากัด
 ปริญญาโท หลักสูตรการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(การตลาด) มหาวิทยาลัยรัฐนอร์ทแคโลไรน่า
ประเทศสหรัฐอเมริกา
 ปริญญาตรี หลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรัฐนอร์ทแคโลไรน่า ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
 ปริญญาตรี หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต
(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 136/2553
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 84/2553
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

แบบ 56-1 One Report / รำยงำนประจ้ำปี 2563
สัดส่วนการ
ถือหุน้ % ณ
31 ธ.ค. 63

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริหาร

0.97

ญาติ

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา

2560-ปัจจุบัน
2558-ปัจจุบัน
2561-2563
2558-2561
2558-2561
2558

ตาแหน่ง

ประธานกรรมการ
 ประธานกรรมการ
 รองกรรมการผูจ้ ัดการฝ่ายธุรกิจการค้า
 รองกรรมการผูจ้ ัดการ
สายงานธุรกิจน้ามันพืช
 กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
 รองกรรมการผูจ้ ัดการ
สายงานการค้าต่างประเทศ


บริษทั



บริษัท เจนโทเชีย จากัด
บริษัท นิวเวฟ เอเชีย จากัด
บริษัท น้ามันพืชไทย จากัด (มหาชน)
บริษัท น้ามันพืชไทย จากัด (มหาชน)



บริษัท น้ามันพืชไทย จากัด (มหาชน)



บริษัท น้ามันพืชไทย จากัด (มหาชน





บริษัท น้ำมันพืชไทย จ้ำกัด (มหำชน)
ชือ่ / ตาแหน่ง
วันได้รบั การแต่งตัง้

อายุ/ปี

วุฒิการศึกษา / ประวัตกิ ารฝึกอบรม

แบบ 56-1 One Report / รำยงำนประจ้ำปี 2563
สัดส่วนการ
ถือหุน้ % ณ
31 ธ.ค. 63

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริหาร

1.44

ญาติ

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา

ตาแหน่ง

บริษทั

 หลักสูตร Financial Statements for Directors
(FSD) รุน่ ที่ 9/2553
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
 หลักสูตร Executive Development Program
(EDP) รุ่นที่ 14/2557 สมาคมบริษัทจดทะเบียน

นายชาญวิทย์ วิทยฐานกรณ์ (ต่อ)

ไทย

18. นายศุภชัย วิทยฐานกรณ์
 รองกรรมการผูจ้ ัดการฝ่าย
พัฒนาธุรกิจ
แต่งตั้ง 30 มกราคม 2558
(ลาออกจากตาแหน่งตั้งแต่ 1
กุมภาพันธ์ 2564)

47

 หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงองค์กร รุน่ ที่
5/2558 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมัน่ คงขั้นสูง
รุ่นที่ 7/2559 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 Master of International Business,
Swinburne University, Melbourne Australia
 Bachelors of Commerce, Deakin University,
Melbourne Australia
 หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 137/2553
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
 หลักสูตร Executive Development Program (EDP)
รุ่นที่ 13/2557 สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย
 หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงองค์กร รุน่ ที่
5/2558 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตร The TLCA Leadership
Development Program รุ่นที่ 4/2559
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 หลักสูตร Ultra Wealth การบริหารการลงทุน
เพื่อนักธุรกิจระดับท็อปของประเทศ รุน่ ที่ 3
บริษัท ดิ อัลตร้าเวลท์ กรุ๊ป จากัด
 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน
(Feasibility Study) คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2561-2563
2558-2561
2558-2561





รองกรรมการผูจ้ ัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง





บริษัท น้ามันพืชไทย จากัด (มหาชน)
บริษัท น้ามันพืชไทย จากัด (มหาชน)
บริษัท น้ามันพืชไทย จากัด (มหาชน)

บริษัท น้ำมันพืชไทย จ้ำกัด (มหำชน)
ชือ่ / ตาแหน่ง
วันได้รบั การแต่งตัง้

19. นายกาธร เอกเมธีพันธ์

อายุ/ปี

วุฒิการศึกษา / ประวัตกิ ารฝึกอบรม

แบบ 56-1 One Report / รำยงำนประจ้ำปี 2563
สัดส่วนการ
ถือหุน้ % ณ
31 ธ.ค. 63

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริหาร

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา

ตาแหน่ง

60

 ปริญญาตรีวทิ ยาศาสตร์บัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ไม่มี

ไม่มี

2558-ปัจจุบัน

35

 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ด้านการเงิน
และเศรษฐศาสตร์ London School of
Economics and Political Sciences, UK
 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินยิ ม
อันดับ 1 เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
The Oxford Princeton Program (Oxford)
การใช้เครื่องมือทางการเงินขัน้ สูงในการบริหาร
ความเสี่ยงด้านราคาน้ามันในตลาดโลก

ไม่มี

ไม่มี

2564-ปัจจุบัน
2559-ปัจจุบัน
2558-2563
2558-2563



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

ไม่มี

2561-2563
2558-2561



2558-2561
2558-2561



 ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ ัดการ
ฝ่ายการผลิต

บริษทั

ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ ัดการ ฝ่ายการผลิต

บริษัท น้ามันพืชไทย จากัด (มหาชน)

แต่งตั้ง 1 สิงหาคม 2557
20. น.ส.ธีรดา กอศรีลบุตร
 ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ ัดการฝ่าย
ธุรกิจ 1 2 3 4
แต่งตั้ง 13 มกราคม 2564

21. นายศักดิ์ชัย ผดุงเกียรติวงศ์
 ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ ัดการฝ่าย
ธุรกิจ 3
แต่งตั้ง 1 ธันวาคม 2556
(ลาออกจากตาแหน่งตั้งแต่ 4
มกราคม 2564)

56

ไม่มี










ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ ัดการฝ่ายธุรกิจ 1 2 3 4 
กรรมการ

รองผูอ้ านวยการ Supply & Trading

นักลงทุนสัมพันธ์


ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ ัดการฝ่ายธุรกิจ 3
ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ ัดการ
สายงานการบริหาร
ที่ปรึกษาด้านการตลาด
ที่ปรึกษาด้านการตลาด
กรรมการ







บริษัท น้ามันพืชไทย จากัด (มหาชน)
บริษัท อินสตาซิม จากัด
บริษัท น้ามันพืชไทย จากัด (มหาชน)
บริษัท น้ามันพืชไทย จากัด (มหาชน)

บริษัท น้ามันพืชไทย จากัด (มหาชน)
บริษัท น้ามันพืชไทย จากัด (มหาชน)
บริษัท Teikoku Research จากัด
บริษัท ธีร์ โฮลดิ้ง จากัด
บริษัท บีบีเคเค จากัด

บริษัท น้ำมันพืชไทย จ้ำกัด (มหำชน)
ชือ่ / ตาแหน่ง
วันได้รบั การแต่งตัง้

22. น.ส. คณัฐศร บัณฑิตเนตร์
 เลขานุการบริษัท
 ผู้อานวยการสานักประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
แต่งตั้ง 14 สิงหาคม 2561

อายุ/ปี

วุฒิการศึกษา / ประวัตกิ ารฝึกอบรม

52

 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 หลักสูตรเลขานุการบริษัท
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 หลักสูตร Board Reporting Program (BRP)
รุ่นที่ 21/2559,
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
 หลักสูตร Company Secretary Program
(CSP) รุ่นที่ 92/2561, สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย
 Toward the Sustainable Finance &
Investment in Thailand ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
 Advances for Corporate Secretary
 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

แบบ 56-1 One Report / รำยงำนประจ้ำปี 2563
สัดส่วนการ
ถือหุน้ % ณ
31 ธ.ค. 63

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริหาร

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา

ตาแหน่ง

2564-ปัจจุบัน



2561–ปัจจุบัน
2561–2563



2558-2560





ผู้อานวยการสานักประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร
เลขานุการบริษัท
รักษาการผูอ้ านวยการสานักประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้จัดการแผนกกากับการปฏิบัติงาน

บริษทั


บริษัท น้ามันพืชไทย จากัด (มหาชน)



บริษัท น้ามันพืชไทย จากัด (มหาชน)
บริษัท น้ามันพืชไทย จากัด (มหาชน)



บริษัท น้ามันพืชไทย จากัด (มหาชน)

บริษัท น้ำมันพืชไทย จ้ำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 One Report / รำยงำนประจ้ำปี 2563

o รายละเอียดเกีย่ วกับผูบ้ ริหารและผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

รายชือ่

บมจ. น้ามันพืชไทย

นายสมพล เกียรติไพบูลย์
นายอภิชาติ จีระพันธ์
ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล
รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์
นายบวร วงศ์สินอุดม
นายวิชิต วิทยฐานกรณ์
นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์
นายวิชัย วิทยฐานกรณ์
นายวัชร วิทยฐานกรณ์
นายพาชัย จันทร์พิทักษ์
นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกลุ
นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม

X
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

หมายเหตุ :

X = ประธานกรรมการ
/ = กรรมการ
// = กรรมการบริหาร

บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
บมจ. พรอดดิจิ

บจ. น้ามันบริโภคไทย

บมจ. ไทยฮา

บจ. เชียร์ กรุป๊ โฮลดิง้ บจ. โกลเด้น เธร็ด

/ , //

/
//

/

/

//

บริษัท น้ำมันพืชไทย จ้ำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 One Report / รำยงำนประจ้ำปี 2563

รายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหุน้ ของกรรมการและผูบ้ ริหารในปี 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
ลาดับ
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

รายชือ่

ตาแหน่ง

นายสมพล เกียรติไพบูลย์
ประธำนกรรมกำร
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายบวร วงศ์สินอุดม
รองประธำนกรรมกำร
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำร
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายอภิชาติ จีระพันธุ์
กรรมกำรอิสระ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล
กรรมกำรอิสระ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์
กรรมกำรอิสระ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายวิชิต วิทยฐานกรณ์
กรรมกำร
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์
กรรมกำร
ประธำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำรด้ำนกำรพำณิชย์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายวิชยั วิทยฐานกรณ์
กรรมกำร
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายวัชร วิทยฐานกรณ์
กรรมกำร
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายพาชัย จันทร์พิทกั ษ์
กรรมกำร
รองกรรมกำรผู้จัดกำร
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล
กรรมกำร
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม
กรรมกำร
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายไพโรจน์ อุทยั ทรัพย์
ประธำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำรด้ำนกำรผลิต
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายชาญวิทย์ วิทยฐานกรณ์
รองกรรมกำรผู้จัดกำร
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายศุภชัย วิทยฐานกรณ์
รองกรรมกำรผู้จัดกำร
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายกาธร เอกเมธีพันธ์
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

จานวนหุน้ ณ
วันที่ 31
ธันวาคม
2562
-

จานวนหุน้ ณ
วันที่ 31
ธันวาคม
2563
-

จานวนหุน้ ที่
เปลีย่ นแปลง
เพิม่ ขึน้ /(ลดลง)
ในปี 2563

11,005,800
18,384,869

11,005,800
18,384,869

-

58,767,228
2,261,850
11,300,000
2,896,000

58,767,228
2,261,850
11,300,000
2,896,000

-

12,131,837
7,100,000
240,000
7,874,850
11,632,280
-

12,131,837
8,000,000
305,757
7,874,850
11,632,280
-

900,000
65,757
-

สัดส่วนการ
ถือหุน้
(%)
-

-

1.36
2.27

7.55
1.40
0.36

1.50
1.03
0.97
1.44
-

บริษัท น้ำมันพืชไทย จ้ำกัด (มหำชน)

ลาดับ
17.
18.
19.

รายชือ่

แบบ 56-1 One Report / รำยงำนประจ้ำปี 2563

ตาแหน่ง

นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายศักดิ์ชัย ผดุงเกียรติวงศ์
ผูช้ ่วยกรรมกำรผู้จัดกำร
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นางสาวคณัฐศร บัณฑิตเนตร์
เลขำนุกำรบริษัท
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

จานวนหุน้ ณ
วันที่ 31
ธันวาคม
2562
680,239
-

จานวนหุน้ ณ
วันที่ 31
ธันวาคม
2563
680,239
-

จานวนหุน้ ที่
เปลีย่ นแปลง
เพิม่ ขึน้ /(ลดลง)
ในปี 2563
รวม

สัดส่วนการ
ถือหุน้
(%)
0.08
17.96

บริษัท น้ำมันพืชไทย จ้ำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 One Report / รำยงำนประจ้ำปี 2563

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายชือ่ บริษัทย่อย
รายชือ่ กรรมการ
1. รองศาสตราจารย์ประยูร บุญประเสริฐ
2. นางสาวพิกุล ทักษิณวราจาร
3. ดร.ธเนตร นรภูมิพิภัชน์
4. นางสาวทิพวรรณ อุทัยสาง
5. นายปราโมทย์ สันติวัฒนา
6. นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์
7. นายธงชัย ตันสุทัตต์
8. นายวัชร วิทยฐานกรณ์
9. นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม
หมายเหตุ :

บริษทั พรอดดิจิ จากัด
/ ,X
/
/
/
/
/
/ , //
/ , //
/

X = ประธานกรรมการ
/ = กรรมการ
// = กรรมการบริหาร

-1-

บริษัท น้ำมันพืชไทย จ้ำกัด (มหำชน)
เอกสารแนบ 3

แบบ 56-1 One Report / รำยงำนประจ้ำปี 2563

รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ หั ว หน้ า งานผู้ต รวจสอบภายใน และหั ว หน้ า งานก ากับ ดูแ ลการปฏิบั ติง านของบริษั ท
(Compliance)

หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน
บริษัทจัดให้มีแผนกตรวจสอบภายใน โดยมี นายกฤษณ์ กองแก้ว ผู้จัดการสานักตรวจสอบภายใน เป็นหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท
ประวัติการศึกษา
บัญชีบัณฑิต, สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วุฒิบัตรสาหรับวิชาชีพ
Certified Professional Internal Auditor in Thailand
IIA’S Endorsed Internal Auditing Program (EIAP) Chulalongkorn University
ISO Internal Quality Audits Certificate
OHSAS 18001:2007 Internal Audit Certificate
ประวัตกิ ารฝึกอบรม
Introduction to Control Self-Assessment The Institute of Internal Auditors of
Thailand (IIAT)
Skill for the New Auditor-in-charge The Institute of Internal Auditors of Thailand (IIAT)
Mini MBA Thammasat University
Enterprise Risk Management: What’s New? What’s Next
ประวัติการทางาน
ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จากัด (มหาชน)
รองผู้อานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท อาร์พีซีจี จากัด (มหาชน)
ผู้ควบคุมงาน สานักตรวจสอบภายใน และทีมงานที่ปรึกษา MD บริษัทในเครือไออาร์พีซี
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หัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)
บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ขึ้นมาเพื่อ
ช่วยติดตามการดาเนินงาน ประมวลผล ทบทวน และปรับปรุงระบบงานต่างๆ ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบาย แผนธุรกิจ
และการกากับดูแลกิจการที่ดี พร้อมกันนี้ คณะกรรมการชุดดังกล่าว ได้แต่งตั้งคณะทางานเพื่อดูแลการปฏิบัติงานของบริ ษั ท ขึ้ น
โดยมอบหมายให้ นายกฤษณ์ กองแก้ว เป็นผู้ความรับผิดชอบในการกากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
นโยบาย และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และกฎหมายมหาชน
ประวัติการศึกษา
บัญชีบัณฑิต, สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วุฒิบัตรสาหรับวิชาชีพ
Certified Professional Internal Auditor in Thailand
IIA’S Endorsed Internal Auditing Program (EIAP) Chulalongkorn University
ISO Internal Quality Audits Certificate
OHSAS 18001:2007 Internal Audit Certificate
ประวัตกิ ารฝึกอบรม
Introduction to Control Self-Assessment The Institute of Internal Auditors of
Thailand (IIAT)
Skill for the New Auditor-in-charge The Institute of Internal Auditors of Thailand (IIAT)
Mini MBA Thammasat University
Enterprise Risk Management : What’s New? What’s Next
ประวัติการทางาน
ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จากัด (มหาชน)
รองผู้อานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท อาร์พีซีจี จากัด (มหาชน)
ผู้ควบคุมงาน สานักตรวจสอบภายใน และทีมงานที่ปรึกษา MD บริษัทในเครือไออาร์พีซี
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นโยบำยและแนวปฏิบตั กิ ำรก้ำกับดูแลกิจกำร

บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูล จรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายการกากับดูแลกิจการ ดังรายละเอียดปรากฏบนเว็บไซต์บริษัท
(www.tvothai.com) ภายใต้หัวข้อ “การกากับดูแลกิจการ”
จรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็ม
https://www.tvothai.com/themes/tvothai/downloads/corporate-governance/20210203-155121-11-63-r.pdf
นโยบายและแนวปฏิบตั ิการกากับดูแลกิจการฉบับเต็ม
https://www.tvothai.com/themes/tvothai/downloads/corporate-governance/20200113-corporate-governancepolicy-2019-th-t.pdf
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รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
รำยงำนคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และก้ำหนดค่ำตอบแทน
รำยงำนคณะกรรมกำรนโยบำยสิง่ แวดล้อม สังคม บริหำรควำมเสีย่ ง และกำรก้ำกับกำรปฏิบตั ติ ำมกฎเกณฑ์
รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงิน

รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท น้ำมันพืชไทย จ้ำกัด (มหำชน) ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ จ้ำนวน 3 ท่ำน ได้แก่
นำยอภิชำติ จีระพันธุ์ นำยสมพล เกียรติไพบูลย์ และ ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล และมีหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในท้ำหน้ำที่เลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้ำที่ ตำมขอบเขตที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทและตำมกฎบัตรของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อก้ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในรอบปี 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้ประชุมรวม 5 ครัง รวมทังเข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยซึ่งกรรมกำรตรวจสอบทุกท่ำนเข้ำ
ประชุมครบทุกครัง ในกำรประชุมรวม 5 ครัง และได้สรุปรำยงำนผลกำรประชุมให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบ
โดยสรุปสำระส้ำคัญของกำรปฏิบัติหน้ำที่ คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นดังนี
1) รำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
2) บริษัทมีระบบควบคุมภำยในที่เพียงพอ
3) บริษัทมีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก้ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4) ได้พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตังบุคคลเพื่อท้ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบัญชี และค่ำสอบบัญชี โดยได้พิจำรณำผลกำร
ปฏิบัติงำน ควำมเป็นอิสระ และชื่อเสียงของผู้สอบบัญชี รวมทังควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชีและค่ำสอบบัญชีแล้ว
เห็ น ชอบให้ นำงชลรส สั น ติ อั ศ วรำภรณ์ และ/หรื อ นำงสำวศิ ร ำภรณ์ เอื ออนั น ต์ กุ ล และ/หรื อ นำยฉั ตรชัย
เกษมศรีธนำวัฒน์ แห่งบริษัทส้ำนัก งำน อีวำย จ้ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษั ท ประจ้ำ ปี 2564 และน้ำเสนอ
คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตังผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่ำสอบบัญชี
5) รำยกำรที่ เ กี่ ย วโยงกั น หรื อ รำยกำรที่ อ ำจมี ค วำมขั ด แย้ ง ทำงผลประโยชน์ เป็ น ไปตำมข้ อ ก้ ำ หนดส้ ำ นั ก งำน
คณะกรรมกำรก้ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และข้อก้ำหนดของตลำดหลักทรัพย์
6) ได้ปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบตำมที่ได้รับอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรบริษัท

นำยอภิชำติ จีระพันธุ์
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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รำยงำนคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และก้ำหนดค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรบรรษัท ภิบ ำล สรรหำ และก้ ำหนดค่ ำตอบแทน ประกอบด้ว ย กรรมกำรอิ สระ 4 ท่ ำ นได้ แ ก่ นำยสมพล
เกียรติไพบูลย์ ประธำนคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และก้ำหนดค่ำตอบแทน นำยอภิชำติ จีระพันธุ์ รศ.น.สพ.กิจจำ อุไรรงค์
และ ดร.สุ วิ ท ย์ เมษิ น ทรี ย์ เป็ น กรรมกำรคณะกรรมกำรบรรษั ท ภิ บ ำล สรรหำ และก้ ำ หนดค่ ำ ตอบแทน โดยมี น ำงสำวสุ นั น ทำ
ไตรเทพำภิรักษ์ รักษำกำรประธำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำรด้ำนบริหำร ท้ำหน้ำที่เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และก้ำหนด
ค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และก้ำหนดค่ำตอบแทน มีหน้ำที่รับผิดชอบที่ส้ำคัญ ได้แก่ กำรก้ำกับดูแลให้บริษัท
ด้ำเนินงำนภำยใต้หลักธรรมำภิบำลที่ดี เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่ำ งยั่งยืน และกำรพิจำรณำสรรหำบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเข้ำด้ำรง
ต้ำแหน่งกรรมกำร และผู้บริหำรระดับสูง รวมทังพิจำรณำค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง โดยในปี 256 3 ที่ผ่ำนมำ
คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และก้ำหนดค่ำตอบแทน มีกำรประชุมทังสิน 9 ครัง สำมำรถสรุปสำระส้ำคัญได้ดังนี
ด้ำนบรรษัทภิบำล
 พิ จ ำรณำทบทวนกฎบั ต รคณะกรรมกำรบรรษั ท ภิ บ ำล สรรหำ และก้ ำ หนดค่ ำ ตอบแทน คู่ มื อ จรรยำบรรณธุ ร กิ จ
คู่มือมำตรกำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน นโยบำยกำรกำรท้ำรำยกำรระหว่ำงกันและรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน นโยบำยคุ้มครองข้อมูล
ส่ ว นบุ ค คล รวมถึ งระเบียบในกำรปฏิบั ติงำน ให้ เ หมำะสมกับ ธุร กิจ สอดคล้อ งกับ กฎหมำย และแนวปฏิบัติของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรก้ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์คณะกรรมกำรตลำดทุน ตลอดจน
หน่วยงำนก้ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
 ทบทวนและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย เพื่อประเมินผลตนเองในกำร
ปฏิบัติงำน พร้อมทังทบทวนทักษะของคณะกรรมกำร (Board Skill Matrix) เพื่อให้ทรำบถึงองค์ประกอบควำมรู้ควำม
ช้ำนำญของกรรมกำร มีควำมเหมำะสม และสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงครบถ้วน และมีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง
 รับทรำบรำยงำนกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก้ำกับดูแลกิจกำรที่ดี (CG Code) เพื่อน้ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
ด้ำนกำรพิจำรณำสรรหำ
 พิจำรณำบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเป็นกรรมกำรของบริษัท แทนกรรมกำรที่ครบก้ำหนดออกจำกต้ำแหน่งตำมวำระ
จ้ำนวน 4 ท่ำน ทังนี เพื่อเป็นกำรส่ง เสริมและสนับสนุนนโยบำยกำรก้ำกับดูแลกิจกำรที่ดี บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ
เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมในกำรด้ำรงต้ำแหน่งกรรมกำร ผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งผ่ำนระบบอีเล็กทรอนิกส์
(SET Portal) ของตลำดหลักทรัพย์ ระหว่ำงวันที่ 24 ตุลำคม 2562 ถึงวัน ที่ 24 มกรำคม 2563 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดเสนอ
รำยชื่อเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตังเป็นกรรมกำร และคณะกรรมกำรฯ มีควำมเห็นว่ำ กรรมกำรที่ครบก้ำหนดออกจำก
ต้ำแหน่งตำมวำระมีคุณสมบัติครบถ้วน และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์ที่เป็นประโยชน์
ต่อกำรด้ำเนินธุรกิจ มีวิสัยทัศน์กว้ำงไกล ปฏิบัติงำนในฐำนะกรรมกำรที่ผ่ำนมำได้เป็นอย่ำงดี รวมถึงมีส่วนร่วมในกำรแสดง
ควำมเห็ น ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ใ นที่ ป ระชุ ม จึ ง เห็ น สมควรให้ ก ลั บ เข้ ำ ด้ ำ รงต้ ำ แหน่ ง อี ก วำระหนึ่ ง และน้ ำ เสนอที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมกำรบริษัท และที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปีเพื่อพิจำรณำอนุมัติ
 พิจำรณำแต่งตังที่ปรึกษำ ผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ลำออก น้ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
พิจำรณำอนุมัติ ดังนี
1) ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ด้ำรงต้ำแหน่ง ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรบริษัท กรรมกำร (อิสระ) และกรรมกำรคณะกรรมกำร
บรรษัทภิบำล สรรหำและก้ำหนดค่ำตอบแทน
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2) แต่งตังคณะกรรมกำรสรรหำประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร โดยมอบหมำยให้ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ เป็นประธำน รศ.ดร.สิรี
ชัยเสรี และดร.สัมพันธ์ ศิลปนำฎ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมกำร
3) แต่งตัง นำยจำรุพจน์ ณีศะนันท์ เข้ำด้ำรงต้ำแหน่ง รักษำกำรประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
4) แต่งตัง นำยสมศักดิ์ ศิวะนำวินทร์ เข้ำด้ำรงต้ำแหน่งที่ปรึกษำคณะกรรมกำรบริษัท
5) แต่งตัง นำงสำววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ เข้ำด้ำรงต้ำแหน่ง ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรบริษัท และกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และก้ำหนดค่ำตอบแทน
ด้ำนก้ำหนดค่ำตอบแทน
 พิจำรณำก้ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ้ำปี 2563 ประกอบไปด้วย ค่ำตอบแทนรำยเดือน เงินรำงวัล และค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรชุ ด ย่ อ ย ซึ่ งประกอบด้ ว ย คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบรรษั ท ภิ บ ำล สรรหำและก้ ำ หนด
ค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรนโยบำยสิ่งแวดล้อม สังคม บริหำรควำมเสี่ ยง และกำรก้ำกับกำรปฏิบัติงำน เพื่อน้ำเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปีพิจำรณำอนุมัติ
 พิจำรณำค่ำตอบแทนประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำร
 พิจำรณำค่ำตอบแทนที่ปรึกษำ และผู้ทรงคุณวุฒิ
ผลจำกกำรที่บริษัทได้ให้ควำมส้ำคัญต่อกำรก้ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ท้ำให้ปี 2563 ที่ผ่ำนมำบริษัทได้รับรำงวัลต่ำงๆ ดังนี
 ได้รับรำงวัล “Set Awards 2020” กลุ่มรำงวัล Business Excellence จ้ำนวน 2 รำงวัล ได้แก่ รำงวัลบริษัทจดทะเบียนด้ำน
ผลกำรด้ำเนินงำนดีเด่น Outstanding Company Performance Awards และรำงวัลผู้บริหำรสูงสุดดีเด่น Outstanding
CEO Awards โดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวำรสำรกำรเงินธนำคำร
 ได้รับกำรประเมินผลส้ำรวจรำยงำนกำรก้ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ประจ้ำปี 2563 โดยสมำคมส่งเสริม
กรรมกำรบริษัทไทย โดยมีคะแนนอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” หรือ 5 ดำว และได้รับกำรจัดอันดับเป็น 1 ใน 44 บริษัท
Top
Quartile ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่ำหลักทรัพย์ตำมรำคำตลำด (Market Cap.) สูงกว่ำ 10,000 ล้ำนบำท แต่ไม่เกิน
30,000 ล้ำนบำท
 ได้ รั บ คั ด เลื อ กให้ อ ยู่ ใ นรำยชื่ อ Thailand Sustainability Investment (THIS) หรื อ หุ้ น ยั่ ง ยื น ประจ้ ำ ปี 2563 ต่ อ เนื่ อ ง
เป็นปีที่ 4
 ได้รับกำรคัดเลือกให้เข้ำอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 (Environmental, Social and Governance) ของกลุ่มเกษตรและ
อุตสำหกรรมอำหำร จำกสถำบันไทยพัฒน์เป็นปีที่ 5 ในฐำนะบริษัทที่มีกำรด้ำเนินงำนโดดเด่น ด้ำนสิ่งแวดล้อม สังคม
และธรรมำภิบำล
ผลกำรประเมิน และรำงวัลข้ำงต้น เป็นกำรสะท้อนให้เห็นว่ำ บริษัทมีควำมมุ่งมั่นในกำรด้ำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืน
ด้วย
ควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้ำงควำมสมดุลทั งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ยึดหลักธรรมำภิบำลที่ดี
เพื่อ
พัฒนำธุรกิจเติบโตอย่ำงมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

(นำยสมพล เกียรติไพบูลย์)
ประธำนคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และก้ำหนดค่ำตอบแทน
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รำยงำนคณะกรรมกำรนโยบำยสิง่ แวดล้อม สังคม บริหำรควำมเสีย่ ง และกำรก้ำกับกำรปฏิบตั ิตำมกฎเกณฑ์
คณะกรรมกำรบริษั ท ตระหนั ก ถึ งควำมส้ ำคั ญ ในกำรบริ ห ำรจัด กำรองค์ ก รสู่ ควำมยั่งยื น ตั งแต่ ก ำรก้ ำ กั บ ดู แ ลกิ จกำร
กำรก้ำกับกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง รวมถึงกำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำนที่บูรณำกำรเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม
และบรรษัทภิบำล (Environmental Social and Governance : ESG) เข้ำไปในกระบวนกำรด้ำเนินธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจยั่งยืนในระยะ
ยำวสำมำรถสร้ำงผลเชิงบวกต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย แบบบูรณำกำรอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง
โดยในปี 2563 บริษัทยังคงรักษำมำตรฐำนกำรด้ำเนินธุรกิจที่สร้ำงผลประกอบกำรที่ดีควบคู่ไปกับ กำรดูแลสังคม ชุมชน
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้ควำมส้ำคัญกับปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อพัฒนำให้กำรด้ำเนินงำนแต่ละด้ำนประสำน
ไปในทิศทำงเดียวกันอย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งขึน จึงได้มีกำรจัดตังคณะกรรมกำรนโยบำยสิ่งแวดล้อม สังคม บริหำรควำมเสี่ยง และกำร
ก้ ำ กั บ กำรปฏิ บั ติ ต ำมกฎเกณฑ์ (Environmental, Social, Risk Management and Compliance Policy Committee ; ESRC)
เพื่อท้ำหน้ำที่ก้ำหนดนโยบำย กรอบกำรด้ำเนินงำน ทบทวนและปรับปรุงระบบงำนต่ำงๆ ให้มีควำมเหมำะสมสอดคล้องกับนโยบำย
แผนธุรกิจ และกำรก้ำกับดูแลกิจกำรที่ดี อันเป็นพืนฐำนของกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน รวมทังให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง
นอกจำกนี บริษัทยังได้จัดให้มีคณะจัดกำร ESRC-E ที่ประกอบด้วยผู้บริหำรฝ่ำยต่ำงๆ ท้ำหน้ำที่ติดตำมกำรด้ำเนินงำนระดับ
องค์กรและระดับจัดกำรทั่วทังองค์กรอย่ำงใกล้ชิด ตำมแนวนโยบำย และกรอบกำรด้ำเนินงำนที่ได้รับจำกคณะกรรมกำรนโยบำย ESRC
โดยผ่ ำ นคณะท้ ำ งำนขั บ เคลื่ อ น 3 ด้ ำ น ได้ แ ก่ คณะท้ ำ งำนด้ ำ นสิ่ ง แวดล้ อ มและสั ง คม คณะท้ ำ งำนด้ ำ นกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย ง
และคณะท้ำงำนด้ำนกำรก้ำกับกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ เพื่อให้เกิดกำรบูรณำกำรของกำรบริหำรทังเชิงนโยบำยกำรปฏิบัติ และกำร
แลกเปลี่ยนข้อมูลอันจะก่อให้เกิดควำมต่อเนื่องและทั่วถึงทังองค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน
คณะกรรมกำรนโยบำย ESRC มีควำมเห็นว่ำในปี 2563 บริษัทได้พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรขององค์กรให้ครอบคลุมและ
เชื่อมโยงทุกด้ำนทังด้ำนสิ่งแวดล้อม สังคม กำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรก้ำกับกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์อย่ำงต่อเนื่อง มีกำรก้ำกับดูแล
กำรกำรปฏิบัติงำนตำมที่ก้ำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมกำรนโยบำย ESRC อย่ำงครบถ้วน สอดคล้องกับหลักกำรก้ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
และเป็นกำรสร้ำงคุณค่ำให้องค์กรอย่ำงยั่งยืนในระยะยำวต่อไป
ในนำมคณะกรรมกำรนโยบำย ESRC

(นำยบวร วงศ์สินอุดม)
ประธำนกรรมกำรนโยบำย ESRC
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รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงิน
คณะกรรมกำรมอบหมำยให้ฝ่ำยจัดกำรเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงบกำรเงินและสำรสนเทศทำงกำรเงินในรำยงำนประจ้ำปี
โดยงบกำรเงินดังกล่ำวได้จัดท้ำขึนตำมมำตรฐำนบัญชี ซึ่งรวมถึงกำรใช้ดุลยพินิจอย่ำงระมัดระวังและประมำณกำรที่ดีที่สุด และจัดให้มี
ระบบกำรควบคุมภำยในเกี่ยวกับกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรป้องกันสินทรัพย์ของบริษัท
คณะกรรมกำรได้จัดให้มีและทบทวนระบบบริหำรควำมเสี่ยง ระบบกำรควบคุมภำยใน กำรตรวจสอบภำยใน และ กำรก้ำกับ
ดูแลกิจกำรที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำ ข้อมูลทำงกำรเงินมีควำมถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด้ำรง รักษำไว้
ซึ่ งทรั พ ย์ สิ น ของบริ ษั ท ตลอดจนป้ อ งกั น ควำมเสี่ ย งจำกกำรด้ำ เนิ น งำน ทั งนี คณะกรรมกำรได้แ ต่ งตั งคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และคณะกรรมกรรมกำรบรรษัทภิบำลฯ รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงินและควำม
เหมำะสมของสภำพแวดล้อ มกำรควบคุ ม ภำยใน กำรบริ ห ำรควำมเสี่ ยง และกำรก้ ำ กั บ กิ จกำรที่ ดี ที่ ฝ่ำ ยจัด กำรของบริษั ท ท้ำขึน
และรำยงำนต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรทุกไตรมำส
จำกรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบกำรควบคุมภำยใน กำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรก้ำกับกิจกำรที่ดี รวมทังระบบงำนที่เป็นอยู่นี
คณะกรรมกำรมีควำมเชื่อมั่นอย่ำงมีเหตุผลถึงควำมน่ำเชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงิน กำรควบคุมภำยใน กำรบริหำรควำมเสี่ยง
กำรก้ำกับกิจกำรที่ดี และกำรรักษำสินทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

(นำยสมพล เกียรติไพบูลย์)
ประธำนกรรมกำร

(นำยบวร วงศ์สินอุดม)
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำร

บริษัท น้ำมันพืชไทย จ้ำกัด (มหำชน)

เอกสำรแนบ 7

แบบ 56-1 One Report / รำยงำนประจ้ำปี 2563

กฎบัตรบริษทั

กฎบัตรคณะกรรมกำรบริษัท
https://www.tvothai.com/themes/tvothai/downloads/corporate-governance/20200130-145445-charter-of-bodw.pdf
กฎบัตรคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และก้ำหนดค่ำตอบแทน
https://www.tvothai.com/themes/tvothai/downloads/corporate-governance/20201217-161630--m.pdf
กฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
https://www.tvothai.com/themes/tvothai/downloads/corporate-governance/20200130-150204-charter-of-auditcommittee2562-d.pdf
กฎบัตรคณะกรรมกำรนโยบำยสิ่งแวดล้อม สังคม บริหำรควำมเสี่ยง และกำรก้ำกับกำรปฏิบตั ิตำมกฎเกณฑ์
https://www.tvothai.com/themes/tvothai/downloads/corporate-governance/20200113-environmental-policysocial-risk-h.pdf

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2563

201

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

บร�ษัท น้ำมันพ�ชไทย จำกัด (มหาชน)
149 ถนนรัชดาภิเษก (ทาพระ-ตากสิน)
แขวงบุคคโล เขตธนบุร� กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท : 0 2477 9020 โทรสาร : 0 2477 8022

www.tvothai.com

