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ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม ผู้้�ที่่� ได้้รัับมอบหมาย
ให้้รัับผิิดชอบสููงสุุดในสายงานบััญชีีและ
การเงิิน ผู้้�ที่่� ได้้รัับมอบหมายให้้รัับผิิดชอบ
โดยตรงในการควบคุุมดููแลการทำำ�บััญชีี
เลขานุุการบริิษััทและตััวแทนติิดต่่อ
ประสานงานกรณีีเป็็นบริิษััทต่่างประเทศ
เอกสารแนบ 2 รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการ
ของบริิษััทย่่อย
เอกสารแนบ 3 รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับหััวหน้้างาน
ตรวจสอบภายใน และหััวหน้้างานกำำ�กัับ
ดููแลการปฏิิบััติิงานของบริิษััท
เอกสารแนบ 4 ทรััพย์์สิินที่่�ใช้้ในการประกอบธุุรกิิจและ
รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับรายการประเมิินราคา
ทรััพย์์สิิน
เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิิบััติิการกำำ�กัับดููแล
กิิจการฉบัับเต็็ม จรรยาบรรณธุุรกิิจ
ฉบัับเต็็มที่่�บริิษััทได้้จััดทำำ�
เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล
สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน
รายงานคณะกรรมการนโยบายสิ่่�งแวดล้้อม
สัังคม บริิหารความเสี่่�ยง และการกำำ�กัับการ
ปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์  
เอกสารแนบ 7      กฎบััตรคณะกรรมการบริิษััท
กฎบััตรคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล
สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน
กฎบััตรคณะกรรมการตรวบสอบ
กฎบััตรคณะกรรมการนโยบายสิ่่�งแวดล้้อม
สัังคม บริิหารความเสี่่�ยง และการกำำ�กัับการ
ปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์

6

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564
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สารจากประธานกรรมการ

ในปีี 2564 ทุุกบริิษััทล้้วนได้้รัับผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของโควิิด-19
ส่่งผลทำำ�ให้้เกิิดการชะลอตััวทางเศรษฐกิิจ และมีีความเสี่่ย� งที่่�อาจจะเกิิดขึ้น้� จาก
ความไม่่แน่่นอนของสถานการณ์์ดัังกล่่าวเพิ่่�มขึ้้�น สำำ�หรัับบริิษััทน้ำำ��มัันพืืชไทย
จำำ�กััด (มหาชน) นอกเหนืือจากการแพร่่ระบาดของโควิิด-19 แล้้ว ยัังได้้รัับ
ผลกระทบจากโรคอหิิวาต์์แอฟริิกาในสุุกร (ASF) ทำำ�ให้้ปริิมาณสุุกรที่่�เลี้้�ยง
ในประเทศมีีปริิมาณลดน้้อยลง ส่่งผลต่่ออุุตสาหกรรมวััตถุุดิิบอาหารสััตว์์
ซึ่ง่� เป็็นหนึ่่�งในธุุรกิจิ หลัักของบริิษัทั จึึงนัับเป็็นความท้้าทายในการดำำ�เนิินธุุรกิจิ
ของบริิษััทเป็็นอย่่างมาก

“

บริิษััทมีีความมุ่่�งมั่่�นในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
โดยคำำ�นึึงถึึงสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และบรรษััทภิิบาล
(Environmental, Social, Governance : ESG)

ขัับเคลื่่�อนองค์์กรบนปรััชญา
การอยู่่�ร่่วมกัันอย่่างสมดุุล
บนรากฐานแห่่งความยั่่�งยืืน

เพื่่�อสร้้างผลการดำำ�เนิินงานที่่�ดีีต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ทุุกฝ่่าย

”
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อย่่างไรก็็ดีี บริิษััทได้้ปรัับปรุุงและ
พัั ฒ นากระบวนการผลิิ ต วางแผน
การบริิ ห ารจัั ด การภายในองค์์ ก รปรัั บ เปลี่่� ย นวิิ ธีี ก ารทำำ� งาน
ประเมิินความเสี่่�ยง และกำำ�หนดกลยุุทธ์์บริิหารความเสี่่�ยงเพื่่�อ
เตรีี ย มความพร้้ อ มในการรัั บ มืื อ กัั บ วิิ ก ฤตการต่่ า งๆ อย่่ า งมีี
ประสิิทธิภิ าพ ส่่งผลให้้ผลประกอบการเติิบโตขึ้้น� โดยมีีกำำ�ไรสุุทธิิ
2,068 ล้้านบาท รายได้้รวมทั้้�งปีีมีีมููลค่่า 31,800 ล้้านบาท
คิิดเป็็นผลกำำ�ไร 2.56 บาทต่่อหุ้้�น
บริิษัทั มีีความมุ่่�งมั่่�นในการดำำ�เนิินธุุรกิจิ โดยคำำ�นึึงถึึง สิ่่�งแวดล้้อม
สัั ง คม และบรรษัั ทภิิ บ าล  (Environmental, Social,
Governance: ESG) ขัั บ เคลื่่� อ นองค์์ ก รบนปรัั ช ญาการอยู่่�
ร่่วมกัันอย่่างสมดุุลบนรากฐานแห่่งความยั่่�งยืืน เพื่่�อสร้้างผล
การดำำ�เนิินงานที่่�ดีีต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย อัันสะท้้อนถึึงรางวััล
ต่่ า งๆ อาทิิ อย.ควอลิิตี้้� อวอร์์ ด ประจำำ�ปีี 2564 ประเภท
“Best of the Best” อัั น แสดงให้้ เ ห็็ น ว่่ า “ทีีวีี โ อ” เป็็ น
สถานประกอบการด้้านอาหารที่่�ประกอบกิิจการด้้วยความซื่่�อสััตย์์
และมีีจริิยธรรม มุ่่�งเน้้นประโยชน์์ของผู้้�บริิโภคเป็็นสำำ�คัญ
ั สามารถ
รัั ก ษาคุุ ณ ภาพและมาตรฐานที่่� ดีี อ ย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง ควบคู่่�ไปกัั บ
การดููแลสัังคมและชุุมชนอย่่างสม่ำำ��เสมอ รวมถึึงได้้รับั เกีียรติิบัตร
ั
พร้้อมโล่่รางวััลในโครงการส่่งเสริิมโรงงานอุุตสาหกรรมให้้มีี
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและชุุมชนอย่่างยั่่�งยืืน “CSR-DIW
Continuous” ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 2 นอกจากนั้้�น ยัังได้้รัับการ
ประเมิินคะแนนบรรษััทธรรมาภิิบาล หรืือ CG อยู่่�ในระดัับดีีเลิิศ
(Excellence) หรืือ 5 ดาว, รางวััล  ASEAN Asset Class
Publicly Listed Companies จากโครงการ 2019 ACGS

ASEAN Corporate Governance Scorecard ซึ่่�งเป็็นรางวััล
ที่่�สะท้้อนให้้เห็็นถึึงการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีรี ะดัับภููมิภิ าคอาเซีียน
การตระหนัั ก ถึึงความรัั บ ผิิ ด ชอบต่่ อ สัั ง คมและสิ่่� ง แวดล้้ อ ม
จากสำำ�นัั ก งานคณะกรรมการกำำ�กัั บ หลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ละตลาด
หลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.) และสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย IOD อีีกทั้้�ง
ได้้รัับคััดเลืือกให้้เป็็น 1 ในบริิษััทกลุ่่�มหลัักทรััพย์์ ESG100
ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 6 พร้้อมรางวััลเกีียรติิคุุณ
การเปิิ ด เผยข้้ อ มูู ล ด้้ า นความยั่่� ง ยืื น
Sustainability Disclosure Award
ประจำำ�ปีี 2564 และ “หุ้้�นยั่่� ง ยืื น ”
(Thailand Sustainability Investment:
THSI) ประจำำ�ปีี 2564 เป็็นปีีที่่� 5 อีีกด้้วย
ในนามของคณะกรรมการบริิษััท ขอขอบคุุณผู้้�มีีอุุปการคุุณต่่อ
บริิษััท ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น ลููกค้้า คู่่�ค้้า สถาบัันการเงิิน พัันธมิิตรทาง
ธุุรกิิจ ส่่วนราชการ ผู้้�บริิโภค และประชาชนทั่่�วไป ตลอดจนสื่่�อ
มวลขนที่่�ได้้ให้้ความไว้้วางใจแก่่คณะกรรมการและผู้้�บริิหารของ
บริิษััทด้้วยดีีเสมอมา บริิษััทขอให้้คำำ�มั่่�นว่่า เราจะมุ่่�งมั่่�นที่่�จะ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจเพื่่�อสร้้างผลตอบแทนที่่�ดีีให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นและสัังคม
อย่่างต่่อเนื่่�องและยั่่�งยืืนตลอดไป

ดร.สุวิทย์  เมษินทรีย์
ประธานคณะกรรมการ
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ข้้อมููลทางการเงิิน

สิินทรััพย์์รวม

รายได้้รวม

ล้้านบาท 

ล้้านบาท

13,343 31,800

มููลค่่าต่่อหุ้้�น

11.76
บาท

หน่วย : ล้านบาท
2564

2563

2562

2561

13,342.68

13,908.11

11,765.55

11,038.00

หนี้้�สิินรวม

3,437.70

4,373.39

2,716.25

2,192.57

ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

9,904.98

9,534.72

9,049.30

8,845.43

รายได้้รวม

31,800.04

25,064.76

23,800.04

25,118.91

รายจ่่ายรวม

29,170.58

22,925.87

21,989.70

22,811.33

กำำ�ไรก่่อนภาษีีเงิินได้้

2,625.27

2,135.46

1,807.22

2,304.09

กำำ�ไรสุุทธิิ

2,067.61

1,655.80

1,410.53

1,867.44

กำำ�ไรต่่อหุ้้�น (บาท)

2.56

2.05

1.74

2.31

มููลค่่าต่่อหุ้้�น (บาท)

11.76

11.28

10.72

10.47

ฐานะการเงิิน
สิินทรััพย์์รวม

ผลประกอบการ

ข้้อมููลผู้้�ถืือหุ้้�น
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แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

โครงสร้้างรายได้้
รายได้้จากการขายภายในประเทศ ปีี 2564
น้ำมันถั่วเหล�อง

8,366

ลานบาท
อ�ตสาหกรรมอาหารสัตว

17,862
อื่นๆ

679

ลานบาท
บรรจ�ภัณฑ

341

ลานบาท

รายได้้จากการขายในต่่างประเทศ
น้ำมันถั่วเหล�อง

2,554
อ�ตสาหกรรมอาหารสัตว

1,236
อื่นๆ

270

ลานบาท

ลานบาท

ลานบาท

ลานบาท

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ส่่วนที่่�

1

การประกอบธุุรกิิจ
และผลการดำำ�เนิินงาน

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

1

โครงสร้้างและการดำำ�เนิินงาน
ของกลุ่่�มบริิษััท

1.1

วิิสัยทั
ั ศั น์์ วัตั ถุุประสงค์์ เป้้าหมาย หรืือ
กลยุุทธ์์ ในการดำำ�เนิินงานของบริิษััท

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุุรกิิจ

วิิสััยทััศน์์ (Vision)

คณะกรรมการบริิษัทั ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั
จึึงกำำ�หนดให้้มีีการพิิจารณาทบทวนวิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ เป้้าหมาย
ระยะยาว และกลยุุทธ์์ในการดำำ�เนิินงานของบริิษััทเป็็นประจำำ�
ทุุกปีี เพื่่�อกำำ�หนดทิิศทางในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ และปรัับเปลี่่�ยน
กลยุุ ทธ์์ ใ ห้้ ส อดคล้้ อ งเหมาะสมตามสถานการณ์์ ทั้้� ง ในธุุ รกิิ จ
ปััจจุุบััน และธุุรกิิจในอนาคตอย่่างรอบด้้าน เพื่่�อเป็็นการเพิ่่�ม
มููลค่า่ ให้้กับั ผลิิตภัณ
ั ฑ์์กากถั่่ว� เหลืืองและน้ำำ��มันั ถั่่ว� เหลืือง คำำ�นึึงถึึง
การรัักษาความเป็็นผู้้�นำำ� และสร้้างความยั่่�งยืืนให้้กับั ผู้้�มีส่ี ว่ นได้้เสีีย
ทุุกฝ่่าย โดยในปีี 2564 คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาทบทวน
วิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ เป้้าหมายระยะยาว และกลยุุทธ์์ ร่่วมกัับ
ผู้้�บริิหารในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 15/2564
เมื่่�อวัันที่่� 17 ธัันวาคม 2564 โดยมีีมติิให้้คงวิิสััยทััศน์์และพัันธกิิจ
ของบริิ ษัั ทต ามเดิิ ม เนื่่� อ งจากกำำ�ลัั ง ศึึกษาถึึงการดำำ� เนิิ น งาน
ในอนาคต และประเด็็นสำำ�คัญ
ั ในด้้านความเป็็นผู้้�นำำ�ในธุุรกิจิ น้ำำ��มันั
พืืชและวััตถุุดิิบอาหารสััตว์์อย่่างมั่่�นคงและยั่่�งยืืน

TVO จะเป็็นผู้้�นำำ�ในด้้านธุุรกิิจน้ำำ��มัันพืืชและ
วััตถุุดิิบอาหารสััตว์์อย่่างมั่่�นคง

พัันธกิิจ (Mission)






มุ่่�งพััฒนาบุุคลากรให้้มีีความเป็็นเลิิศ
เร่่งปรัับปรุุงประสิิทธิภิ าพการผลิิต เพื่่�อยก
ระดัับคุุณภาพมาตรฐานสิินค้้าและบริิการ
ให้้ครองความเป็็นที่่�หนึ่่�งในใจผู้้�บริิโภค
มุ่่�งสร้้างสรรค์์นวััตกรรม พััฒนาผลิิตภัณ
ั ฑ์์
เพื่่�อต่่อยอดธุุรกิิจใหม่่ และตอกย้ำำ��ความ
เป็็นผู้้�นำำ�ในอุุตสาหกรรมที่่�อยู่่�คู่่�กัับชุุมชน
ดููแลสัังคม และใส่่ใจสิ่่�งแวดล้้อมอย่่าง
มั่่�นคง

ค่่านิิยมขององค์์กร
(TVO Way)

T: Trust & Teamwork

เชื่่�อมั่่�นในการพััฒนาตนเอง พััฒนาองค์์กรไป
สู่่�ความเป็็นเลิิศ มีีการทำำ�งานเป็็นทีีมเพื่่�อนำำ�ไป
สู่่�ความสำำ�เร็็จ

V: Value Creation

สร้้างคุุณค่า่ ให้้กับั องค์์กรเพื่่�อให้้องค์์กรเป็็นผู้้�นำำ�
ทั้้�งด้้านธุุรกิิจน้ำำ��มัันพืืชและธุุรกิิจอาหารสััตว์์

O: Operational Excellence

สร้้ า งสรรค์์ น วัั ต กรรม เพิ่่� มปร ะสิิ ทธิิภาพสู่่�
ความเป็็นเลิิศ ให้้ TVO ของเราก้้าวไปข้้างหน้้า

(1) โครงสร้างและการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัท

11

12

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

วััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายระยะยาว
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
บริิษััทมีีความเชื่่�อมั่่�นในศัักยภาพการเติิบโตของอุุตสาหกรรม
เกษตรและอาหาร จึึงมีีการติิดตามแผนงานที่่�จะขยายตลาด
สู่่�ประเทศในกลุ่่�มอาเซีียน มุ่่�งมั่่�นพััฒนาคุุณภาพของสิินค้้าอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง ด้้วยเทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััยตามมาตรฐานระดัับสากล
บนพื้้� น ฐานการใช้้ ทรัั พ ยากรอย่่ า งเหมาะสมและเป็็ น มิิ ตรต่่ อ
สิ่่�งแวดล้้อม สร้้างสรรค์์นวััตกรรมอัันก่่อให้้เกิิดมููลค่่าเพิ่่�มแก่่
กิิจการและลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม รวมทั้้�งเพิ่่�มศัักยภาพ
ของพนัักงานทุุกระดัับ เพื่่�อยกระดัับความสามารถในการแข่่งขััน
ควบคู่่�กัั บ การดูู แ ลสัั ง คมและชุุ ม ชน และสร้้ า งผลตอบแทน
ให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเหมาะสม ด้้วยการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�คำำ�นึึงถึึง
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกภาคส่่วน อัันนำำ�ไปสู่่�การเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน
เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินงานของบริิษััทเป็็นไปตามวััตถุุประสงค์์และ
เป้้าหมายหลัักที่่�จะบรรลุุกำำ�ไรสุุทธิิในระดัับร้้อยละ 6-8 ต่่อปีี
ภายในปีี 2567 คณะกรรมการบริิ ษัั ทจึึ งพิิ จ ารณากำำ�ห นด
กลยุุทธ์์หลัักเป็็นประจำำ�ทุุกปีี เพื่่�อปรัับเปลี่่�ยนกลยุุทธ์์ขององค์์กร
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�อาจเกิิดขึ้น้� ต่่อ
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�เกี่่�ยวข้้อง ในปีี 2564 คณะกรรมการบริิษััท
ร่่วมกัับผู้้�บริิหารทบทวนผลการดำำ�เนิินงานในปีีที่่ผ่� า่ นมา ประกอบ
กัับสภาพแวดล้้อมทั้้�งภายในและภายนอกที่่�เปลี่่�ยนแปลง เพื่่�อ
กำำ�หนดกลยุุทธ์์ที่่�เชื่่�อมโยงกัับแผนการดำำ�เนิินงานและงบประมาณ
ประจำำ�ปีี ดัังนี้้�

ยุุทธศาสตร์์การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
บริิษัทั มีีการกำำ�หนดกรอบการดำำ�เนิินงานด้้านความยั่่�งยืืน
ของ (Sustainability Framework) ให้้เป็็นบรรทััดฐาน
โดยมีีการพััฒนาสร้้างความสมดุุลใน 3 มิิติิ เพื่่�อเร่่งสร้้าง
คุุณค่่าให้้องค์์กร ดัังนี้้�

มิิติิเศรษฐกิิจ: ผลตอบแทนจากการลงทุุนทางสัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อมสามารถสร้้างรายได้้ทางการเงิินที่่�ยั่่�งยืืน

มิิติิสัังคม:ยกระดัับคุุณภาพการบริิหารงานทั้้�งการดููแล
พนัักงาน ชุุมชนและสัังคม

มิิ ติิ สิ่่� ง แวดล้้ อ ม: ต่่ อ ยอดการดำำ� เนิิ น กลยุุ ทธ์์ ด้้ า น

สิ่่�งแวดล้้อม โดยจััดทำำ�ระบบการดำำ�เนิินงานและการ
ติิดตาม โดยมีีกลยุุทธ์์ย่่อยและเป้้าหมายการดำำ�เนิินการ
ดัังต่่อไปนี้้�


เน้้นการผลิิตที่่�รัักษาคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม

บริิ ษัั ท ได้้ จัั ดทำำ� แผนจัั ด การสิ่่� ง แวดล้้ อ มเชิิ ง รุุ ก
(Proactive Environmental Management)
โดยการนำำ� เอาเทคโนโลยีี ม าใช้้ ใ นการปรัั บ ปรุุ ง
กระบวนการผลิิต ลดการใช้้ทรััพยากรในการผลิิต
เพื่่�อให้้เกิิดการบริิหารจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพสููงสุุดและลดผลกระทบที่่�อาจเกิิดต่่อ
สัังคม ชุุมชนและสิ่่�งแวดล้้อม


สร้้างคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี ให้้กัับชุุมชนและสัังคม
อย่่างต่่อเนื่่�อง

บริิ ษัั ท มีี เ ป้้ า หมายด้้ า นความรัั บ ผิิ ด ชอบต่่ อ สัั ง คม
ในการสร้้างคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีให้้กัับชุุมชนและสัังคม
เข้้มแข็็งอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยมีีการต่่อยอดและขยายผล
แนวคิิ ดรููป แบบการตอบแทนสัั ง คมลัั ก ษณะสร้้า ง
คุุณค่่าร่่วม (Creating shared value – CSV ) และ
สร้้างการมีีส่่วนร่่วมต่่อกิิจกรรมความรัับผิิดชอบต่่อ
สัังคมต่่างๆ

(1) โครงสร้างและการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัท
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การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ยุุทธศาสตร์์การมุ่่�งสู่่�ความเป็็นเลิิศ
• เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินงานทั่่�วทั้้�งองค์์กร

บริิษััทมีีการกำำ�หนดแผนงานโครงการ รวมถึึงการตั้้�ง
เป้้าหมายที่่�ท้้าทาย เพื่่�อผลัักดัันให้้เกิิดความสำำ�เร็็จ
ที่่�เป็็นรููปธรรม โดยจะมุ่่�งเน้้นไปที่่�ประสิิทธิิภาพใน
ด้้านการผลิิต สร้้างเสถีียรภาพในการผลิิต การบริิหาร
จััดการเพื่่�อลดต้้นทุุน คำำ�นึึงถึึงความปลอดภััยและ
สิ่่�งแวดล้้อมเป็็นสำำ�คััญ

• ส่่งมอบผลิิตภััณฑ์์คุุณภาพและบริิการ

บริิษััทใช้้มาตรการระบบความปลอดภััยทางชีีวภาพ
(Bio-security) และมีีแผนปฏิิบัติั กิ าร ในการปรัับปรุุง
พื้้�นที่่�การผลิิต ขั้้�นตอนการปฏิิบััติิ เช่่น กำำ�หนดพื้้�นที่่�
เฉพาะห้้ามบุุคคลภายนอกเข้้าก่่อนได้้รัับอนุุญาต
มีี ก ารคัั ด กรองบุุ ค คลภายนอก รถรัั บ ส่่ ง สิิ น ค้้ า
ตลอดจนพ่่นสารเคมีีฆ่่าเชื้้�อรถที่่�เข้้าออกโรงงาน เพื่่�อ
ป้้องกัันการปนเปื้้�อนข้้าม (cross contamination)
เพื่่� อ การมอบผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ คุุ ณ ภาพและปลอดภัั ย
ด้้านอาหารถึึงมืือลููกค้้า

สร้้างความแข็็งแกร่่ง
 ของตััวขัับเคลื่่�อนกลยุุทธ์์


ทรััพยากรบุุคคล

บริิษััทกำำ�หนดกลยุุทธ์์ด้้านการบริิหารทรััพยากรบุุคคล
(People Strategy) เพื่่�อรองรัับการมุ่่�งสู่่�การเป็็น High
Performance Organization ภายในระยะเวลา 5 ปีี
รวมทั้้�งเสริิมสร้้างความสามารถในการแข่่งขัันทางธุุรกิิจ
ให้้ แ ก่่ บ ริิ ษัั ท ฯ กระบวนการทำำ� งานที่่� มีี ปร ะสิิ ทธิิ ภ าพ
การพััฒนาขีีดความสามารถของพนัักงาน การสร้้างภาวะ
ผู้้�นำำ�ปลููกฝัังค่่านิิยมและปรัับวััฒนธรรมองค์์กร


ระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ (MIS)

ปรัับปรุุงกระบวนการทำำ�งานควบคู่่�ไปกัับการปรัับเปลี่่�ยน
แนวคิิด ทััศนคติิในการทำำ�งานและเพิ่่�มขีีดความสามารถ
โดยการนำำ�เทคโนโลยีีเข้้ามาช่่วยสนัับสนุุน และพััฒนา
ระบบฐานข้้อมููล รวมถึึงการยกระดัับการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููล
(Data Analytics) ของบริิษััทฯ เพื่่�อสนัับสนุุนการวััดผล
การดำำ�เนิินงานในระดัับองค์์กร

การเติิบโตทางธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�อง


ขยายธุุรกิิจน้ำำ��มันั ถั่่�วเหลืืองบริิสุทุ ธิ์์�ในภููมิิภาค
อาเซีียน

บริิษััทมีีการขยายตลาดน้ำำ��มัันถั่่�วเหลืืองเพื่่�อรองรัับ
การเติิบโตของธุุรกิิจ โดยจะมุ่่�งเน้้นการขยายตลาด
ไปกลุ่่�มประเทศ CLMV


นวััตกรรมผลิิตภััณฑ์์และบริิการ

บริิษััทจะกำำ�หนดให้้มีีกระบวนการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์
ใหม่่ อ ย่่ า งเป็็ น ระบบ มีี ก ารบูู รณ าการหน่่ ว ยงาน
ที่่�เกี่่ย� วข้้องในการร่่วมพััฒนา สร้้างนวััตกรรมผลิิตภัณ
ั ฑ์์
และบริิการเพื่่�อการต่่อยอดธุุรกิิจในอนาคต

(1) โครงสร้างและการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัท
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แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

การเปลี่่�ยนแปลงและ
พััฒนาการที่่�สำำ�คััญ

หรืือ TVO โดยตลอดระยะเวลากว่่า 55 ปีี บริิษััทมีีความ
มุ่่�งมั่่�นในการดำำ�เนิินธุุรกิิจตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
ด้้วยคำำ�นึึงถึึงความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�มีส่ี ว่ นได้้เสีียทุุกฝ่่าย เพื่่�อให้้
บริิษัทั เติิบโตอย่่างยั่่ง� ยืืน และคงความเป็็นผู้้�นำำ�ในอุุตสาหกรรม
น้ำำ��มัั น พืื ช ตลอดจนสร้้ า งผลตอบแทนที่่� เ หมาะสมให้้ แ ก่่
ผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างสม่ำำ��เสมอ โดยในปีี 2564 สถานการณ์์โควิิด-19
ยัังคงแพร่่ระบาดอย่่างต่่อเนื่่�อง บริิษััทมีีการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ตามปกติิ เพิ่่�มความเข้้มข้้นของมาตรการป้้องกัันดููแล ทำำ�ให้้
ไม่่ได้้กระทบกัับการดำำ�เนิินการของบริิษัทั และสวััสดิภิ าพของ
บุุคลากรทุุกคนในองค์์กร

• อำำ�นาจในการควบคุุมบริิษััทในปีีที่่�ผ่่านมา

	รายละเอีียดผู้้�ถืือหุ้้�น ปรากฏในหััวข้้อผู้้�ถืือหุ้้�น หน้้า 34

• ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจในปีีที่่�ผ่่านมา

บริิษััท น้ำำ��มัันพืืชไทย จำำ�กััด (มหาชน) เริ่่�มก่่อตั้้�งในปีี 2510
ภายใต้้ชื่่�อ บริิษััท โรงกลั่่�นน้ำำ��มัันนครชััยศรีี จำำ�กััด ผู้้�ผลิิตและ
จำำ�หน่่ายน้ำำ��มัันรำำ�ข้้าว จากนั้้�นในปีี 2528 ได้้จดทะเบีียน
จััดตั้้�ง บริิษััท น้ำำ��มัันพืืชไทย จำำ�กััด เพื่่�อดำำ�เนิินธุุรกิิจผลิิตและ
จำำ�หน่่ายน้ำำ��มัันพืืชบริิโภคและวััตถุุดิิบอาหารสััตว์์ และได้้เข้้า
จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยในวัันที่่� 14
พฤศจิิกายน 2533 เป็็น บริิษัทั น้ำำ��มันั พืืชไทย จำำ�กัดั (มหาชน)

ซื้้�อทรััพย์์สิินของ
บริิษััท โรงกลั่่�นน้ำำ��มัันนครชััยศรีี จำำ�กััด
ขยายกำำ�ลัังการผลิิต
เป็็น 800 ตัันเมล็็ดถั่่�วเหลืือง/วััน
และเข้้าจดทะเบีียน
ในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย

	ทั้้�งนี้้�บริิษัทั ไม่่มีกี ารเปลี่่�ยนแปลงโครงสร้้างผู้้�ถืือหุ้้�น การจััดการ
หรืือการประกอบธุุรกิิจ ในรอบ 3 ปีี ที่่�ผ่่านมา

เข้้าถืือหุ้้�น 43%
ในบริิษััท พรอดดิิจิิ จำำ�กััด
ผู้้�ผลิิตบรรจุุภััณฑ์์ขวด PET

2535

2536

2533
ปีี พ.ศ.

2528
เข้้าถืือหุ้้�น 14%
ในบริิษััท น้ำำ��มัันบริิโภคไทย จำำ�กััด
ผู้้�ผลิิตนำำ�มัันรำำ�ข้้าวตรา คิิง

2510

จััดตั้้�ง
บริิษััท น้ำำ��มัันพืืชไทย จำำ�กััด
มีีกำำ�ลัังการผลิิต 400 ตัันเมล็็ดถั่่�วเหลืือง/วััน
ก่่อตั้้�ง
บริิษััท โรงกลั่่�นน้ำำ��มัันนครชััยศรีี จำำ�กััด
ผลิิตน้ำำ��มัันรำำ�ข้้าว ด้้วยกำำ�ลัังการผลิิต 50 ตััน/วััน

(1) โครงสร้างและการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัท

2537

ขยายกำำ�ลัังการผลิิต
1,500 ตัันเมล็็ดถั่่�วเหลืือง/วััน

2540

2543

เข้้าถืือหุ้้�น 65%
ในบริิษััท ไทย เว็็ดเจ็็ดเทเบิ้้�ลออยล์์
อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด

ขยายกำำ�ลัังการผลิิต 2,000
ตัันเมล็็ดถั่่�วเหลืือง/วััน

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ออกผลิิตภััณฑ์์ “ทีีวีีโอ มิิวมีีล”
อาหารเสริิมโปรตีีนสููตรพิิเศษ
ทดแทนผลิิตภััณฑ์์นม
ปรัับเทคโนโลยีีการผลิิต
ฟลููแฟตซอย /
โครงการนวััตกรรม
Nano Neutralization

ขยายกำำ�ลัังการผลิิต 3,500 ตััน
เมล็็ดถั่่�วเหลืือง/วััน
บริิษััท พรอดดิิจิิ จำำ�กััด (มหาชน)
มีีการเพิ่่�มทุุน
ทำำ�ให้้สััดส่่วนการถืือหุ้้�น
ของบริิษััทเป็็น 31.85%

2564
2563
2562
2561

2557
2553

2558

2560

ปรัับโฉมขวดองุ่่�นใหม่่
จัับถนััดมืือ ห่่วงดึึงง่่าย ไม่่ขาด
เทไม่่เลอะ

2544

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

ส่่งออกกากถั่่�วเหลืือง
ไปต่่างประเทศ

ออกผลิิตภััณฑ์์ Healthy Chef
และ Queen
สำำ�หรัับตลาด CLMV

(1) โครงสร้างและการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัท

• โครงการ ICE Condensing
เพื่่�อปรัับปรุุงคุุณภาพน้ำำ��มััน
• โครงการคาโนลา
เพื่่�อสร้้างมููลค่่าเพิ่่มจาก
� ผลิิตภััณฑ์์ใหม่่
• โครงการ Expander
เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
	การผลิิต
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แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ข้้อมููลทั่่�วไปของบริิษััท
ชื่่�อบริิษััท

บริิษััท น้ำำ��มัันพืืชไทย จำำ�กััด (มหาชน)

ที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่

เลขที่่� 149 ถนนรััชดาภิิเษก (ท่่าพระ-ตากสิิน) แขวงบุุคคโล เขตธนบุุรีี กรุุงเทพฯ 10600

ที่่�ตั้้�งโรงงาน

เลขที่่� 81/7 หมู่่�ที่่� 1 ตำำ�บลไทยาวาส อำำ�เภอนครชััยศรีี จัังหวััดนครปฐม 73120

ประเภทธุุรกิิจ

ผู้้�ผลิิตและจำำ�หน่่ายน้ำำ��มัันถั่่�วเหลืืองและกากถั่่�วเหลืือง

เลขทะเบีียน

0107537001536

ทุุนจดทะเบีียน

หุ้้�นสามััญ 808,610,985 หุ้้�น
มููลค่่าตราไว้้หุ้้�นละ 1 บาท รวม 808,610,985 บาท

ทุุนจดทะเบีียนเรีียกชำำ�ระแล้้ว

หุ้้�นสามััญ 808,610,985 หุ้้�น
มููลค่่าตราไว้้หุ้้�นละ 1 บาท รวม 808,610,985 บาท

โทรศััพท์์

สำำ�นัักงานใหญ่่ : 02 477 9020

โรงงาน : 034 265 620-29

โทรสาร

สำำ�นัักงานใหญ่่ : 02 477 8022

โรงงาน : 034 265 610

เว็็ป ไซต์์

www.tvothai.com

นายทะเบีียนหลัักทรััพย์์

บริิษััท ศููนย์์รัับฝากหลัักทรััพย์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
เลขที่่� 93 อาคารตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ถนนรััชดาภิิเษก แขวงดิินแดง
เขตดิินแดง กรุุงเทพ 10400
โทรศััพท์์ : 02 009 9000
โทรสาร : 02 009 9991

ผู้้�สอบบััญชีี

นางชลรส สัันติิอััศวราภรณ์์ เลขทะเบีียนผู้้�สอบบััญชีี 4523
บริิษััท 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

ที่่�ปรึึกษากฎหมาย

บริิษััท เบเคอร์์ แอนด์์ แม็็คเค็็นซี่่� จำำ�กััด
อาคารอัับดุุลราฮิิม ชั้้�น 22-25
เลขที่่� 990 ถนนพระราม 4 แขวงสีีลม เขตบางรััก กรุุงเทพ 10500
โทรศััพท์์ : 02 636 2000
โทรสาร : 02 636 2111

(1) โครงสร้างและการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัท

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

1.2

ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ
โครงสร้้างรายได้้
ประเภทผลิิตภััณฑ์์

ดำำ�เนิินการ
%
2564
2563
2562
2561
%
%
%
%
โดย
การถืือหุ้้�น (ล้้านบาท)
(ล้้านบาท)
(ล้้านบาท)
(ล้้านบาท)

รายได้้จากการขายภายในประเทศ
น้ำำ��มัันถั่่�วเหลืือง

TVO

100

อุุตสาหกรรมอาหารสััตว์์

TVO

100

อื่่�นๆ

TVO

100

679

2.17

820

3.28

1,156

4.90

1,099

4.42

พรอดดิิจิิ

31.85

341

1.09

254

1.02

362

1.53

373

1.50

บรรจุุภััณฑ์์

8,366 26.72

6,830 27.36

5,646 23.94

5,991 24.09

17,862 57.05 14,811 59.34 14,425 61.16 15,324 61.62

รายได้้จากการขายในต่่างประเทศ
น้ำำ��มัันถั่่�วเหลืืองบริิสุุทธิ์์�

TVO

100

2,554

8.16

1,376

5.51

1,178

4.99

1,141

4.59

อุุตสาหกรรมอาหารสััตว์์

TVO

100

1,236

3.95

714

2.86

721

3.06

655

2.63

อื่่�นๆ

TVO

100

270

0.86

158

0.63

99

0.42

286

1.15

รวมทั้้�งสิ้้�น

31,308 100 24,963

(1) โครงสร้างและการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัท

100 23,587 100 24,869 100
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แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ผลิิตภััณฑ์์
ลัักษณะของผลิิตภััณฑ์์และบริิการและพััฒนานวััตกรรม
บริิษัทั น้ำำ��มันั พืืชไทย จำำ�กัดั (มหาชน) เป็็นผู้้�ประกอบการอุุตสาหกรรมการเกษตร ผลิิตและจำำ�หน่า่ ยสิินค้้า 2 ประเภท คืือ น้ำำ��มันั พืืชบริิโภค
และวััตถุุดิิบอาหารสััตว์์ โดยแบ่่งผลิิตภััณฑ์์ออกเป็็น 14 ชนิิด ดัังนี้้�

น้ำำ��มัันถั่่�วเหลืือง ตรา “องุ่่�น” เป็็นน้ำำ��มัันพืืชที่่�ผลิิตจากถั่่�วเหลืืองคััดคุุณภาพ 100% มีีกรดไขมััน
1

ไม่่อิ่่�มตััว ซึ่่�งกรดไขมัันไม่่อิ่่�มตััวนั้้�นเป็็นกรดไขมัันจำำ�เป็็นต่่อร่่างกาย ใช้้สำำ�หรัับปรุุงอาหารในครััวเรืือน
และยัังเป็็นวััตถุุดิิบหลัักที่่�สำำ�คััญของอุุตสาหกรรมผลิิตอาหารสำำ�เร็็จรููปต่่างๆ เช่่น อุุตสาหกรรมผลิิต
ปลากระป๋๋อง อุุตสาหกรรมผลิิตน้ำำ��พริิกเผา และอื่่น� ๆ น้ำำ��มันั ถั่่ว� เหลืือง ตรา “องุ่่�น” ได้้รับั ความไว้้วางใจ
จากผู้้�บริิโภคและอุุตสาหกรรมต่่างๆ เป็็นอย่่างมาก เนื่่�องจากคุุณภาพที่่�ไม่่เป็็นไขและให้้คุุณค่่า
ทางโภชนาการที่่�ดีีต่่อสุุขภาพ

น้ำำ��มัันข้้าวโพด ตรา “องุ่่�น” สกััดจากเมล็็ดข้้าวโพดคััด คุุณภาพ 100% มีีกรดไขมัันไม่่อิ่่�มตััวสููง
2

อุุดมไปด้้วยกรดไลโนเลอิิก รวมทั้้�งมีี Phytosterol สููง ช่่วยลดคอเลสเตอรอลชนิิดไม่่ดีี (LDL) โดยจะ
เข้้าแข่่งขัันการดููดซึึมกัับคอเลสเตอรอล ทำำ�ให้้คอเลสเตอรอลถููกดููดซึึมไม่่ได้้ จึึงทำำ�ให้้คอเลสเตอรอล
ชนิิด LDL ในร่่างกายลดลง

น้ำำ��มัันทานตะวััน ตรา “องุ่่�น” ผลิิตจากเมล็็ดทานตะวััน 100% เป็็นน้ำำ��มันั ที่่�มีกี รดไขมัันไม่่อิ่่ม� ตััวสููง
3

อุุดมไปด้้วยกรดไลโนเลอิิก ซึ่่�งเป็็นกรดไขมัันที่่�มีีประโยชน์์ต่่อร่่างกาย และปลอดภััยต่่อสุุขภาพของ
ผู้้�บริิโภค ส่่วนใหญ่่ใช้้ในอุุตสาหกรรมผลิิตอาหารทะเลส่่งออก เช่่น ทููน่่าในน้ำำ��มัันทานตะวัันบรรจุุ
กระป๋๋อง

น้ำำ��มัันคาโนลา ตรา “องุ่่�น” เป็็นน้ำำ��มัันที่่�มีีกรดไขมัันอิ่่�มตััวต่ำำ��กว่่า 10% และมีีกรดไขมัันไม่่อิ่่�มตััว
4

เชิิงเดี่่�ยว หรืือกรดโอเลอิิกสููง ช่่วยลดคอเลสเตอรอลชนิิด LDL ซึ่่�งเป็็นคอเลสเตอรอลชนิิดที่่�ไม่่ดีี
และไม่่ก่่อให้้เกิิดไขมัันในเลืือด จึึงช่่วยลดโอกาสเสี่่�ยงต่่อการเกิิดโรคหลอดเลืือดหััวใจและความดััน
โลหิิตสููง

(1) โครงสร้างและการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัท

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

น้ำำ��มัันมะกอกธรรมชาติิ ตราโมนิินี่่� (MONINI)  (Classico Extra Virgin Olive Oil)
5

6

น้ำำ��มัันมะกอกบริิสุุทธิ์์�สกััดจากผลมะกอกโดยไม่่ผ่่านความร้้อนและสารเคมีี ประกอบด้้วยกรดไขมััน
ไม่่อิ่่�มตััวเชิิงเดี่่�ยวสููง ซึ่่�งช่่วยลดคอเลสเตอรอลชนิิด LDL อุุดมด้้วยวิิตามิินอีีและสารต้้านอนุุมููลอิิสระ
อย่่างโพลีีฟีีนอลสููง ให้้รสชาติิเข้้มข้้นและกลิ่่�นรสที่่�แท้้จริิงของน้ำำ��มัันมะกอกซึ่่�งทางบริิษััทเป็็นตััวแทน
จััดจำำ�หน่่ายในประเทศไทยเพีียงเจ้้าเดีียว และน้ำำ��มัันมะกอกธรรมชาติินี้้�มีีสััดส่่วนยอดขายอัันดัับ 1
ในประเทศอิิตาลีี

น้ำำ��มัันมะกอกผ่่านกรรมวิิธีี ตราโมนิินี่่� (MONINI) (Anfora Olive Oil) ได้้จากกระบวนการ

กลั่่�นที่่�ทัันสมััยที่่�สุุด ผสมกัับน้ำำ��มัันมะกอกธรรมชาติิคุุณภาพดีี สีีเหลืืองอ่่อนประกายทอง สามารถนำำ�
ไปปรุุงอาหารทั้้�งผััดและทอด โดยไม่่เสีียรสชาติิที่่�แท้้จริิงของอาหาร

น้ำำ��มัันมะกอกผ่่านกรรมวิิธีี ตราโมนิินี่่� (MONINI) (Mild & Light Olive Oil) ได้้จาก
7

8

9

กระบวนการกลั่่�นที่่�ทัันสมััยที่่�สุุด ผสมกัับน้ำำ��มัันมะกอกธรรมชาติิคุุณภาพดีี รสชาติิอ่่อนละมุุนนุ่่�มนวล
เป็็นพิิเศษ สามารถนำำ�มาประกอบอาหารทั้้�งการผััด การอบ การทอดน้ำำ��มันั ท่่วม เหมาะกัับการใช้้แทน
เนยและน้ำำ��มัันพืืชในการทำำ�อาหารที่่�ใช้้อุุณหภููมิิสููง โดยไม่่ทำำ�ให้้เสีียรสชาติิที่่�แท้้จริิงของอาหาร

กากถั่่�วเหลืือง เป็็นวััตถุุดิิบหลัักที่่�ต้้องใช้้เพื่่�อผลิิตอาหารสััตว์์ กากถั่่�วเหลืืองของบริิษััทจำำ�หน่่าย
ภายใต้้ชื่่อ� “ทีีวีโี อ ไฮโพรมีีล” เป็็นผลิิตภัณ
ั ฑ์์ที่่ไ� ด้้รับั การยอมรัับอย่่างกว้้างขวางในวงการอุุตสาหกรรม
การเลี้้�ยงสััตว์์ เนื่่�องจากมีีคุุณภาพสููง สม่ำำ��เสมอ และได้้มาตรฐาน

ดีีฮััล ซอยมีีล ภายใต้้ชื่่�อ “ทีีวีีโอ ดีีฮััล ซอยมีีล” เนื้้�อถั่่�วเหลืืองกะเทาะผิิวออก ให้้โปรตีีนและ
คุุณค่า่ อาหารอื่่�นๆ สููงขึ้้น� เหมาะสำำ�หรับั สััตว์ที่่์ ต้� อ้ งการอาหารคุุณภาพสููงเพื่่�อการเติิบโตและให้้ผลผลิิต
สููงสุุด

(1) โครงสร้างและการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัท
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แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ฟููลแฟตซอย ภายใต้้ชื่่อ� “ทีีวีโี อ ฟููลแฟตซอย” เป็็นวััตถุดิุ บิ ใช้้ผสมอาหารเพื่่�อเลี้้ย� งลููกสุุกรและไก่่
10

ช่่วยให้้ย่่อยง่่าย ให้้โปรตีีนและพลัังงานสููงสุุด อุุดมด้้วยกรดไขมัันไม่่อิ่่�มตััวซึ่่�งจำำ�เป็็นสำำ�หรัับสััตว์์เลี้้�ยง
ชนิิดต่่าง ๆ โดยเฉพาะสััตว์์เลี้้�ยงระยะเล็็ก เสริิมการเจริิญเติิบโตอย่่างมีีคุุณภาพ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง
ช่่วยเพิ่่�มการสร้้างเนื้้�อแดงให้้มากขึ้้�นในสััตว์์

ดีีฮััล ฟููลแฟตซอย ภายใต้้ชื่่�อ “ทีีวีีโอ ดีีฮััล ฟููลแฟตซอย” ถั่่�วเหลืืองอบไขมัันเต็็มชนิิดกะเทาะผิิว
11

12

13

เป็็นผลิิตภััณฑ์์ที่่�ได้้จากการนำำ�เมล็็ดถั่่�วเหลืืองไขมัันเต็็มคุุณภาพสููงมาตรฐานอาหารคน มากะเทาะ
ผิิวออก แล้้วนำำ�ไปผ่่านกระบวนการผลิิตที่่�มีีมาตรฐานสููง (Extruded Thermal Treatment) ทำำ�ให้้
ได้้รัับความร้้อนในปริิมาณที่่�สุุกพอดีี เพื่่�อกำำ�จััดสารขััดขวางโภชนะในเมล็็ดถั่่�วเหลืืองให้้มากที่่�สุุด
เหมาะกัับการเลี้้�ยงสััตว์์วััยอ่่อน เช่่น ลููกสุุกรระยะดููดนมและอนุุบาล ไก่่เนื้้�อ ไก่่ไข่่ เป็็ด และสััตว์์น้ำำ��
เช่่น กุ้้�ง ปลา เพราะทำำ�ให้้สัตว์
ั ไ์ ด้้รับั สารอาหารที่่�เหมาะสม สุุขภาพดีี โตเร็็ว ทั้้�งนี้้� รวมถึึงสััตว์ที่่์ ต้� อ้ งการ
พลัังงานสููงมากๆ เช่่น แม่่สุุกรระยะเลี้้�ยงลููก เป็็นต้้น “ทีีวีีโอ ดีีฮััล ฟููลแฟตซอย” จึึงเป็็นผลิิตภััณฑ์์
ที่่�สามารถตอบโจทย์์อุุตสาหกรรมการผลิิตอาหารสััตว์์ในปััจจุุบัันอย่่างตรงจุุด

เลซิิติิน ใช้้เป็็นส่่วนผสมในการผลิิตอาหารสััตว์์ เช่่น กุ้้�ง ไก่่ และหมูู มีีสาระสำำ�คััญคืือ ฟอสโฟลิิพิิด

และแหล่่ ง ของโคลีี น ซึ่่� ง เป็็ น สาระสำำ�คัั ญ สำำ�หรัั บ อาหารกุ้้�งและอาหารสัั ตว์์ ร ะยะเล็็ ก ช่่ ว ยเพิ่่� ม
ประสิิทธิิภาพในการใช้้ประโยชน์์ของไขมััน ซึ่่�งทำำ�ให้้เพิ่่�มการดููดซึึมของสารอาหารให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น

ทีีวีโี อ ซอยฮััล เป็็นผลิิตภัณั ฑ์์ทำำ�จากผิิวถั่่ว� เหลืืองร่่อนออกจากเมล็็ดถั่่ว� เหลืือง เป็็นแหล่่งของไฟเบอร์์
ที่่�ดีี โดยเฉพาะอาหารสััตว์์เคี้้�ยวเอื้้�อง และอาหารที่่�ต้้องการไฟเบอร์์สููงในบางระยะ

ทีีวีีโอ มิิวมีีล อาหารเสริิมโปรตีีนสููตรพิิเศษสำำ�หรัับทดแทนผลิิตภััณฑ์์นม ประกอบด้้วยผลิิตภััณฑ์์
14

ถั่่ว� เหลืืองที่่�มีคุี ณ
ุ ภาพสููงและผลิิตภัณ
ั ฑ์์นมที่่�ผ่า่ นกระบวนการ Spray dried ทำำ�ให้้มีคุี ณ
ุ ภาพสม่ำำ��เสมอ
ทีีวีีโอ มิิวมีีลมีีการสมดุุลเพิ่่�มทั้้�งกรดอะมิิโน ช่่วยปรัับสภาพการย่่อย และช่่วยเพิ่่�มการเจริิญเติิบโต
ครบในผลิิตภััณฑ์์เดีียว โดยผ่่านการทดลองจากสถาบัันชั้้�นนำำ�ของประเทศไทยว่่า สามารถใช้้ทดแทน
ผลิิตภััณฑ์์จากนมได้้ทั้้�งหมด โดยไม่่มีีผลกระทบต่่อการเจริิญเติิบโต

(1) โครงสร้างและการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัท

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ลููกค้้าและช่่องทางการจััดจำำ�หน่่าย

การตลาดและการแข่่งขััน
การทำำ�การตลาดของผลิิตภััณฑ์์และ
วััตถุุดิิบเมล็็ดถั่่�วเหลืือง
นโยบายการตลาด
เพื่่�อการเป็็นผู้้�นำำ�ด้้านการผลิิตและจำำ�หน่่ายน้ำำ��มัันถั่่�วเหลืืองและ
กากถั่่�วเหลืืองในภููมิิภาคอาเซีียน บริิษััทมีีแผนกลยุุทธ์์ทางการ
ตลาด ดัังนี้้�
















ผลิิตสิินค้้าที่่�มีีคุุณภาพสููงด้้วยคุุณค่่าทางโภชนาการ
ที่่�ให้้ประโยชน์์สููงสุุด วััตถุุดิิบอาหาร ทั้้�งนี้้� วััตถุุดิิบ
ที่่�ใช้้คืือถั่่�วเหลืืองเป็็นพืืชที่่�มีีคุุณค่่าทางอาหารสููงด้้วย
โปรตีีนที่่�มีีประโยชน์์ต่่อร่่างกาย มีีกรดไลโนลิิอิิคสููง
มีีคุณสมบั
ุ
ติั ใิ นการลดคอเลสเตอรอล และมีีกรดไขมััน
ไม่่อิ่่�มตััวสููง ไม่่อุุดตัันในเส้้นเลืือดส่่งผลดีีต่่อร่่างกาย
และหััวใจ ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ของบริิษัทจึึ
ั งแตกต่่างจากผู้้�ผลิิต
รายอื่่� น ๆ ด้้ ว ยคุุ ณ ภาพสูู ง และเป็็ น ที่่� ย อมรัั บ ของ
ผู้้�บริิโภค
วิิจััยและพััฒนาผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อการพััฒนาคุุณภาพ
อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ งในการนำำ� เสนอสิิ น ค้้ า ที่่� ดีี ที่่� สุุ ด เพื่่� อ
ตอบสนองความต้้องการของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย และ
พร้้อมรองรัับการเปลี่่�ยนแปลงทางเศรษฐกิิจ สัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อม นำำ�ไปสู่่�การเพิ่่�มโอกาสและความ
สามารถในการแข่่งขััน
พััฒนาผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ เพื่่�อสร้้างฐานตลาดใหม่่
สร้้ า งความสัั มพัั น ธ์์ ร ะยะยาวที่่� ดีี ต่่ อ ลูู ก ค้้ า ด้้ ว ย
นโยบายรัับผิิดชอบ ดููแลลููกค้้าอย่่างใกล้้ชิิด ทำำ�ให้้
เกิิดความไว้้วางใจจากลููกค้้า
บริิหารความเสี่่�ยงในการจััดซื้้�อวััตถุุดิิบ เพื่่�อควบคุุม
ต้้นทุุนวััตถุุดิิบให้้เกิิดความสามารถในการแข่่งขััน
และรัักษาอััตราการทำำ�กำำ�ไรให้้อยู่่�ในระดัับที่่�เหมาะสม
พััฒนาประสิิทธิิภาพการผลิิตและเทคโนโลยีี ตาม
ความต้้องการของตลาด เพื่่�อผลิิตสิินค้้าที่่�มีีคุุณภาพ
ตามความต้้องการของตลาดโดยมีีต้้นทุุนที่่�แข่่งขัันได้้
สร้้างตราสิินค้้าใหม่่เพื่่�อขยายตลาด
ตอบสนองความพึึงพอใจของลููกค้้าทุุกด้้าน
ส่่งมอบสิินค้้ารวดเร็็วและตรงต่่อเวลา เพื่่�อให้้สิินค้้า
มีีความใหม่่และสดอยู่่�เสมอ

มููลค่่าการจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ของบริิษััทส่่วนใหญ่่เป็็นการขาย
ภายในประเทศ คิิดเป็็นสััดส่่วนประมาณร้้อยละ 97 ของยอด
การจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ทั้้�งหมด ส่่วนที่่�เหลืือเป็็นการส่่งออกไปยััง
ตลาดต่่างประเทศ ซึ่่�งส่่วนใหญ่่จะเป็็นประเทศเพื่่�อนบ้้าน อาทิิ
กััมพูชู า ลาว เมีียนมาร์์ เวีียดนาม สิิงคโปร์์ ฮ่่องกง เกาหลีีใต้้ ญี่่�ปุ่่�น
ฟิิลิปปิ
ิ นิ ส์์ อิินโดนีีเซีีย และมาเลเซีีย ซึ่่ง� บริิษัทั เป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการจััด
จำำ�หน่่ายตรงสำำ�หรัับการส่่งออกทั้้�งหมด
บริิษััทมีีกลุ่่�มลููกค้้าและช่่องทางจััดจำำ�หน่่าย ดัังนี้้�

วััตถุุดิิบอาหารสััตว์์
กากถั่่�วเหลืือง, กากดีีฮััล, ฟููลแฟตซอย, ดีีฮััล ฟููลแฟตซอย,
เลซิิตินิ และทีีวีโี อ ซอยฮััล – บริิษัทจำ
ั ำ�หน่า่ ยตรงให้้ผู้้�ประกอบการ
โรงงานผลิิตอาหารสััตว์์และกลุ่่�มผู้้�เลี้้�ยงสััตว์์ภายในประเทศ และ
เริ่่�มขยายตลาดไปในกลุ่่�มประเทศ CLMV โดยมีีสััดส่่วนการขาย
ในประเทศและต่่างประเทศอยู่่�ที่่� 90:10

น้ำำ��มัันพืืชบริิโภค
• น้ำำ��มัันพืืชบริิโภค ตรา “องุ่่�น”   

เป็็ น น้ำำ��มัั น พืื ช สำำ�หรัั บ กลุ่่�มผู้้�บริิ โ ภคที่่� ใ ส่่ ใ จในสุุ ข ภาพ
จััดจำำ�หน่่ายภายในประเทศโดยบริิษััท น้ำำ��มัันพืืชไทย จำำ�กััด
(มหาชน) ผ่่านช่่องทาง ร้้านค้้าส่่ง (Wholesaler), ดิิสเคาน์์
สโตร์์ (Discount Store), ซุุปเปอร์์มาร์์เก็็ต (Supermarket),
ไฮเปอร์์ ม าร์์ เ ก็็ ต (Hypermarket), ร้้ า นสะดวกซื้้� อ
(Convenience Store) และร้้านค้้าปลีีกทั่่�วไป ซึ่่�งมีีส่่วนแบ่่ง
การตลาดร้้อยละ 62% ของปริิมาณการขายน้ำำ��มัันถั่่�วเหลืือง
ทั้้�งหมด (ที่่�มา : คัันทาร์์ เวิิล์์ดพาแนล)

• น้ำำ��มันั พืืชบริิโภค ตรา “Healthy Chef” และ “Queen”

เป็็นตราสิินค้้าสำำ�หรัับตลาดสากลในการส่่งออกผลิิตภััณฑ์์
น้ำำ��มัันพืืชบริิโภคขายต่่างประเทศ “Healthy Chef” และ
“Queen” เป็็นน้ำำ��มันั พืืชที่่�กลุ่่�มผู้้�บริิโภคในตลาดต่่างประเทศ
ที่่�ใส่่ใจในสุุขภาพ บริิษัทั น้ำำ��มันั พืืชไทย จำำ�กัดั (มหาชน) ทำำ�การ
กระจายสิินค้้าทั่่�วประเทศกััมพูชู า และเมีียนมา ผ่่านช่่องทาง
ตััวแทนในต่่างจัังหวััด, ร้้านค้้าส่่ง, ซุุปเปอร์์มาร์์เก็็ต, ไฮเปอร์์
มาร์์เก็็ต, ร้้านสะดวกซื้้�อ และร้้านค้้าปลีีกทั่่�วไปในตลาด โดย
ในปััจจุุบััน Healthy Chef มีีส่่วนแบ่่งการตลาดเป็็นอัันดัับ 1
ในประเทศกััมพูชู า คิิดเป็็นร้้อยละ 68% ของปริิมาณการขาย
น้ำำ��มัันถั่่�วเหลืืองทั้้�งหมดในประเทศกััมพููชา

(1) โครงสร้างและการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัท
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แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

• น้ำำ��มัันมะกอก ตรา โมนีีนี่่� (Monini Brand)

บริิษััท น้ำำ��มัันพืืชไทย จำำ�กััด (มหาชน) เป็็นตััวแทนนำำ�เข้้า
และจััดจำำ�หน่่ายน้ำำ��มัันมะกอก ตรา โมนีีนี่่� (Monini Brand)
แต่่เพีียงผู้้�เดีียวซึ่่�งเป็็นแบรนด์์ยอดขายอัันดัับ 1 จากประเทศ
อิิตาลีี ทางบริิษััทมีีการวางแผนการตลาดและการกระจาย
สิินค้้าผ่่านทุุกช่่องทางการจััดจำำ�หน่า่ ยที่่�ตรงตามเป้้าหมายของ
ลููกค้้ากลุ่่�มน้ำำ��มัันประเภทนี้้�

ภาวะอุุตสาหกรรม
และสภาพการแข่่งขััน
ภาวะอุุตสาหกรรมและแนวโน้้ม
สถานการณ์์เศรษฐกิิจปีี 256 และแนวโน้้มปีี 2565
• สถานการณ์์เศรษฐกิิจโลก   

ในปีี 2564 ที่่�ผ่่านมา เศรษฐกิิจโลกเริ่่�มฟื้้�นตััวจากแรงส่่งของ
เศรษฐกิิจกลุ่่�มประเทศพััฒนาแล้้วที่่�ขยายตััว หลัังจากได้้รัับ
ผลกระทบจากวิิกฤติิ COVID-19 ที่่�มีีผลให้้กิิจกรรมทาง
เศรษฐกิิจของประเทศต่่าง ๆ ทั่่�วโลกหยุุดชะงััก การค้้าโลก
ในปีี 2564 เติิ บ โตอย่่ า งมีี นัั ย สำำ�คัั ญ ตามการฟื้้� น ตัั ว ของ
เศรษฐกิิจ แม้้จะเผชิิญกัับปััญหา Supply Disruption ที่่�ได้้
ทำำ� ให้้ เ กิิ ด ความเสี่่�ย งจากอัั ตราเงิิ น เฟ้้ อ ที่่� เร่่ ง ขึ้้� น สูู ง ในรอบ
หลายปีี โดยหนึ่่�งในสาเหตุุสำำ�คัญ
ั มาจากสถานการณ์์การแพร่่
ระบาดของกลุ่่�มประเทศกำำ�ลัังพััฒนา ถึึงแม้้ว่่าความคืืบหน้้า
ในการฉีีดวััคซีีน COVID-19 จะเพิ่่�มสููงขึ้้�นแล้้วก็็ตาม ทั้้�งนี้้�
ในเดืือนมกราคม 2565 กองทุุนการเงิินระหว่่างประเทศ
(International Monetary Fund: IMF) คาดการณ์์ว่่า
เศรษฐกิิจโลกปีี 2564 จะเติิบโตร้้อยละ 5.9 (ภาพที่่� 1)

น้ำำ��มัันอุุตสาหกรรม
มีีลููกค้้าเป็็นกลุ่่�มอุุตสาหกรรมอาหารกระป๋๋อง อุุตสาหกรรมสีี
อุุตสาหกรรมอื่่�นๆ โดยบริิษััทจำำ�หน่่ายโดยตรงให้้กัับผู้้�ประกอบ
การ และตััวแทนจำำ�หน่่าย
นอกจากนี้้� บริิษััทมีีกระบวนการสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับลููกค้้า
จึึงมีีการสำำ�รวจความพึึงพอใจของลููกค้้าในแต่่ละกลุ่่�มธุุรกิิจเป็็น
ประจำำ�ทุุกปีี เพื่่�อวััดระดัับความคาดหวัังและความพึึงพอใจของ
ลููกค้้า และนำำ�เอาความต้้องการของลููกค้้ามาพััฒนาต่่อยอดเป็็น
นวััตกรรมใหม่่ๆ ทั้้�งนี้้� ในการสำำ�รวจความพึึงพอใจของลููกค้้าในปีี
2564 ผ่่านช่่องทางการตอบแบบสอบถามของลููกค้้า บริิษััท
มีีผลสำำ�รวจความพึึงพอใจในภาพรวมอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 90.87

ภาพที่่� 1
อััตราการขยายตััวทางเศรษฐกิิจของโลก
และประเทศไทยปีี 2563-2565
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ประเทศไทย

ที่่�มา: 1. IMF ณ เดืือนมกราคม 2565
		 2.	สำำ�นัักงานสภาพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ ณ เดืือน
พฤศจิิกายน 2564

(1) โครงสร้างและการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัท

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

• สถานการณ์์เศรษฐกิิจไทย   

เศรษฐกิิจไทยปีี 2564 สำำ�นัักงานสภาพััฒนาการเศรษฐกิิจ
และสัังคมแห่่งชาติิ (สศช.) คาดว่่า เศรษฐกิิจไทยจะเติิบโต
ร้้อยละ 1.2 ฟื้้�นตััวหลัังจากหดตััวร้้อยละ 6.1 ในปีี 2563
(ภาพที่่� 1) โดยมููลค่่าการส่่งออกสิินค้้าขยายตััวร้้อยละ 16.8
การบริิโภคภาคเอกชน และการลงทุุนรวมขยายตััวร้้อยละ
1.2 และร้้อยละ 2.3 ตามลำำ�ดัับ

	สำำ�หรับั อััตราแลกเปลี่่�ยน ค่่าเงิินบาทเฉลี่่ย� ปีี 2564 อยู่่�ที่่� 33.20
บาทต่่อดอลล่่าร์์สหรััฐ อ่่อนค่่าลงร้้อยละ 10 เมื่่�อเทีียบกัับ
สิ้้น� ปีี 2563 เนื่่�องจากบััญชีีเดิินสะพััดของประเทศไทยปีี 2564
ที่่�ขาดดุุลสููงถึึง 1.1 หมื่่�นล้้านเหรีียญสหรััฐฯ

• แนวโน้้มเศรษฐกิิจโลก   

   

เศรษฐกิิจโลกในปีี 2565 มีีแนวโน้้มฟื้้�นตััวต่่อเนื่่�องแม้้ใน
อััตราที่่�ชะลอลงเมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อน แต่่ยัังเป็็นการฟื้้�นตััวใน
เกณฑ์์ดีี เพราะจะได้้รัับปััจจััยสนัับสนุุนจากอััตราการฉีีด
วััคซีีนที่่�สููงขึ้้�นทั่่�วโลก โดยเฉพาะในกลุ่่�มประเทศกำำ�ลัังพััฒนา
โดยระบบการรัักษาทั่่�วโลกที่่�พัฒ
ั นาขึ้้น� จะสนัับสนุุนการฟื้้น� ตััว
ของการบริิโภคและอุุตสาหกรรมภาคบริิการให้้ขยายตััวได้้ดีี
ขึ้้น� ในปีี 2565 อย่่างไรก็็ดีี ความไม่่แน่่นอนจากการแพร่่ระบาด
ของไวรััส COVID-19 สายพัันธุ์์� Omicron อาจส่่งผลให้้
การฟื้้น� ตััวของเศรษฐกิิจโลกจะทยอยปรัับตััวดีีขึ้น้� ในไตรมาส
2/2565 เป็็นต้้นไป

• แนวโน้้มเศรษฐกิิจไทย   

	สำำ�นักั งานสภาพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ (สศช.)
คาดว่่าเศรษฐกิิจไทยปีี 2565 จะขยายตััวร้้อยละ 3.5 – 4.5
หลัังจากเศรษฐกิิจไทยกลัับมาเติิบโตร้้อยละ 1.2 ในปีี 2564
ที่่�ผ่่านมา
การระบาดของโรค COVID-19 สายพัันธุ์์� Omicron เป็็น
ความเสี่่�ยงที่่�จะส่่งผลกระทบต่่อการฟื้้�นตััวของเศรษฐกิิจ
หลัังเปิิดประเทศโดยเฉพาะช่่วงไตรมาส 1 อย่่างไรก็็ตาม
เศรษฐกิิจไทยจะมีีแนวโน้้มทยอยฟื้้�นตััวขึ้้�นเป็็นลำำ�ดัับ ตาม
(1) ความคืืบหน้้าในการฉีีดวััคซีีนแก่่ประชากรในไทยและ
ทั่่�วโลก (2) การส่่งออกที่่�ยังั ขยายตััวต่่อเนื่่�อง (3) การท่่องเที่่�ยว
ที่่�คาดว่่าจะปรัับดีีขึ้้�นในครึ่่�งหลัังของปีี และ (4) เม็็ดเงิิน
สนัับสนุุนของภาครััฐ ช่่วยเหลืือเพิ่่�มเติิม

ขณะที่่�ภาวะความไม่่สมดุุลของอุุปสงค์์และอุุปทานในกลุ่่�ม
สิินค้้าโภคภััณฑ์์ ประกอบกัับการขาดแคลนแรงงาน และราคา
ที่่�อยู่่�อาศััยในบางประเทศ (เช่่น สหรััฐฯ) ปรัับเพิ่่�มขึ้้�นเร็็ว
จึึงทำำ�ให้้อัตร
ั าเงิินเฟ้้อปรัับสููงขึ้้น� เร็็วในปีี 2564 ที่่�ผ่า่ นมา ทั้้�งนี้้�
คาดว่่ า อัั ตร าเงิิ น เฟ้้ อ ในปีี 2565 จะยัั ง คงสูู ง ในระดัั บ สูู ง
เนื่่�องจากจากโครงสร้้างตลาดแรงงานที่่�มีีแนวโน้้มเปลี่่�ยนไป
และราคาสิินค้้าโภคภััณฑ์์มียัี งั แนวโน้้มอยู่่�ในระดัับสููงต่่อเนื่่�อง
ซึ่่�งอััตราเงิินเฟ้้อที่่�สููงขึ้้�นจะส่่งผลต่่อความสามารถในการทำำ�
กำำ�ไรของผู้้�ประกอบการและกดดัันการฟื้้น� ตััวของการบริิโภค  

	ทั้้�งนี้้� ในเดืือนมกราคม 2565 กองทุุนการเงิินระหว่่างประเทศ
คาดการณ์์ว่่าเศรษฐกิิจโลกปีี 2565 จะขยายตััวร้้อยละ 4.4
ลดลงจากการประมาณการเมื่่� อ เดืื อ นตุุ ล าคม 2564 ที่่�
ร้้อยละ 4.9

(1) โครงสร้างและการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัท
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แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

สถานการณ์์ถั่่�วเหลืืองและผลิิตภััณฑ์์
ในปีี 2564/65 กระทรวงเกษตรสหรััฐฯ (USDA) คาดการณ์์ความต้้องการใช้้ถั่่ว� เหลืืองของโลกอยู่่�ที่่� 369 ล้้านตััน มากกว่่าผลผลิิตถั่่ว� เหลืือง
ของโลกที่่�ลดลงเหลืือเพีียง 363 ล้้านตััน (ลดลง 3 ล้้านตัันจากปีีก่่อนหน้้า) อัันเนื่่�องมาจากผลกระทบของปรากฏการณ์์ลานีีญ่่าได้้ก่่อให้้
เกิิดความแห้้งแล้้งบริิเวณพื้้�นที่่�เพาะปลููกถั่่�วเหลืืองทางตอนใต้้ของประเทศบราซิิล ตอนเหนืือของประเทศอาร์์เจนติิน่่าและประเทศ
ปารากวััย (ภาพที่่� 2)

ภาพที่่� 2
อุุปสงค์์-อุุปทานของถั่่�วเหลืืองโลกปีี 2555-2564
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หนวย: ลานตัน
สหรัฐ
บราซิล
อารเจนตินา
ผลผล�ตถั่วเหล�องของโลก (แกนขวา)
การใชถั่วเหล�องของโลก (แกนขวา)

2555/56 2556/57 2557/58 2558/59 2559/60 2560/61 2561/62 2562/63 2563/64 2564/65p

82.56
82.00
49.30
267.83
263.7

91.39
86.70
53.40
282.75
276.92

106.88
97.20
61.45
320.69
303.26

106.87
96.50
58.80
316.57
316.25

116.93
114.60
55.00
349.94
331.54

120.07
122.00
37.80
341.99
338.78

120.52
119.70
55.30
361.04
344.16

96.67
126.00
48.80
339.88
358.36

114.75
133.00
46.20
366.23
362.7

120.71
133.00
45.00
363.86
369.17

ที่่�มา: กระทรวงเกษตรสหรััฐอเมริิกา (USDA)

ประกอบกัั บ ความต้้ อ งการใช้้ เ มล็็ ดถั่่� ว เหลืื อ งเพื่่� อ สกัั ดน้ำำ��มัั น
ของโลกเพิ่่�มขึ้้�นในประเทศต่่างๆ เช่่น สหรััฐฯ และจีีน ทำำ�ให้้
สััดส่่วนสต็็อกต่่อการใช้้ของถั่่�วเหลืืองรวมทั่่�วโลกปรัับลดลงจาก
ร้้อยละ 28 ในปีี 2563/64 มาอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 25 ในปีีปััจจุุบััน
เป็็นระดัับที่่�ต่ำำ��ที่่�สุุดในรอบ 7 ปีี ราคาถั่่�วเหลืือง CBOT ปีี 2564
เฉลี่่�ยอยู่่�ที่่� 13.8 ดอลลาร์์สหรััฐฯต่่อบุุชเชล เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2563
เฉลี่่�ยอยู่่�ที่่� 9.7 ดอลลาร์์สหรััฐฯต่่อบุุชเชล (ภาพที่่� 3)

ภาพที่่� 3
การเคลื่่�อนไหวของราคาถั่่�วเหลืืองตลาด CBOT
ปีี 2562-2565

สำำ�หรัับราคาผลิิตภััณฑ์์กากถั่่�วเหลืือง CBOT ในปีี 2564 เฉลี่่�ย
อยู่่�ที่่� 382 ดอลลาร์์สหรััฐฯต่่อชอร์์ตตััน เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2563
เฉลี่่�ยอยู่่�ที่่� 291 ดอลลาร์์สหรััฐฯ ต่่อชอร์์ตตััน ขณะที่่�ราคา
ผลิิตภัณ
ั ฑ์์น้ำำ��มันั ถั่่ว� เหลืือง CBOT ในปีี 2564 เฉลี่่�ยที่่�ระดัับ 58.75
เซนต์์ต่่อปอนด์์เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2563 เฉลี่่�ยอยู่่�ที่่� 29.94 เซนต์์
ต่่อปอนด์์

13

ดอลลารสหรัฐตอบุชเชล
17
15

11
9
7

2562

ที่่�มา: รอยเตอร์์

(1) โครงสร้างและการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัท
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ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

สถานการณ์์การเลี้้�ยงสุุกรของไทย

ภาพรวมอุุตสาหกรรม
การเลี้้�ยงสััตว์์ ในไทย
อ้้างอิิงจากรายงานสถานการณ์์สินิ ค้้าเกษตรที่่�สำำ�คัญ
ั และแนวโน้้ม
ปีี 2565 จััดทำำ�โดยสำำ�นัักวิิจััยเศรษฐกิิจการเกษตร (ธัันวาคม
2564)

สถานการณ์์การเลี้้�ยงไก่่เนื้้�อของไทย 
ในปีี 2564 ประเทศไทยมีีการผลิิตไก่่เนื้้�อ 1,553 ล้้านตััว หรืือ
2.29 ล้้านตััน ลดลงจาก 1,574 ล้้านตััว หรืือ 2.32 ล้้านตััน
ในปีี 2562 คิิดเป็็นร้้อยละ 1 สอดคล้้องตามปริิมาณการบริิโภค
เนื้้�อไก่่อยู่่�ที่่� 1.36 ล้้านตััน ลดลงจาก 1.43 ล้้านตััน ของปีี 2563
ร้้อยละ 4.8 เนื่่�องจากความต้้องการบริิโภคที่่�ชะลอตััว ซึ่่�งเป็็น
ผลจากมาตรการควบคุุมสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรค
COVID-19 ไทยส่่งออกเนื้้�อไก่่รวมปีี 2564 ได้้เป็็นปริิมาณ
0.93 ล้้านตััน เพิ่่�มขึ้น้� จากปีีก่อ่ นหน้้าที่่� 0.90 ตััน ร้้อยละ 4.2 ราคา
ไก่่เนื้้�อที่่�เกษตรกรขายได้้ในปีี 2564 เฉลี่่ย� กิิโลกรััมละ 34.22 บาท
ลดลงจากกิิโลกรััมละ 35.44 บาท ในปีี 2563 ร้้อยละ 3.4
สำำ�หรัับปีี 2565 คาดว่่าการบริิโภคเนื้้�อไก่่ของไทยจะมีีปริิมาณ
1.37 ล้้านตััน เพิ่่�มขึ้้�นจาก 1.36 ล้้านตัันในปีี 2564 ร้้อยละ 0.90
เนื่่�องจากราคาเนื้้�อสุุกรที่่�แพงขึ้้�นค่่อนข้้างมาก ทำำ�ให้้ผู้้�บริิโภค
บางส่่วนหัันมาบริิโภคเนื้้�อไก่่ทดแทน โดยที่่�เนื้้�อไก่่เป็็นอาหาร
โปรตีีนที่่�มีีราคาถููกกว่่าเนื้้�อสััตว์์ชนิิดอื่่�นๆ ขณะที่่�การส่่งออก
เนื้้� อ ไก่่ ข องไทยคาดว่่ า จะขยายตัั ว เพิ่่� มขึ้้� น สอดรัั บ กัั บ ปริิ ม าณ
ความต้้องการบริิโภคของตลาด โดยเฉพาะญี่่�ปุ่่�น สหราชอาณาจัักร
จีีน และสหภาพยุุโรป ที่่�มีีแนวโน้้มนำำ�เข้้าเนื้้�อไก่่จากไทยเพิ่่�มขึ้้�น
จากการฟื้้น� ตััวของเศรษฐกิิจภายหลัังสถานการณ์์การระบาดของ
โรค COVID-19

สำำ�หรัั บ อุุ ตส าหกรรมการเลี้้�ย งสุุ ก รซึ่่� ง มีี สัั ด ส่่ ว นเป็็ น อัั น ดัั บ 2
ของธุุรกิิจปศุุสััตว์์ไทย ในปีี 2564 มีีปริิมาณการผลิิตสุุกร 18.6
ล้้านตััว ลดลงจาก 19.9 ล้้านตััวในปีี 2563 ร้้อยละ 6.5 เนื่่�องจาก
ภาวะโรคในสุุกร และสถานการณ์์น้ำำ��ท่่วมในหลายพื้้�นที่่� ทำำ�ให้้
ผลผลิิตสุุกรเสีียหายและเกษตรกรเร่่งขายผลผลิิต ประกอบกัับ
มาตรการปิิดด่า่ นชายแดนจากการแพร่่ระบาดของโรค COVID-19
ทำำ� ให้้ เ กษตรกรชะลอการเลี้้� ย งเพื่่� อ ลดความเสี่่� ย ง ส่่ ง ผลให้้
ปริิมาณการผลิิตสุุกรในภาพรวมลดลงในปีี 2564 ประเทศไทย
มีีปริิมาณการบริิโภคสุุกร 1.3 ล้้านตััน ใกล้้เคีียงกัับปีี 2563
เนื่่�องจากมาตรการล็็อกดาวน์์ เพื่่�อป้้องกัันการแพร่่ระบาดของ
โรค COVID-19 ส่่งผลให้้ภาคธุุรกิจิ ท่่องเที่่�ยวและบริิการชะลอตััว
ขณะที่่�ปริิมาณการส่่งออกในภาพรวมลดลงเป็็นผลมาจากภาวะ
เศรษฐกิิจที่่�ชะลอตััวจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรค
COVID-19 โดยเฉพาะมาตรการปิิดด่่านชายแดนเพื่่�อควบคุุม
การแพร่่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่่�งส่่งผลกระทบอย่่างมาก
ต่่อการส่่งออกสุุกรพัันธุ์์�และสุุกรมีีชีีวิิต ราคาสุุกรที่่�เกษตรกร
ขายได้้ในปีี 2564 เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 72.71 บาท สููงขึ้้�นจากเฉลี่่�ย
กิิโลกรััมละ 71.87 บาทในปีี 2563 ร้้อยละ 1
สำำ�หรัับปีี 2565 คาดว่่าการผลิิตสุุกรมีีปริิมาณ 18.5 ล้้านตััว
ลดลงเล็็กน้้อยจาก 18.6 ล้้านตััว ของปีี 2564 ร้้อยละ 0.7
เนื่่�องจากสถานการณ์์น้ำำ��ท่่วมและภาวะโรคระบาดในปีี 2564
ส่่งผลให้้พ่่อแม่่พัันธุ์์�สุุกรเสีียหาย เกษตรกรจึึงต้้องใช้้ระยะเวลา
ในการเพิ่่�มสุุกรพัันธุ์์�เข้้าเลี้้�ยงใหม่่ เพื่่�อให้้มีีปริิมาณผลผลิิตรองรัับ
กัับความต้้องการบริิโภคปีี 2565 ขณะที่่�คาดว่่าการบริิโภคสุุกร
ของไทยจะมีีปริิมาณ 1.27 ล้้านตััน ลดลงจาก 1.28 ล้้านตััน
ในปีี 2564 ร้้อยละ 0.9 เนื่่�องจากผลผลิิตสุุกรที่่�ลดลงจะส่่งผล
ให้้ราคามีีแนวโน้้มปรัับตััวสููงขึ้้�น ส่่งผลให้้ความต้้องการบริิโภค
เนื้้�อสุุกรลดลง

(1) โครงสร้างและการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัท
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ความต้้องการใช้้  

ภาพรวมอุุตสาหกรรม
น้ำำ��มัันพืืชของโลก
การผลิิต 
แม้้ว่า่ ในช่่วงปีี 2559/60 - 2563/64 ผลผลิิตน้ำำ��มันั ปาล์์มของโลก
มีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 2.6 ต่่อปีี แต่่จากมาตรการป้้องกััน
การแพร่่ระบาดโรค COVID-19 ทำำ�ให้้มาเลเซีียขาดแคลนแรงงาน
ในการเก็็บเกี่่�ยวผลผลิิตปาล์์มน้ำำ��มัันประกอบกัับเกิิดอุุทกภััย
ส่่งผลกระทบกัับผลผลิิตน้ำำ��มันั ปาล์์มโดยรวมของโลก ปีี 2563/64
ผลผลิิตน้ำำ��มันั ปาล์์มของโลกอยู่่�ที่่� 72.9 ล้้านตััน ลดลงจากช่่วงก่่อน
เกิิดการแพร่่ระบาดของโรค COVID-19 ในปีี 2561/62 ที่่� 74.1
ล้้านตััน โดยในปีี 2563/64 อิินโดนีีเซีียผลิิตน้ำำ��มัันปาล์์มได้้
43.50 ล้้านตััน เพิ่่�มขึ้้�นจาก 42.50 ล้้านตััน ในปีี 2562/63
ร้้อยละ 2.35 ขณะที่่�มาเลเซีียผลิิตน้ำำ��มัันปาล์์มได้้ 17.8 ล้้านตััน
ลดลงจาก 19.2 ล้้านตััน ในปีี 2562/63 ร้้อยละ 7.28 ทั้้�งสอง
ประเทศมีีสัดั ส่่วนการผลิิตร้อ้ ยละ 84 ของผลผลิิตน้ำำ��มันั ปาล์์มโลก
และมีีสััดส่่วนการส่่งออกร้้อยละ 89 ของปริิมาณส่่งออกน้ำำ��มััน
ปาล์์มโลก สำำ�หรับั ไทยผลิิตได้้เป็็นอัันดัับที่่� 3 ของโลกและสามารถ
ผลิิตได้้ 2.9 ล้้านตััน คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 3.8 ของผลผลิิตน้ำำ��มันั
ปาล์์มโลก  
ขณะที่่�คาดการณ์์ผลผลิิตน้ำำ��มัันคาโนล่่าปีี 2564/65 อยู่่�ที่่� 28.3
ล้้านตััน ลดลงจาก 29.1 ล้้านตัันในปีี 2563/64 ร้้อยละ 3
เนื่่�องมาจากปััญหาภััยแล้้งในแคนาดา ผู้้�ส่่งออกน้ำำ��มัันคาโนลา
รายใหญ่่ของโลก ในส่่วนของผลผลิิตน้ำำ��มันั ทานตะวัันปีี 2564/65
อยู่่�ที่่� 22.1 ล้้านตััน เพิ่่�มขึ้้�นจาก 19.1 ล้้านตัันในปีี 2563/64
ร้้อยละ 16 ภายหลัังผลผลิิตเมล็็ดทานตะวัันฟื้้�นตััวหลัังจาก
ประสบปััญหาภััยแล้้งในยุุโรปในปีี 2563/64

ปีี 2559/60 - 2563/64 ความต้้องการใช้้น้ำำ��มัันปาล์์มของโลก
มีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 4.4 ต่่อปีี โดยปีี 2564/65 คาดการณ์์
ความต้้องการใช้้น้ำำ��มันั ปาล์์มอยู่่�ที่่� 73.9 ล้้านตััน เพิ่่�มขึ้น้� จาก 73.2
ล้้านตััน ในปีี 2563/64 ร้้อยละ 1.0 เนื่่�องจากการลดภาษีีนำำ�เข้้า
น้ำำ��มัันปาล์์มของอิินเดีียส่่งผลให้้ปริิมาณการนำำ�เข้้าสููงขึ้้�น และ
จีีนนำำ�เข้้าน้ำำ��มัันปาล์์มมากขึ้้�นเพื่่�อทดแทนปััญหาการขาดแคลน
น้ำำ��มันั ถั่่ว� เหลืือง ขณะที่่�คาดการณ์์ความต้้องการใช้้น้ำำ��มันั ถั่่ว� เหลืือง
ของโลกปีี 2564/65 อยู่่�ที่่� 60.2 ล้้านตััน เพิ่่�มขึ้้�นจาก 58.9
ล้้านตััน ในปีี 2563/64 ร้้อยละ 2.2 เนื่่�องจากนโยบายเพิ่่�มสัดั ส่่วน
การผสมน้ำำ��มัันถั่่�วเหลืืองในการผลิิตไบโอดีีเซลของสหรััฐฯ
เนื่่�องจากผลผลิิตพืืชน้ำำ��มัันได้้รัับความเสีียหายจากปััญหาภััยแล้้ง
ในช่่วง 1-2 ปีีที่่�ผ่่านมา ขณะที่่�ความต้้องการใช้้น้ำำ��มัันพืืชกลัับมา
ฟื้้น� ตััวหลัังจากได้้รับั ผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19
ส่่ ง ผลให้้ สัั ด ส่่ ว นสต็็ อ กน้ำำ��มัั น พืื ช ต่่ อ การใช้้ ข องโลกปรัั บลดลง
ต่ำำ��ที่่�สุุดตั้้�งแต่่ปีี 2551 ทำำ�ให้้ราคาน้ำำ��มัันพืืชในตลาดโลกทำำ�สถิิติิ
สููงสุุดเป็็นประวััติิการณ์์ในช่่วง 1 ปีีที่่�ผ่่านมา (ภาพที่่� 4)

ภาพที่่� 4
การเคลื่่อ� นไหวของราคาน้ำำ��มันั พืืช (ยัังไม่่รวมค่่าขนส่่ง)
ปีี 2563-2565
ดอลลารสหรัฐตอตัน
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น้ำมันคาโนลา
น้ำมันทานตะวัน
ที่่�มา: รอยเตอร์์
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ภาพรวมอุุตสาหกรรมโรงสกััด
น้ำำ��มัันถั่่�วเหลืืองของประเทศไทย
ภาพรวมอุุตสาหกรรมการผลิิตสิินค้้ากากถั่่�วเหลืือง ฟููลแฟตซอย
และน้ำำ��มันั ถั่่ว� เหลืือง ในปีี 2564  ราคาน้ำำ��มันั ถั่่ว� เหลืืองปรัับเพิ่่�มขึ้น้�
สอดคล้้องกัับราคาน้ำำ��มัันปาล์์มภายในประเทศที่่�ปรัับตััวขึ้้�นมา
ตั้้�งแต่่ช่่วงกลางปีี 2564 จากความต้้องการนำำ�เข้้าน้ำำ��มัันปาล์์ม
ของประเทศผู้้�นำำ�เข้้าหลัักๆ ของโลก เช่่น อิินเดีียและจีีน ส่่งผลให้้
ระดัั บ สต็็ อ กน้ำำ��มัั น ปาล์์ มดิิ บ ของผู้้�ผลิิ ตน้ำำ��มัั น ปาล์์ มร ายใหญ่่
ในตลาดโลก เช่่น มาเลเซีีย ลดลงจากช่่วงต้้นฤดููกาล  ประกอบกัับ
นโยบายส่่งเสริิมการใช้้น้ำำ��มัันไบโอดีีเซลในประเทศของภาครััฐ
ส่่งผลให้้ระดัับสต็็อกน้ำำ��มัันปาล์์มคงเหลืือในประเทศอยู่่�ในระดัับ
ต่ำำ��จากปลายไตรมาส 3 ปีี 2564 จนถึึงปััจจุุบััน ขณะเดีียวกััน
ปริิมาณการจำำ�หน่่ายน้ำำ��มัันถั่่�วเหลืืองในประเทศ ได้้รัับอานิิสงค์์
จากนโยบายการเปิิดประเทศ ต้้อนรัับการเดิินทางต่่างประเทศ
ของนัั ก ท่่ อ งเที่่� ย ว ทำำ� ให้้ ค วามต้้ อ งการใช้้ น้ำำ��มัั น ถั่่� ว เหลืื อ ง
เพื่่�อการบริิโภคภายในครััวเรืือน ร้้านอาหาร และโรงแรมปรัับตััว
เพิ่่�มขึ้้�น
ในปีี 2565 ยัังมีีปััจจััยเสี่่�ยงหลายอย่่างต้้องมีีการติิดตามอย่่าง
ใกล้้ ชิิ ด ทั้้� ง ในเรื่่� อ งของราคาวัั ตถุุ ดิิ บ ผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ และอัั ตร า
แลกเปลี่่�ยน ซึ่่ง� ประเด็็นดัังกล่่าวเป็็นสิ่่ง� ที่่�ต้อ้ งเผชิิญอยู่่�ตลอดเวลา
และมีีการปรัับตััวอย่่างต่่อเนื่่�อง รวมถึึงต้้องมีีการติิดตามอย่่าง
ใกล้้ชิิดมากขึ้้�น และเตรีียมพร้้อมรัับมืืออย่่างทัันท่่วงทีี ทั้้�งนี้้�
เพื่่�อให้้สามารถแข่่งขัันทางการค้้ากัับประเทศคู่่�แข่่งได้้ บริิษััท
มีีการติิดตามสถานการณ์์ต่่างๆ อย่่างใกล้้ชิิด และมีีการบริิหาร
งานทุุกส่่วนอย่่างรััดกุุมและรอบคอบ เพื่่�อลดความเสี่่�ยงต่่างๆ
ที่่�มีีผลกระทบต่่อบริิษััท นอกจากนี้้� การปรัับตััวเพื่่�อให้้ทัันกัับ
เหตุุการณ์์ รวมถึึงการสร้้างโอกาสทางด้้านการตลาด โดยการ
ปรัั บ เปลี่่� ย นกลยุุ ทธ์์ ใ ห้้ เ หมาะสม ควบคู่่�กัั บ การพัั ฒ นาสิิ น ค้้ า
นวััตกรรมใหม่่ เพื่่�อสร้้างมููลค่่าให้้กัับสิินค้้ามากขึ้้�น ขณะเดีียวกััน
สิินค้้าของบริิษััทยัังคงเป็็นผู้้�นำำ�ตลาดจากความได้้เปรีียบในการ
แข่่งขัันในด้้านคุุณภาพสิินค้้าที่่�มีีความสดใหม่่ ตรงความต้้องการ
ของลููกค้้า ทำำ�ให้้ได้้รัับความเชื่่�อมั่่�นและความไว้้วางใจจากลููกค้้า
เสมอมา ทั้้�งหมดนี้้�เป็็นกลยุุทธ์์ที่่�บริิษััทมีีการดำำ�เนิินการอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง เพื่่�อพร้้อมรัับมืือกัับสถานการณ์์ต่า่ งๆ ที่่�เกิิดขึ้น้� ได้้ทุกุ เมื่่อ�

สภาพการแข่่งขััน
ตลาดน้ำำ��มัันพืืชในประเทศไทย
ส่่วนแบ่่งตลาดของน้ำำ��มันั ปาล์์มบริิโภคลดลงต่่อเนื่่�องจากปีีก่อ่ นหน้้า
เหลืือร้้อยละ 53 ขณะที่่�ส่ว่ นแบ่่งตลาดของน้ำำ��มันั ถั่่ว� เหลืืองบริิโภค
เพิ่่�มขึ้้�นเป็็นร้้อยละ 42 โดยมีีสาเหตุุหลัักจาก 2 ประการนี้้�

1. ราคาน้ำำ��มัั น ปาล์์ ม ในตลาดโลกปรัั บ ตัั ว สูู ง ขึ้้� น จากผลผลิิ ต

น้ำำ��มัั น ปาล์์ มดิิ บ ในมาเลเซีี ย ที่่� ลดล ง เนื่่� อ งจากปัั ญ หา
การขาดแคลนแรงงานตััดผลปาล์์มในช่่วงที่่�มีีการระบาดของ
โรค COVID-19 ทำำ�ให้้ราคาน้ำำ��มัันปาล์์มในตลาดโลกสููงกว่่า
ราคาน้ำำ��มัันปาล์์มในประเทศไทย และส่่งผลให้้ประเทศไทย
มีีการส่่งออกน้ำำ��มัันปาล์์มมากเป็็นประวััติิการณ์์ในปีี 2564

2. ปัั ญ หาผลผลิิ ตป าล์์ มน้ำำ��มัั น ของประเทศไทยที่่� ลดล งใน

ช่่วง 1-2 ปีีที่่�ผ่า่ นมา และสต็็อกน้ำำ��มัันปาล์์มในประเทศอยู่่�ใน
ระดัับต่ำำ��มากในรอบหลายปีี ส่่งผลให้้ราคาน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบ
ในประเทศปรัับสููงขึ้้น� มาใกล้้เคีียงกัับน้ำำ��มันั ถั่่ว� เหลืืองในประเทศ
ดัังนั้้�น ผู้้�บริิโภคจึึงหัันมาบริิโภคน้ำำ��มัันถั่่�วเหลืืองเพิ่่�มขึ้้�น

ตลาดน้ำำ��มัันพืืชพื่่�อการบริิโภคของประเทศไทย
ปีี 2564
น้ำมันถั่วเหล�อง

42%

น้ำมันปาลม

53%

อื่นๆ 2%

น้ำมันรำขาว 3%

ตลาดน้ำำ��มัันถั่่�วเหลืืองเพื่่�อการบริิโภคในครััวเรืือน
ปีี 2564
แบรนดอื่นๆ

15%

แบรนด A

23%

ที่่�มา:	กัันตา เวิิลด์์พาเนล
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ร้้อยละ 1.5 จากปีีก่่อน ในขณะที่่�ความสามารถในการผลิิต
กากถั่่�วเหลืืองในประเทศมีีประมาณ 2 ล้้านตััน/ปีี ทำำ�ให้้ประเทศ
ไทยต้้องมีีการนำำ�เข้้ากากถั่่�วเหลืืองจากต่่างประเทศประมาณ
2.8 ล้้านตััน/ปีี  

ขณะเดีียวกัันน้ำำ��มัันถั่่�วเหลืืองในประเทศก็็มีีสต็็อกอยู่่�ในระดัับต่ำำ��
ตลอดทั้้�งปีี 2564 เช่่นกัันส่่งผลให้้การแข่่งขัันในตลาดน้ำำ��มัันพืืช
ในปีี 2564 จึึงไม่่เกิิดขึ้้�นเหมืือนปีีที่่�ผ่่านมา ทั้้�งนี้้�บริิษััทได้้บริิหาร
จัั ด การปริิ ม าณขายน้ำำ��มัั น ถั่่� ว เหลืื อ งในแต่่ ล ะช่่ อ งทางการจัั ด
จำำ�หน่่ายเพื่่�อให้้มีีปริิมาณน้ำำ��มัันถั่่�วเหลืืองในประเทศมีีเพีียงพอ
ต่่อการบริิโภคในระดัับราคาที่่�เหมาะสม โดยไม่่ส่่งผลกระทบต่่อ
ผู้้�บริิโภคและบริิษััทได้้ให้้ความสำำ�คััญกัับช่่องทางการจััดจำำ�หน่่าย
น้ำำ��มัันถั่่�วเหลืืองบริิโภคบรรจุุขวดในแบรนด์์ องุ่่�น เป็็นสำำ�คััญ
ขณะที่่�ภาวะการแข่่งขัันด้้านราคาที่่�รุนุ แรงในตลาดกากถั่่ว� เหลืือง
ในประเทศ เนื่่�องจากภาวะการระบาดของโรคในสุุกร ทำำ�ให้้
บริิษััทจำำ�เป็็นต้้องบริิหารจััดการด้้านราคาขายน้ำำ��มัันถั่่�วเหลืือง
เป็็นอย่่างดีี เนื่่�องจากน้ำำ��มัันถั่่�วเหลืืองต้้องแบกรัับต้้นทุุนของ
กากถั่่�วเหลืืองไว้้ด้้วย

ในปีี 2565 สถานการณ์์ภาคปศุุสััตว์์ไทยกำำ�ลัังเผชิิญความท้้าทาย
จากราคาวััตถุุดิิบและต้้นทุุนอาหารสััตว์์ปรัับสููงขึ้้�น ประกอบกัับ
การฟื้้�นตััวของภาคผลิิตสุุกรอย่่างมีีประสิิทธิิภาพไม่่สามารถ
เกิิดขึ้้�นได้้เร็็ว ทำำ�ให้้คาดการณ์์ความต้้องการใช้้กากถั่่�วเหลืือง
ในประเทศปีี 2565 ประเทศไทยจะมีีปริิมาณความต้้องการใช้้
กากถั่่�วเหลืืองอยู่่�ที่่� 4.57 ล้้านตััน ลดลง 0.28 ล้้านตััน หรืือลดลง
ร้้อยละ 6 จากปีีก่่อนหน้้า (ที่่�มา: สมาคมผู้้�ผลิิตอาหารสััตว์์ไทย)

แหล่่งที่่�มาของข้้อมููล

ตลาดกากถั่่�วเหลืืองในประเทศ

กากถั่่� ว เหลืื อ งเป็็ น ผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ ที่่� ไ ด้้ จ ากเมล็็ ดถั่่� ว เหลืื อ งที่่� ผ่่ า น
กระบวนการสกััดน้ำำ��มัันถั่่�วเหลืืองแล้้ว เป็็นแหล่่งโปรตีีนสำำ�คััญ
ที่่�มีคุี ณ
ุ ภาพสููง เหมาะสำำ�หรับั นำำ�มาผสมในสููตรอาหารสััตว์์ สิินค้้า
ทดแทนอื่่น� ของกากถั่่ว� เหลืืองมีีค่อ่ นข้้างจำำ�กัดั มีีไม่่สม่ำำ��เสมอทั้้�งปีี
และราคาค่่อนข้้างสููง
  
อย่่างไรก็็ตาม โรคอหิิวาต์์แอฟริิกาในสุุกร (African Swine Fever;
ASF) ทำำ�ให้้เกิิดความเสีียหายในผู้้�เลี้้ย� งทุุกระดัับ ประกอบกัับการ
ระบาดของโรค COVID-19 ได้้ส่่งผลประทบต่่อความต้้องการใช้้
กากถั่่�วเหลืืองในประเทศไทยในปีี 2564 มีีปริิมาณความต้้องการ
ใช้้กากถั่่ว� เหลืืองทั้้�งหมด 4.85 ล้้านตััน (ความต้้องการอาหารสััตว์์
รวมอยู่่�ที่่� 20.21 ล้้ า นตัั น และการใช้้ ก ากถั่่� ว เหลืื อ งในสูู ตร
อาหารสััตว์์อยู่่�ที่่�ร้้อยละ 24 โดยประมาณ) หรืือลดลงประมาณ













ธนาคารแห่่งประเทศไทย
สำำ�นัักงานคณะกรรมการพััฒนาการเศรษฐกิิจและ
สัังคมแห่่งชาติิ
สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร
กรมศุุลกากร
กรมการค้้าภายใน
กระทรวงเกษตรสหรััฐอเมริิกา (USDA)
กองทุุนการเงิินระหว่่างประเทศ (IMF)
บริิษััท กัันตา เวิิลด์์พาแนล
รอยเตอร์์
แผนกวิิจััย บริิษััท น้ำำ��มัันพืืชไทย จำำ�กััด (มหาชน)

ภาพที่่� 5
ปริิมาณการนำำ�เข้้าเมล็็ดถั่่�วเหลืืองและกากถั่่�วเหลืืองของประเทศไทย
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(1) โครงสร้างและการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัท

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

การจััดหาผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการ
บริิษััท น้ำำ��มัันพืืชไทย จำำ�กััด (มหาชน)
มีีกำำ�ลังั การผลิิตรวมทั้้�งสิ้้น� 6,500 ตััน/วััน และมีีอัตร
ั าการใช้้กำำ�ลังั
การผลิิตมากกว่่าร้้อยละ 90

นโยบายการผลิิต

เป็็นการผลิิตตามคำำ�สั่่ง� ซื้้อ� ของลููกค้้า สอดคล้้องกัับแนวโน้้มตลาด
ในสถานการณ์์ปััจจุุบััน
โดยมีีรายละเอีียดของโรงงาน และสำำ�นัักงานใหญ่่ ดัังนี้้�
สำำ�นัักงานใหญ่่ เลขที่่� 149 ถนนรััชดาภิิเษก
(ท่่าพระ-ตากสิิน) แขวงบุุคคโล
เขตธนบุุรีี กรุุงเทพฯ 10600
โรงงานที่่� 1

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

โรงงานที่่� 2

เลขที่่� 36 หมู่่� 3 ตำำ�บลนครชััยศรีี
อำำ�เภอนครชััยศรีี จัังหวััดนครปฐม
73120

โรงงานที่่� 3
(โซน 1)

เลขที่่� 81/7, 81/8, 82 หมู่่� 1
ตำำ�บลไทยาวาส อำำ�เภอนครชััยศรีี
จัังหวััดนครปฐม 73120

โรงงานที่่� 3
(โซน 2)

เลขที่่� 89 หมู่่� 1 ตำำ�บลไทยาวาส
อำำ�เภอนครชััยศรีี จัังหวััดนครปฐม
73120

การจััดหาวััตถุุดิิบ
เมล็็ดถั่่�วเหลืืองเป็็นวััตถุุดิิบหลัักของบริิษััท โดยบริิษััทจะรัับซื้้�อ
เมล็็ดถั่่�วเหลืืองที่่�ผลิิตได้้ภายในประเทศไทยก่่อนเป็็นอัันดัับแรก
อย่่างไรก็็ดีี ปริิมาณผลผลิิตเมล็็ดถั่่�วเหลืืองในประเทศไทยมีี
ไม่่เพีียงพอต่่อความต้้องการ บริิษััทจึึงต้้องนำำ�เข้้าเมล็็ดถั่่�วเหลืือง
จากต่่างประเทศ ได้้แก่่ บราซิิลและสหรััฐอเมริิการ้้อยละ 90
ของปริิมาณวััตถุุดิิบรวม โดยราคานำำ�เข้้าจะอิิงกัับราคาตลาดโลก
และได้้รับั ยกเว้้นภาษีีนำำ�เข้้าตามนโยบายเสรีีนำำ�เข้้าถั่่ว� เหลืืองตาม
ข้้อผููกพัันองค์์การการค้้าโลก (WTO) ส่่วนการรัับซื้้�อเมล็็ด
ถั่่�วเหลืืองภายในประเทศ บริิษััทจะรัับซื้้�อจากเกษตรกร/พ่่อค้้า
คนกลาง ซึ่่�งแหล่่งเพาะปลููกถั่่�วเหลืืองที่่�สำำ�คััญของประเทศไทย
อยู่่�ที่่�จัังหวััด สุุโขทััย กำำ�แพงเพชร อุุตรดิิตถ์์ เพชรบููรณ์์ เชีียงใหม่่
และขอนแก่่น เป็็นต้้น นอกจากนี้้�บริิษัทยั
ั งั ปฏิิบัติั ติ ามนโยบายของ
ภาครััฐที่่�ได้้มีีการกำำ�หนดเงื่่�อนไขให้้ผู้้�นำำ�เข้้าถั่่�วเหลืืองต้้องรัับซื้้�อ
เมล็็ดถั่่�วเหลืืองในประเทศ ในสััดส่่วนตามปริิมาณนำำ�เข้้าระหว่่าง
ผู้้�นำำ�เข้้าทั้้�งหมด ตามราคาและเงื่่�อนไขที่่�กำำ�หนดในสััญญา ซึ่่�งถููก
กำำ�หนดโดยคณะกรรมการพืืชน้ำำ��มัันและน้ำำ��มัันพืืช
การผลิิตถั่่�วเหลืืองของโลกเฉลี่่�ยในช่่วง 10 ปีีที่่�ผ่่านมามีีแนวโน้้ม
เพิ่่�มขึ้้�นตามความต้้องการบริิโภคเมล็็ดถั่่�วเหลืือง ทั้้�งนี้้�ถั่่�วเหลืือง
เป็็นสิินค้้าโภคภััณฑ์์ที่่�มีีการซื้้�อขายกัันอย่่างกว้้างขวางในตลาด
โลก สามารถจััดซื้้�อมาใช้้เป็็นวััตถุุดิิบได้้อย่่างสะดวกยัังไม่่เคย
ปรากฏมีีปััญหาขาดแคลนจนหาซื้้�อไม่่ได้้ แต่่อาจจะมีีบ้้างบางปีี
ที่่�ราคาถั่่ว� เหลืืองปรัับตััวสููงขึ้้น� ซึ่่ง� จะเป็็นไปตามภาวะอุุปสงค์์และ
อุุปทานของตลาดโลก อย่่างไรก็็ดีี บริิษัทั มีีการติิดตามสถานการณ์์
ราคาถั่่�ว เหลืื อ งอย่่ า งใกล้้ ชิิด อยู่่�ตลอดเวลา เพื่่� อ หาโอกาสใน
การจััดหาวััตถุุดิิบถั่่�วเหลืือง เพื่่�อให้้ได้้ต้้นทุุนที่่�แข่่งขัันได้้และ
มีีคุุณภาพที่่�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
ที่่�จะต้้องซื้้อ� จากผู้้�จำำ�หน่า่ ยแต่่เพีียงรายใดรายหนึ่่�งเป็็นการเฉพาะ
เนื่่�องจากราคาวััตถุุดิิบถั่่�วเหลืืองที่่�ตกลงซื้้�อขายกัันในตลาดโลก
อยู่่�ในรููปของเงิินดอลลาร์์สหรััฐฯ ดัังนั้้�นเพื่่�อลดความเสี่่�ยงเรื่่�อง
อััตราแลกเปลี่่�ยน บริิษััทจึึงมีีนโยบายทำำ�สััญญาซื้้�อขายเงิินตรา
ต่่างประเทศล่่วงหน้้า (forward contract) ควบคู่่�ด้ว้ ย เพื่่�อบริิหาร
ต้้นทุุนวััตถุุดิิบในสกุุลเงิินบาทให้้มีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด

(1) โครงสร้างและการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัท
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แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ทรััพย์์สิินที่่�ใช้้ในการประกอบธุุรกิิจ
สิินทรััพย์์ของบริิษััทและบริิษััทย่่อย
สิินทรััพย์์หลัักของบริิษััทและบริิษััทย่่อยคืือ ที่่�ดิิน อาคารและเครื่่�องจัักรต่่างๆ ที่่�ใช้้ในการผลิิตดัังรายละเอีียดต่่อไปนี้้�

• ที่่�ดิินและส่่วนปรัับปรุุงที่่�ดิิน มีีมููลค่่ารวม ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 จำำ�นวน 678 ล้้านบาท
ขนาด
ไร่่-งาน-ตารางวา

ลัักษณะกรรมสิิทธิ์์�

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

3-1-49

บมจ. น้ำำ��มัันพืืชไทย
เป็็นเจ้้าของกรรมสิิทธิ์์�

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

47-1-30

บมจ. น้ำำ��มัันพืืชไทย
เป็็นเจ้้าของกรรมสิิทธิ์์�

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

14-2-82

บมจ. น้ำำ��มัันพืืชไทย
เป็็นเจ้้าของกรรมสิิทธิ์์�

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

422-2-48

บมจ. น้ำำ��มัันพืืชไทย
เป็็นเจ้้าของกรรมสิิทธิ์์�

ที่่�ดิิน
ตำำ�บลปากจั่่�น อำำ�เภอนครหลวง จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา

19-3-24

บมจ. น้ำำ��มัันพืืชไทย
เป็็นเจ้้าของกรรมสิิทธิ์์�

บริิษััท พรอดดิิจิิ จำำ�กััด (มหาชน)
เลขที่่� 7/3 หมู่่� 3 ตำำ�บลบางกระเบา อำำ�เภอนครชััยศรีี จัังหวััดนครปฐม

17-0-93

บริิษััท พรอดดิิจิิ จำำ�กััด
(มหาชน)
เป็็นเจ้้าของกรรมสิิทธิ์์�

บริิษััท พรอดดิิจิิ จำำ�กััด (มหาชน)
ตำำ�บลบุุฤาษีี อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดสุุริินทร์์

15-3-4

บริิษััท พรอดดิิจิิ จำำ�กััด
(มหาชน)
เป็็นเจ้้าของกรรมสิิทธิ์์�

ที่่�ตั้้�ง

(1) โครงสร้างและการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัท

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

• อาคาร และโรงงาน มีีมููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีี ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 จำำ�นวน 813 ล้้านบาท
ขนาด
ตารางเมตร

ลัักษณะกรรมสิิทธิ์์�

4,553

บมจ. น้ำำ��มัันพืืชไทย
เป็็นเจ้้าของกรรมสิิทธิ์์�

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

41,249.63

บมจ. น้ำำ��มัันพืืชไทย
เป็็นเจ้้าของกรรมสิิทธิ์์�

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

8,571.50

บมจ. น้ำำ��มัันพืืชไทย
เป็็นเจ้้าของกรรมสิิทธิ์์�

129,731.42

บมจ. น้ำำ��มัันพืืชไทย
เป็็นเจ้้าของกรรมสิิทธิ์์�

บริิษััท พรอดดิิจิิ จำำ�กััด (มหาชน)
เลขที่่� 7/3 หมู่่� 3 ตำำ�บลบางกระเบา อำำ�เภอนครชััยศรีี จัังหวััดนครปฐม

11,801

บริิษััท พรอดดิิจิิ จำำ�กััด
(มหาชน)
เป็็นเจ้้าของกรรมสิิทธิ์์�

บริิษััท พรอดดิิจิิ จำำ�กััด (มหาชน)
55 หมู่่� 1 ตำำ�บลบุุฤาษีี อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดสุุริินทร์์

2,408

บริิษััท พรอดดิิจิิ จำำ�กััด
(มหาชน)
เป็็นเจ้้าของกรรมสิิทธิ์์�

ที่่�ตั้้�ง
อาคารสำำ�นัักงานใหญ่่
เลขที่่� 149 ถนนรััชดาภิิเษก (ท่่าพระ-ตากสิิน) แขวงบุุคคโล เขตธนบุุรีี จัังหวััด
กรุุงเทพ

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

• เครื่่�องจัักร บริิษััทและบริิษััทย่่อยเป็็นเจ้้าของกรรมสิิทธิ์์�

เครื่่� อ งจัั ก รที่่� ใช้้ ใ นการผลิิ ต โดยมูู ลค่่ า สุุ ทธิิ ท างบัั ญ ชีี ณ
31 ธัันวาคม 2564 จำำ�นวน 1,157 ล้้านบาท ซึ่่ง� ประกอบไปด้้วย




บริิษััท น้ำำ��มัันพืืชไทย จำำ�กััด (มหาชน)
บริิษััท พรอดดิิจิิ จำำ�กััด (มหาชน)

• ทรััพย์์สิินของบริิษััทและบริิษััทย่่อย เป็็นทรััพย์์สิินที่่�ไม่่มีี
ภาระค้ำำ��ประกััน

สิินทรััพย์์ที่่� ไม่่มีีตััวตน
บริิษััทและบริิษััทย่่อยมีีมููลค่่าบััญชีีสุุทธิิของสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 จำำ�นวน 32 ล้้านบาท

(1) โครงสร้างและการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัท

31

32

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

โครงสร้้างการถืือหุ้้�นของบริิษััท 

1.3

ปััจจุุบััน บริิษััท น้ำำ��มัันพืืชไทย จำำ�กััด (มหาชน) ถืือหุ้้�นในบริิษััท
พรอดดิิจิิ จำำ�กััด (มหาชน) ในสััดส่่วน 31.85% และถืือหุ้้�น
ในบริิษััท น้ำำ��มัันบริิโภคไทย จำำ�กััด ในสััดส่่วน 14%

โครงสร้้างการถืือหุ้้�น
ของกลุ่่�มบริิษััท 
นโยบายการดำำ�เนิินงานของบริิษััท
ในกลุ่่�มบริิษััทย่่อยและร่่วม
บริิษััท น้ำำ��มัันพืืชไทย จำำ�กััด (มหาชน) มีีนโยบายลงทุุนในธุุรกิิจ
เกี่่� ย วเนื่่� อ งที่่� มีี ศัั ก ยภาพ เกื้้� อ กูู ล ผลประกอบการทั้้� ง ในและ
ต่่างประเทศ โดยเป็็นธุุรกิจิ ที่่�มีศัี กั ยภาพและสามารถสร้้างผลกำำ�ไร
ให้้แก่่บริิษััทในระยะยาว เพื่่�อเพิ่่�มมููลค่่าให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท
ทั้้�งนี้้� บริิษััทได้้เข้้าไปลงทุุนในบริิษััท พรอดดิิจิิ จำำ�กััด (มหาชน)
ผู้้�ผลิิตขวด PET และลงทุุนในบริิษััท น้ำำ��มัันบริิโภคไทย จำำ�กััด
ผู้้�ผลิิตน้ำำ��มัันรำำ�ข้้าวตรา คิิง
บริิษัทย่
ั อ่ ยและบริิษัทร่
ั ว่ มดำำ�เนิินกิิจการภายใต้้นโยบายการบริิหาร
จััดการ โดยกลุ่่�มผู้้�บริิหารของบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วมยึึดมั่่�น
หลัักธรรมาภิิบาลในการกำำ�กัับดููแล สำำ�หรัับปีี 2564 บริิษััท
มีีการปรัับโครงสร้้างองค์์กรให้้สอดคล้้องกัับวิิสัยั ทััศน์์และกลยุุทธ์์
ในการดำำ�เนิินงานท่่ามกลางวิิกฤตการณ์์ต่่างๆ กำำ�ลัังอยู่่�ระหว่่าง
การพิิจารณาผู้้�บริิหารที่่�เหมาะสมของบริิษััทเข้้าไปเป็็นตััวแทน
ของบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วมตามสััดส่่วนการถืือหุ้้�นที่่�บริิษััท
มีีอยู่่� เพื่่�อการควบคุุมดููแลและมีีส่่วนร่่วมในการกำำ�หนดนโยบาย
บริิหารงานที่่�สำำ�คััญต่่อการประกอบกิิจการของบริิษััทนั้้�นๆ

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�หน่า่ ยให้้กับั บริิษัทั และลููกค้้าภายนอก คุุณสมบัติั ขิ องขวด PET
มีีความเหนีียว ใส ทนต่่อกรดและด่่าง ป้้องกัันการซึึมผ่่านของก๊๊าซ
ได้้ดีี ทำำ�ให้้ถนอมรัักษารสชาติิของอาหารและคุุณภาพของอาหาร
และเครื่่�องดื่่�มได้้ดีี
ในรอบบััญชีีสิ้้�นสุุด ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม  2564 บริิษััท พรอดดิิจิิ
จำำ�กััด (มหาชน) มีียอดขาย 684.097 ล้้านบาท และมีีกำำ�ไรสุุทธิิ
55.242 ล้้านบาท โดยยอดขายเพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อนจากการที่่�มีี
การทยอยปรัับราคาสิินค้้าตามต้้นทุุนขายที่่�เพิ่่�มขึ้้�น และการรัับรู้้�
รายได้้จากการดำำ�เนิินงานของสาขาสุุรินิ ทร์์ด้า้ นกำำ�ไรสุุทธิที่่ิ ลดล
� ง
เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อน เกิิดจากต้้นทุุนวััตถุุดิิบที่่�ปรัับตััวสููงขึ้้�นตั้้�งแต่่
ปลายปีี 2563 ต่่อเนื่่�องมาถึึงปีี 2564 ซึ่่ง� เป็็นทิิศทางเดีียวกัับราคา
น้ำำ��มัันดิิบโลกที่่�อยู่่�ในช่่วงขาขึ้้�น

บริิษััท น้ำำ��มัันบริิโภคไทย จำำ�กััด
ผลิิตและจำำ�หน่่าย น้ำำ��มัันรำำ�ข้้าว ตรา คิิง ซึ่่�งวางขายทั้้�งตลาด
ภายในและต่่างประเทศ

(1) โครงสร้างและการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัท

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

นิิติิบุุคคลที่่�บริิษััทถืือหุ้้�นเกิิน 10%
บริิษััท พรอดดิิจิิ จำำ�กััด (มหาชน)

บริิษััท น้ำำ��มัันบริิโภคไทย จำำ�กััด

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

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

อุุตสาหกรรมการผลิิต

ผลิิตและจำำ�หน่่ายน้ำำ��มัันพืืช

จำำ�นวนและชนิิดของหุ้้�น
ที่่�ออกจำำ�หน่่ายหุ้้�นสามััญ

270,000,000 หุ้้�น

13,980,000 หุ้้�น

จำำ�นวนหุ้้�นที่่�บริิษััทถืือ

86,000,000 หุ้้�น

2,000,000 หุ้้�น

31.85%

14%

ประเภทธุุรกิิจ

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น

(1) โครงสร้างและการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัท

33

34

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ผู้้�ถืือหุ้้�น
รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นสููงสุุด 10 รายแรก
(ข้้อมููลสรุุปจากวัันปิิดสมุุดทะเบีียนผู้้�ถืือหุ้้�น ณ วัันที่่� 14 มีีนาคม 2565)
รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น

จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ

%

1.

กลุ่่�มตระกููลวิิทยฐานกรณ์์

396,928,300

49.09

2.

บริิษััท ไทยเอ็็นวีีดีีอาร์์ จำำ�กััด/1

39,226,448

4.85

3.

บริิษััท เชีียร์์ กรุ๊๊�ป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด/2

33,100,093

4.09

4.

นายทวีีลาภ

32,620,000

4.03

5.

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

10,489,680

1.30

6.

นางสาวสุุภรััตน์์ 	ศัักดิ์์�วรารััตน์์

7,440,750

0.92

7.

นางนลิิณีี

วงศ์์จัันทร์์เพ็็ญ

7,200,825

0.89

8.

นายชััยสิิทธิ์์� 	วิิริิยะเมตตากุุล

7,100,000

0.88

9.

นายชััยพงศ์์

เวชมามณเฑีียร

5,654,000

0.70

State Street Europe Limited/3

4,448,076

0.55

รวมการถืือหุ้้�น 10 รายแรก

544,208,172

67.30

ผู้้�ถืือหุ้้�นรายย่่อยอื่่�นๆ

264,402,813

32.70

รวมทั้้�งสิ้้�น

808,610,985

100

10.

หมายเหตุุ :

แจ่่มใส

บริิษัทั จดทะเบีียนในประเทศไทย ที่่�อยู่่�ที่่ติ� ดต่
ิ อ่ ได้้ 62 อาคารตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ถนนรััชดาภิิเษก แขวงดิินแดง เขตดิินแดง กรุุงเทพฯ
10400 โดยบริิษััท 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 ชั้้�น 14
ถนนสาทรเหนืือ สีีลม กรุุงเทพฯ 10500
/1

(1) โครงสร้างและการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัท

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

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.

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

หมายเหตุุ :

/1

เป็็นบริิษััทลงทุุนระยะยาวในนิิติิบุุคคลอื่่�น ถืือหุ้้�นโดยกลุ่่�มตระกููลวิิทยฐานกรณ์์ทั้้�งหมด

(1) โครงสร้างและการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัท

จำำ�นวนหุ้้�น

%

61,428,900
58,767,228
46,615,600
19,744,740
18,384,869
13,829,010
12,612,996
12,246,275
12,240,000
12,131,837
12,050,000
12,000,000
11,632,280
11,005,800
10,703,992
8,725,771
8,000,000
7,874,850
5,762,308
5,756,000
4,850,000
3,670,800
3,150,000
3,052,000
3,000,000
2,896,000
2,508,000
2,496,000
2,261,850
1,500,000
1,500,000
1,290,000
1,052,859
1,000,000
826,428
305,757
56,150
396,928,300

7.60
7.27
5.76
2.44
2.27
1.71
1.56
1.51
1.51
1.50
1.49
1.48
1.44
1.36
1.32
1.08
0.99
0.97
0.71
0.71
0.60
0.45
0.39
0.38
0.37
0.36
0.31
0.31
0.28
0.19
0.19
0.16
0.13
0.12
0.10
0.04
0.01
49.09

35
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แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

จำำ�นวนทุุนจดทะเบีียนและทุุนชำำ�ระแล้้ว
บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย (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� 14 มีีนาคม 2565)

จำำ�นวนหุ้้�น

%

บุุคคลธรรมดา

640,171,823

79.17

นิิติิบุุคคล

130,683,431

16.16

904,118

0.11

36,851,613

4.56

ผู้้�ถืือหุ้้�นสััญชาติิ ไทย

ผู้้�ถืือหุ้้�นสััญชาติิต่่างด้้าว

บุุคคลธรรมดา
นิิติิบุุคคล

การกระจายการถืือหุ้้�นของผู้้�ถืือหุ้้�น (ณ วัันที่่� 14 มีีนาคม 2565)
จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือครอง

จำำ�นวนผู้้�ถืือหุ้้�น

%

1-999

7,745

38.39

2,328,128

0.29

1,000-10,000

9,741

48.28

34,079,718

4.21

10,001-100,000

2,275

11.28

68,233,134

8.44

411

2.04

538,079,677

66.54

3

0.01

165,890,328

20.52

20,175

100

808,610,985

100

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

จำำ�นวนหุ้้�น

หมายเหตุุ :	ผู้้�ถืือหลัักทรััพย์์ที่่�ไม่่เป็็นไปตามระเบีียบวิิธีีปฏิิบััติิของศููนย์์รัับฝากหลัักทรััพย์์ และไม่่มีีสิิทธิิได้้รัับเงิินปัันผล จำำ�นวน 5,300 หุ้้�น

การออกหลัักทรััพย์์อื่่�น
-ไม่่มีี-

(1) โครงสร้างและการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัท

%

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผล
บริิษััทมีีนโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลไม่่ต่ำำ��กว่่าร้้อยละ 60 ของกำำ�ไรสุุทธิิหลัังหัักภาษีีเงิินได้้ หากไม่่มีีเหตุุจำำ�เป็็นอื่่�นใด ซึ่่�งบริิษััทจะนำำ�เสนอ
ต่่อที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อพิิจารณาอนุุมัติั กิ ารจ่่ายเงิินปัันผลประจำำ�ปีี ทั้้�งนี้้� การจ่่ายเงิินปัันผลดัังกล่่าวจะขึ้้น� อยู่่�กัับแผนการลงทุุน ความ
จำำ�เป็็น และความเหมาะสมอื่่�นๆ ตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทเห็็นสมควร สำำ�หรัับปีี 2564 คณะกรรมการบริิษััทมีีมติิให้้เสนอต่่อที่่�ประชุุม
สามััญผู้้�ถืือหุ้้�นในวัันที่่� 22 เมษายน 2565 เพื่่�ออนุุมััติิจ่่ายเงิินปัันผลประจำำ�ปีีในอััตราหุ้้�นละ 2.20 บาท หรืือคิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 86.04
ของกำำ�ไรสุุทธิิหลัังหัักภาษีีเงิินได้้
ข้้อมููลการจ่่ายปัันผล

2562

2563

2564

อััตรากำำ�ไรสุุทธิิต่่อหุ้้�น

1.74

2.05

2.56

อััตราเงิินปัันผลต่่อหุ้้�น

1.45

1.70

2.20

83.12

83.02

86.40

อััตราการจ่่ายเงิินปัันผลต่่อกำำ�ไรสุุทธิิ (%)

บริิษัทย่
ั อ่ ยมีีนโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลให้้กับั ผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกปีี ทั้้�งนี้้�ขึ้น้� อยู่่�กัับคณะกรรมการของบริิษัทย่
ั อ่ ยจะพิิจารณาให้้ความเห็็นชอบ และ
เสนอให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของแต่่ละบริิษััทย่่อยพิิจารณาอนุุมััติิ โดยพิิจารณาจากผลการดำำ�เนิินงาน สถานะการเงิิน และปััจจััยสำำ�คััญอื่่�นๆ
ของแต่่ละบริิษััทย่่อย โดยไม่่มีีการกำำ�หนดอััตราขั้้�นต่ำำ��แต่่อย่่างใด
โดยในปีี 2564 บริิษััทมีีรายได้้จากเงิินปัันผลรัับจากบริิษััทย่่อย จำำ�นวน 27,520,000 บาท

(1) โครงสร้างและการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัท
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ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

2

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

2.1

นโยบายและแผนการบริิหารความเสี่่�ยง
การบริิหารความเสี่่�ยง
(Risk Management)
บริิษััทตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการบริิหารความเสี่่�ยงภายใต้้
การเปลี่่�ยนแปลงจากปััจจััยภายในและภายนอกที่่�อาจส่่งผล
กระทบต่่อธุุรกิจิ ทั้้�งระยะสั้้น� และระยะยาว บริิษัทจึึ
ั งมีีความมุ่่�งมั่่น�
ในการบริิหารความเสี่่�ยงองค์์กรอย่่างเชื่่�อมโยงและควบคู่่�ไปกัับ
การจััดการเชิิงกลยุุทธ์์ พร้้อมทั้้�งจััดทำำ�และทบทวนความเสี่่�ยง
ที่่� ย อมรัั บ ได้้ เชิิ ง กลยุุ ทธ์์ (Risk Appetite) เพื่่� อ ช่่ ว ยตีี ก รอบ
การประเมิินทางเลืือกและการคััดเลืือกกลยุุทธ์์ที่่�เหมาะสม และ
สนัั บ สนุุ น การดำำ� เนิิ น กิิ จ การให้้ บ รรลุุ เ ป้้ า หมายเชิิ ง กลยุุ ทธ์์
ตามวััตถุุประสงค์์ของธุุรกิิจและสร้้างความยั่่�งยืืนให้้กัับองค์์กร
ตามกรอบแนวการบริิหารความเสี่่�ยงเชิิงบููรณาการทั่่�วทั้้�งองค์์กร
(Enterprise Risk Management - Integrated Framework)
โดยใช้้ควบคู่่�กัับกรอบแนวทางระบบการควบคุุมภายใน (Internal
Control – Integrated Framework) ของ COSO ซึ่่�งได้้นำำ�ไป
ประยุุกต์์ใช้้กัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทอย่่างเหมาะสม

โครงสร้้างการบริิหารความเสี่่�ยง
บริิ ษัั ท บริิ ห ารจัั ด การความเสี่่� ย งอย่่ า งเป็็ น ระบบผ่่ า นคณะ
กรรมการ จััดการคณะต่่างๆ และบููรณาการการบริิหารความเสี่่ย� ง
เพื่่�อให้้แผนบริิหารความเสี่่�ยงมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล
สอดคล้้องกัับเป้้าหมายและกลยุุทธ์ข์ ององค์์กร ความเสี่่ย� งในการ
ปฏิิบััติิงานจะอยู่่�ภายใต้้การกำำ�กัับดููแลของผู้้�บริิหารที่่�รัับผิิดชอบ
การปฏิิ บัั ติิ ง านนั้้� น ๆ โดยถืื อ เป็็ น หน้้ า ที่่� รัั บ ผิิ ด ชอบของทุุ ก
หน่่วยงานในการจััดการและควบคุุมความเสี่่�ยงให้้อยู่่�ในระดัับ
ที่่�ยอมรัับได้้ซึ่่�งมีีการระบุุไว้้อย่่างชััดเจนในคำำ�บรรยายหน้้าที่่�งาน
ของทุุกหน่่วยงาน

บริิ ษัั ทจัั ดตั้้� 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�อทำำ�หน้า้ ที่่�กำำ�หนด
นโยบาย กรอบการดำำ�เนิินงาน ทบทวนและปรัับปรุุงระบบงาน
ต่่างๆ ให้้มีีความเหมาะสมสอดคล้้องกัับนโยบาย แผนธุุรกิิจ
รวมทั้้� ง ให้้ ข้้ อ คิิ ด เห็็ น และข้้ อ เสนอแนะที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง โดยมีี
คณะจััดการ ESRC-E ที่่�ประกอบด้้วยผู้้�บริิหารฝ่่ายต่่างๆ ทำำ�หน้า้ ที่่�
ติิดตามการบริิหารความเสี่่�ยงระดัับองค์์กรและระดัับจััดการ
อย่่างใกล้้ชิดิ ทุุกคนในองค์์กรเกิิดความตระหนัักถึึงความเสี่่ย� งและ
การลดผลกระทบของความเสี่่� ย งอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ งจนเกิิ ด เป็็ น
วััฒนธรรมองค์์กร ตามแนวนโยบายและกรอบการดำำ�เนิินงาน
ที่่�ได้้รัับจากคณะกรรมการนโยบาย ESRC โดยผ่่านคณะทำำ�งาน
ด้้ า นการบริิ ห ารความเสี่่� ย ง ซึ่่� ง ทำำ�หน้้ า ที่่� ร วบรวมและจัั ดทำำ�
แผนจััดการความเสี่่�ยง และกำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินการตามแผน
จััดการความเสี่่�ยง ทั้้�งระดัับจััดการและระดัับองค์์กร รวมถึึง
ติิ ดต ามกระบวนการบ่่ ง ชี้้� แ ละประเมิิ น ความเสี่่� ย งที่่� สำำ�คัั ญ
ทั่่�วทั้้�งองค์์กร และสื่่�อสารข้้อมููลการบริิหารความเสี่่�ยงให้้ทุุกคน
ในองค์์กรได้้รัับทราบอย่่างทั่่�วถึึงเพื่่�อที่่�จะนำำ�ไปปฏิิบััติิได้้อย่่าง
ถููกต้้องและเป็็นไปในทิิศทางเดีียวกััน เพื่่�อให้้เกิิดการบููรณาการ
ของการบริิหารความเสี่่�ยงทั้้�งเชิิงนโยบายการปฏิิบััติิ และการ
แลกเปลี่่� ย นข้้ อ มูู ลอัั น จะก่่ อ ให้้ เ กิิ ด ความต่่ อ เนื่่� อ งและทั่่� ว ถึึง
ทั้้� ง องค์์ ก รได้้ อ ย่่ า งมีี ปร ะสิิ ทธิิ ภ าพมากยิ่่� ง ขึ้้� น โดยความเสี่่� ย ง
ที่่�สำำ�คััญจะถููกเสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทอย่่างสม่ำำ��เสมอ
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

เครื่่�องมืือที่่�ใช้้
ในการบริิหารความเสี่่�ยง
บริิษััทได้้ศึึกษาและนำำ�เครื่่�องมืือบริิหารความเสี่่�ยงในรููปแบบ
ต่่างๆ มาประยุุกต์์ใช้้ เช่่น การกำำ�หนดระดัับความเสี่่�ยงที่่�องค์์กร
ยอมรัับได้้ (Risk Appetite) การประเมิินและจััดลำำ�ดัับปััจจััย
ความเสี่่�ยงโดยใช้้แผนที่่�ความเสี่่�ยง (Risk Map) การติิดตาม
การบริิหารความเสี่่�ยงผ่่านแผนบริิหารความเสี่่�ยง (Mitigation
Plan) และดััชนีีชี้้วั� ดั ความเสี่่ย� งที่่�สำำ�คัญ
ั (Key Risk Indicator: KRI)
นอกจากนี้้�บริิษััทยัังติิดตามการเปลี่่�ยนแปลงของปััจจััยภายนอก
ที่่�สำำ�คัญ
ั รวมถึึงความเสี่่ย� งที่่�เกิิดขึ้น้� ใหม่่ (Emerging Risk) เพื่่�อให้้
สามารถเตรีียมมาตรการจััดการความเสี่่�ยงในเชิิงรุุกได้้ก่่อนที่่�จะ
กระทบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท
บริิษัทั ได้้วิเิ คราะห์์สภาพแวดล้้อมทั้้�งภายในและภายนอก รวมถึึง
แนวโน้้มด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม การเมืือง เทคโนโลยีี อุุตสาหกรรม
คู่่�แข่่ง และอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อกำำ�หนดปััจจััยความเสี่่�ยงระดัับ
องค์์ ก รที่่� อ าจมีี ผ ลกระทบต่่ อ บริิ ษัั ท และ/หรืื อ ผู้้�ลงทุุ น อย่่ า งมีี
นัั ย สำำ�คัั ญ ในปีี 2565 จากการพิิ จ ารณาของที่่� ปร ะชุุ ม ของ
คณะกรรมการนโยบาย ESRC สามารถสรุุปตามประเภทความเสี่่ย� ง
แต่่ละด้้าน ได้้ดัังนี้้�

2.2

ปััจจััยความเสี่่�ยงต่่อ
การดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท
ความเสี่่�ยงด้้านกลยุุทธ์์
ความเสี่่�ยงด้้านทิิศทางกลยุุทธ์์
เนื่่�องด้้วยในปััจจุุบัันเทคโนโลยีีที่่�ก้้าวหน้้าอย่่างรวดเร็็วได้้เข้้ามา
เปลี่่�ยนรููปแบบการประกอบธุุรกิิจ (Disruptive Technology)
ส่่งผลกระทบต่่อความต้้องการของลููกค้้าและการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
บริิษัทั ให้้ได้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการกำำ�หนดทิิศทางกลยุุทธ์ก์ ารดำำ�เนิิน
ธุุรกิจิ เพื่่�อรองรัับการเปลี่่�ยนแปลงของพลวััตทางเศรษฐกิิจ สัังคม
พฤติิกรรมผู้้�บริิโภค
บริิษัทั มีีการทบทวนวิิสัยั ทััศน์์ ทิิศทาง และกลยุุทธ์ข์ องการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจในอนาคต ผ่่านการประชุุมระดมความคิิดเห็็นของผู้้�บริิหาร
ระดัับสููงทุุกปีี พร้้อมทั้้�งนำำ�ทิิศทางกลยุุทธ์์ดัังกล่่าวมาจััดทำำ�แผน
บริิหารความเสี่่�ยงควบคู่่�กัับแผนธุุรกิิจ

ความเสี่่�ยงในการพััฒนาบุุคลากร
เพื่่�อรองรัับการเติิบโตทางธุุรกิิจ
เพื่่� อ เป็็ น การเตรีี ย มความพร้้ อ มของบริิ ษัั ท ในการหาโอกาส
ทางธุุรกิิจ บริิษััทจำำ�เป็็นต้้องมีีการจััดเตรีียมและพััฒนาบุุคลากร
ให้้มีีความเชี่่�ยวชาญ มีีประสบการณ์์ที่่�เพีียงพอ ทัันเวลาและ
สอดรัับกัับกลยุุทธ์์ ทิิศทางขององค์์กร และความเสี่่�ยงจากปััจจััย
ภายนอก บริิษัทั ได้้มีกี ารจััดทำำ�แผนพััฒนา Successor และดำำ�เนิิน
การตามแผนงานให้้ successor มีีความรู้้�ความสามารถ ทัักษะ
และความประพฤติิเหมาะสมเพื่่�อทดแทนตำำ�แหน่่งงานที่่�สำำ�คััญ
(Critical Position)
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การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

นอกจากนี้้� เพื่่�อรองรัับการดำำ�เนิินงานตามทิิศทางกลยุุทธ์์องค์์กร
บริิษัทั มีีการจััดวางโครงสร้้างที่่�สนับั สนุุนการทำำ�งาน รวมถึึงจััดสรร
บุุคลากรเพื่่�อตอบสนองความต้้องการฝ่่ายงานอย่่างเหมาะสม
มีีการบริิหารจััดการพนัักงานผ่่านกลไกการบริิหารสายอาชีีพ
โดยในแต่่ละสายอาชีีพจะมีีการพิิจารณากำำ�หนดแผนกำำ�ลัังคน
ระบุุตำำ�แหน่่งงานสำำ�คััญและแผนพััฒนารายบุุคคล เพื่่�อพััฒนา
บุุคลากรของแต่่ละสายอาชีีพให้้เกิิดความชำำ�นาญ มีีการพััฒนา
ภาวะผู้้�นำำ�และส่่งเสริิมให้้เกิิดการเรีียนรู้้�ในภาพรวมของบริิษััท
เตรีียมความพร้้อมสำำ�หรัับผู้้�ที่่�จะเป็็นผู้้�บริิหารในอนาคต เพื่่�อให้้
มั่่� น ใจว่่ า บริิ ษัั ท จะมีี ผู้้� บริิ ห ารและพนัั ก งานที่่� มีี คุุ ณ ภาพและ
เพีี ย งพอที่่� จ ะรองรัั บ การเติิ บ โตของธุุ รกิิ จ ในอนาคตอย่่ า งมีี
ประสิิทธิิภาพ

ความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิการ
และการประกอบธุุรกิิจ
ความเสี่่�ยงในการจััดหา
วััตถุุดิิบเมล็็ดถั่่�วเหลืือง
จากสภาวะอากาศที่่�แปรปรวน หรืือภััยธรรมชาติิที่่�อาจทำำ�ให้้
ผลผลิิตไม่่เป็็นไปตามคาดการณ์์ รวมถึึงถั่่�วเหลืืองที่่�มาล่่าช้้ากว่่า
กำำ�หนดในช่่วงต้้นฤดููอัันเนื่่�องมาจากปััญหาการขนส่่งภายใน
ประเทศผู้้�ผลิิ ต และส่่ ง ออก ส่่ ง ผลให้้ วัั ตถุุ ดิิ บ เมล็็ ดถั่่� ว เหลืื อ ง
ที่่�ไม่่เพีียงพอต่่อการผลิิต และกระทบต่่อการส่่งสิินค้้าให้้ลููกค้้า
ล่่าช้้า เนื่่�องจากถั่่ว� เหลืืองเป็็นวััตถุดิุ บิ หลัักในการผลิิต การขาดแคลน
วััตถุดิุ บิ หลัักในการผลิิตเป็็นหนึ่่�งในความเสี่่ย� งที่่�สำำ�คัญ
ั ของบริิษัทั
และเพื่่�อให้้การจััดหาวััตถุุดิิบเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
บริิ ษัั ท ให้้ ค วามสำำ�คัั ญ กัั บ การทำำ� งานอย่่ า งใกล้้ ชิิ ดกัั บ คู่่�ค้้ า ใน
การวางแผนจััดหาวััตถุดิุ บิ เพื่่�อความต่่อเนื่่�องของธุุรกิจิ  ทั้้�งนี้้� บริิษัทั
มีีการติิดตามความสมดุุลระหว่่างอุุปสงค์์และอุุปทานของวััตถุดิุ บิ
ถั่่�วเหลืืองโลก ด้้วยการเก็็บข้้อมููลทั้้�งจากการสำำ�รวจในแหล่่ง
เพาะปลููกวััตถุุดิิบถั่่�วเหลืืองจริิงของประเทศต้้นทางและการ
คาดการณ์์ปัจั จััยแวดล้้อมที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่อการจััดหาวััตถุดิุ บิ
เช่่น การเปลี่่�ยนแปลงของฤดููกาล ช่่วงเวลาเก็็บเกี่่�ยว ปริิมาณ
ราคาและคุุณภาพ นอกจากนี้้� บริิษััทได้้ซื้้�อวััตถุุดิิบจากคู่่�ค้้าที่่�มีี
ความน่่าเชื่่อ� ถืือ สามารถตรวจสอบกลัับถึึงแหล่่งที่่�มาของวััตถุดิุ บิ
และวางแผนการผลิิตตามสถานการณ์์พร้้อมทั้้�งมีีการปรัับปริิมาณ
สิิ น ค้้ า คงคลัั ง ดัั ง กล่่ า ว ให้้ มีี ค วามสอดคล้้ อ งกัั บ แนวโน้้ ม และ
ระดัั บ ราคา และเพีี ย งพอต่่ อ การดำำ� เนิิ น ธุุ รกิิ จ อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง
ขณะเดีี ย วกัั น ภาครัั ฐ ได้้ มีี ก ารส่่ ง เสริิ ม การผลิิ ตถั่่� ว เหลืื อ งใน
ประเทศไทย เพื่่�อส่่งเสริิมให้้เกษตรกรปลููกถั่่ว� เหลืืองในช่่วงฤดููแล้้ง
ทดแทนการทำำ�นา ช่่วยปรัับปรุุงบำำ�รุุงดิิน และยกระดัับคุุณภาพ

ผลผลิิตให้้สอดคล้้องกัับความต้้องการของตลาด นอกจากนี้้�
หน่่วยงานภาครััฐและภาคเอกชนได้้ร่่วมกัันดำำ�เนิิน การส่่งเสริิม
การปลููกถั่่�วเหลืืองหลัังนาเพื่่�อเพิ่่�มผลผลิิตในโครงการ โครงการ
ถั่่ว� เหลืืองหลัังนาประชารััฐเพื่่�อสร้้างความมั่่�นคงทางอาหารในภาค
ตะวัันออกเฉีียงเหนืือและภาคเหนืือ ซึ่่�งจากโครงการดัังกล่่าว
คาดว่่าจะส่่งผลให้้ต้้นทุุนการผลิิตลดลง คุุณภาพผลผลิิตและ
ผลผลิิตต่่อไร่่ของถั่่�วเหลืืองเพิ่่�มขึ้้�น

ความเสี่่�ยงจากราคาวััตถุุดิิบ
ความผัั น ผวนของราคาวัั ตถุุ ดิิ บ เมล็็ ดถั่่� ว เหลืื อ งส่่ ง ผลกระทบ
ต่่อต้้นทุุนสิินค้้าและผลกำำ�ไรของบริิษััท เนื่่�องจากวััตถุุดิิบเป็็น
ส่่วนประกอบต้้นทุุนขายของบริิษััท ประมาณร้้อยละ 90 ของ
ต้้นทุุนทั้้�งหมด การจััดหาวััตถุุดิิบจึึงเป็็นปััจจััยสำำ�คััญต่่อต้้นทุุน
การขายและผลกำำ� ไรของบริิ ษัั ท ซึ่่� ง วัั ตถุุ ดิิ บ ถั่่� ว เหลืื อ งมีี ร าคา
ผัันแปรตามราคาซื้้อ� ขายในตลาดโลก ปััจจััยที่่�มีผี ลต่่ออุุปสงค์์ของ
เมล็็ดถั่่ว� เหลืือง นอกจากความต้้องการใช้้เพื่่�อการผลิิตอาหารแล้้ว
ยัังรวมถึึงความต้้องการนำำ�ไปใช้้ในการผลิิตพลัังงานทดแทน และ
การเก็็งกำำ�ไรในตลาดซื้้�อขายสิินค้้าโภคภััณฑ์์ล่่วงหน้้า รวมทั้้�ง
นโยบายการส่่งเสริิม การแทรกแซงของรััฐบาล ขณะที่่�ความเสี่่ย� ง
จากสภาวะอากาศที่่�แปรปรวน หรืือภััยธรรมชาติิก็็อาจทำำ�ให้้
ผลผลิิตถั่่�วเหลืืองไม่่เป็็นไปตามคาดการณ์์
เพื่่�อลดผลกระทบจากความผัันผวนดัังกล่่าว บริิษััทได้้กำำ�หนด
การบริิ ห ารความเสี่่� ย งราคาเพื่่� อ รองรัั บ ผลกระทบจากความ
ผัันผวนของราคาพลัังงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ อีีกทั้้�งมีีการตั้้�ง
คณะทำำ�งานจััดซื้้�อวััตถุุดิิบ ทำำ�หน้้าที่่�วิิเคราะห์์สถานการณ์์ความ
เคลื่่�อนไหวของราคาวััตถุุดิิบและผลิิตภััณฑ์์อย่่างใกล้้ชิิด และ
บริิหารความเสี่่ย� งด้้วยกลยุุทธ์ด้์ า้ นราคา โดยมีีการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููล
อย่่างรอบคอบและถี่่ถ้� ว้ น รวมทั้้�งเลืือกเครื่่อ� งมืือที่่�ใช้้ในการบริิหาร
ความเสี่่�ยงที่่�เหมาะสมกัับช่่วงเวลา และสอดคล้้องกัับแผนธุุรกิิจ
และให้้ มีี ก ารจัั ดทำำ�ร ายงานสรุุ ปส ถานะความเสี่่� ย งเสนอต่่ อ
ผู้้�บริิหารอย่่างสม่ำำ��เสมอ ทั้้�งนี้้� เพื่่�อควบคุุมและติิดตามมิิให้้บริิษััท
มีีความเสี่่�ยงด้้านราคาสููงเกิินกว่่าระดัับที่่�เหมาะสม ตลอดระยะ
เวลาที่่�ผ่่านมา บริิษััทมีีความชััดเจนในนโยบายไม่่จััดซื้้�อวััตถุุดิิบ
เพื่่�อเก็็งกำำ�ไร บริิษััทบริิหารจััดการสิินค้้าคงคลัังวััตถุุดิิบอย่่าง
ระมััดระวัังและพิิจารณาการปรัับราคาขายให้้ทัันต่่อสถานการณ์์
ซึ่ง่� ช่่วยผลกระทบจากความผัันผวนดัังกล่่าว ตลอดทั้้�งการบริิหาร
ความเสี่่�ยงผ่่านทางตลาดซื้้�อขายสิินค้้าโภคภััณฑ์์ล่่วงหน้้าซึ่่�งได้้
ทบทวนการเพิ่่�มเกณฑ์์กำำ�หนดวงเงิินสำำ�หรัับผลขาดทุุนที่่�อาจจะ
เกิิ ดขึ้้� น ที่่� ย อมรัั บ ได้้ ใ นภาพรวมทั้้� ง ปีี เพื่่� อ ป้้ อ งกัั น ความเสี่่� ย ง
ด้้ า นความผัั น ผวนของราคาวัั ตถุุ ดิิ บ และผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ ที่่� มีี ต่่ อ
ผลตอบแทนและผลประกอบการของบริิษััท

(2) การบริหารจัดการความเสี่ยง
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

การบริิหารความต่่อเนื่่�อง
ในการผลิิตและการดำำ�เนิินธุุรกิิจ

ความเสี่่�ยงจากอุุบััติิเหตุุที่่�เกิิดขึ้้�น
จากการปฏิิบััติิงาน

ปััจจุุบัันมีีสภาวะวิิกฤตหรืือเหตุุการณ์์ฉุุกเฉิินที่่�พร้้อมจะเกิิดขึ้้�น
ได้้ตลอดเวลา ได้้แก่่ ความเสีียหายของ ภััยธรรมชาติิ ภััยจาก
โรคระบาด รวมถึึงความผิิดพลาดในการปฏิิบััติิงานของพนัักงาน
อุุปกรณ์์เครื่่�องจัักรขััดข้้อง ระบบสารสนเทศหลัักของบริิษััทล่่ม
ซึ่่�งเหตุุการณ์์เหล่่านี้้�ถ้้าหากเกิิดขึ้้�นแล้้ว มีีโอกาสที่่�บริิษััทจะได้้รัับ
ผลกระทบจากการหยุุดชะงัักของการผลิิตและการดำำ�เนิินธุุรกิจิ ได้้
เพื่่�อลดโอกาสและผลกระทบของภััยคุุกคามดัังกล่่าว บริิษััท
ได้้ดำำ�เนิินการจััดให้้มีแี ผนที่่�จะรองรัับความเสี่่ย� งที่่�จะทำำ�ให้้กระทบ
กัั บ ธุุ รกิิ จ ทั้้� ง ในระยะสั้้� น และระยะยาว และเพื่่� อ เป็็ น การลด
ผลกระทบจากความเสี่่�ยงข้้างต้้น บริิษััทได้้จััดทำำ�แผนบริิหาร
จัั ด การความต่่ อ เนื่่� อ งทางธุุ รกิิ จ หรืื อ แผนตอบโต้้ เ หตุุ ฉุุ ก เฉิิ น
(Business Continuity Management: BCM) ภััยธรรมชาติิและ
ภััยโรคระบาด รวมถึึงติิดตามข้้อมููลและข่่าวสารอย่่างต่่อเนื่่�อง
เพื่่� อ เตรีี ย มความพร้้ อ มเผชิิ ญ เหตุุ ห ากเกิิ ด การระบาดของ
โรคระบาดชนิิ ดต่่ า งๆ ได้้ อ ย่่ า งเหมาะสม โดยกิิ จ กรรมหรืื อ
กระบวนการหลัักยัังคงสามารถดำำ�เนิินการได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง และ
เพื่่�อเพิ่่�มความเชื่่�อมั่่�นให้้กัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียที่่�เกี่่�ยวข้้อง

ความเสี่่�ยงเนื่่�องมาจาก
ผลกระทบของโรค COVID-19
ตั้้�งแต่่ปีี 2563 เป็็นต้้นมา สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรค
COVID-19 ได้้ ส่่ ง ผลกระทบที่่� รุุ น แรงต่่ อ เศรษฐกิิ จ ไทยจาก
มาตรการล็็อกดาวน์์และมาตรการรัับมืือการแพร่่ระบาดของโรค
COVID-19 ทั้้�งนี้้�เพื่่�อเป็็นการลดผลกระทบต่่อความเสี่่ย� งดัังกล่่าว
บริิษััทได้้ติิดตามสถานการณ์์อย่่างใกล้้ชิิดเพื่่�อบริิหารความเสี่่�ยง
และออกมาตรการต่่างๆ เพื่่�อเป็็นการลดผลกระทบที่่�อาจมีีต่่อ
บริิษััทจากสถานการณ์์ดัังกล่่าว ทั้้�งนี้้�บริิษััทได้้ดำำ�เนิินนโยบาย
ทางการเงิินที่่�รอบคอบมาโดยตลอด โดยได้้คงระดัับหนี้้�สินิ ต่่อทุุน
ในระดัับที่่�ต่ำำ�� อีีกทั้้�งบริิษััทยัังมีีความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับธนาคารต่่างๆ
ที่่�เป็็นหุ้้�นส่่วนทางธุุรกิิจมาอย่่างยาวนาน

บริิ ษัั ท ได้้ กำำ�ห นดมาตรการควบคุุ ม การเกิิ ดอุุ บัั ติิ เ หตุุ แ ละลด
ผลกระทบ ประกอบด้้วยการเสริิมสร้้างความตระหนัักเรื่่�อง
ความปลอดภััยจนเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการทำำ�งานให้้กับั พนัักงานและ
ผู้้�รัับเหมา การตรวจประเมิินความปลอดภััยเพื่่�อค้้นหาจุุดเสี่่�ยง
อัันตรายและดำำ�เนิินการแก้้ไขก่่อนที่่�จะเกิิดอุุบััติิเหตุุโดยมีีระบบ
การบริิหารจััดการด้้านความปลอดภััยด้้านต่่างๆ เช่่น ความ
ปลอดภัั ย ในกระบวนการผลิิ ต ความปลอดภัั ย ในการขนส่่ ง
เป็็นพื้้�นฐานที่่�สำำ�คัญ
ั ในการขัับเคลื่่อ� นไปสู่่�การปฏิิบัติั ทั่่ิ ว� ทั้้�งองค์์กร
และมีีการปรัับปรุุงให้้ดีีขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง

ความเสี่่�ยงทางการเงิิน
ความเสี่่�ยงจากความผัันผวนของ
อััตราแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศ
การเปลี่่�ยนแปลงของค่่าเงิินบาทต่่อเงิินสกุุลเหรีียญสหรััฐฯ มีี
ผลกระทบต่่อผลประกอบการของบริิษััท เนื่่�องจากต้้นทุุนราคา
เมล็็ดถั่่�วเหลืืองซึ่่�งเป็็นวััตถุุดิิบหลัักในกระบวนการผลิิตได้้ถููก
กำำ�หนดราคาขายเป็็นสกุุลเงิินเหรีียญสหรััฐฯ ขณะที่่�รายได้้หลััก
ของบริิษััทอยู่่�ในรููปสกุุลเงิินบาท อย่่างไรก็็ตามบริิษััทกำำ�หนด
นโยบายการบริิหารเงิินและการบริิหารความเสี่่�ยงทางการเงิินไว้้
อย่่างชััดเจน โดยมีีวัตถุ
ั ปร
ุ ะสงค์์เพื่่�อการบริิหารความเสี่่ย� งทางการ
เงิินทั้้�งหมด ซึ่่�งครอบคลุุมถึึงความเสี่่�ยงของอััตราแลกเปลี่่�ยน
ที่่�จะมีีผลกระทบต่่อธุุรกิิจ มิิใช่่เพื่่�อการเก็็งกำำ�ไร รวมทั้้�งเพื่่�อ
กำำ�ห นดและสร้้ า งเสถีี ย รภาพของผลประกอบการในอนาคต
บริิษัทั มีีทีมี งานเฝ้้าติิดตามและวิิเคราะห์์ข่า่ วสารและสถานการณ์์
ของอััตราแลกเปลี่่�ยนอย่่างใกล้้ชิิด และมีีนโยบายในการป้้องกััน
ความเสี่่�ยงจากอััตราแลกเปลี่่�ยน โดยทำำ�สััญญาซื้้�อขายอััตรา
แลกเปลี่่�ยนล่่วงหน้้า (Forward contract) กัับสถาบัันการเงิิน
ภายในประเทศ ซึ่่�งส่่วนใหญ่่มีีอายุุสััญญาไม่่เกิิน 1 ปีี เพื่่�อลด
ผลกระทบของความเสี่่� ย งที่่� เ กิิ ด จากความผัั น ผวนของอัั ตร า
แลกเปลี่่�ยน รวมทั้้�งทำำ�ให้้บริิษััททราบถึึงต้้นทุุนและราคาขายใน
รููปของค่่าเงิินบาทที่่�แน่่นอน
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ความเสี่่�ยงด้้านกฎระเบีียบ

ความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�นใหม่่
(Emerging Risk)

ความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจไม่่สอดคล้้องกัับนโยบาย
การต่่อต้้านคอร์์รััปชััน

ความเสี่่�ยงจากความมั่่�นคงปลอดภััย
ทางไซเบอร์์ (Cyber Security)

ด้้ ว ยความมุ่่�งมั่่�น ในการดำำ� เนิิ น ธุุ รกิิ จ อย่่ า งโปร่่ ง ใส เป็็ น ธรรม
ให้้ความสำำ�คััญกัับหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี รัับผิิดชอบและ
ระมััดระวัังภายใต้้กฎหมาย ระเบีียบข้้อบัังคัับและมาตรฐาน
ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง บริิ ษัั ทจึึ งได้้ กำำ�ห นดนโยบายต่่ อ ต้้ า นการทุุ จ ริิ ต
คอร์์รัปชั
ั นั เพื่่�อเป็็นแนวทางปฏิิบัติั แิ ละพััฒนาไปสู่่�องค์์กรที่่�ยั่่ง� ยืืน
ต่่ อ ไป ทั้้� ง นี้้� บ ริิ ษัั ท ได้้ กำำ�ห นดนโยบายและมาตรการต่่ อ ต้้ า น
การทุุจริิตคอร์์รัปชั
ั นั ระบบการควบคุุมภายใน รวมถึึงการติิดตาม
ดูู แ ลให้้ มีี ก ารปฏิิ บัั ติิ การลงโทษ และให้้ ป ฏิิ บัั ติิ ต ามคู่่�มืื อ
จรรยาบรรณธุุ รกิิ จ อย่่ า งเคร่่ ง ครัั ด มีี ร ะเบีี ย บ และขั้้� น ตอน
การดำำ�เนิินงานที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้มีีการปฏิิบััติิตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด
เพื่่�อป้้องกัันการคอร์์รัปชั
ั นั เช่่น การตรวจสอบน้ำำ��หนักั บรรทุุกของ
รถขนสิินค้้าต้้องไม่่เกิินเกณฑ์์บรรทุุกที่่�กฎหมายกำำ�หนดก่่อนปล่่อย
ออกจากโรงงาน เป็็นต้้น รวมทั้้�งกำำ�หนดให้้มีกี ารติิดตามการปฏิิบัติั ิ
ตามนโยบายและระเบีี ย บที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ มาตรการต่่ อ ต้้ า น
การทุุ จ ริิ ต คอร์์ รัั ปชัั น พร้้ อ มทั้้� ง เปิิ ดช่่ อ งทางสำำ�หรัั บ การแจ้้ ง
เบาะแสการกระทำำ�ที่่� ไ ม่่ สุุ จ ริิ ตหรืื อ ข้้ อ ร้้ อ งเรีี ย นต่่ า งๆ และ
มีีกระบวนการตอบสนองข้้อร้้องเรีียน การคุ้้�มครองผู้้�ร้้องเรีียน
รวมถึึงแจ้้งผลการดำำ�เนิินการต่่อ ผู้้�ร้้องเรีียนอย่่างเป็็นระบบและ
ยุุติิธรรม ตามระเบีียบการรัับข้้อร้้องเรีียนของบริิษััท

ระบบและเครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์ รวมถึึงอิินเตอร์์เน็็ตถููกนำำ�มา
ใช้้ เ ป็็ น เครื่่� อ งมืื อ ในการดำำ� เนิิ น ธุุ รกิิ จ ทั้้� ง การเป็็ น ฐานข้้ อ มูู ล
การรัับส่่งข้้อมููลระหว่่างกัันทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กร รวมถึึง
ยัังสามารถเป็็นช่่องทางในการสื่่�อสารกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย เพื่่�อ
ประโยชน์์ที่่แ� ตกต่่างกััน เช่่น สื่่อ� สารกัับลููกค้้า การโฆษณา รวมถึึง
เป็็นช่่องทางการขายสิินค้้า สื่่�อสารกัับสัังคม เพื่่�อให้้ทราบถึึง
แนวทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท เป็็นต้้น จึึงเป็็นช่่องทาง
ที่่�ผู้้�ไม่่หวัังดีีอาจรุุกรานระบบและเครืือข่่าย เพื่่�อแสวงหาผล
ประโยชน์์ซึ่่�งในปััจจุุบัันเราสามารถพบอาชญากรรมด้้านไซเบอร์์
ที่่�หลากหลาย ทั้้�งในรููปแบบของการทำำ�ให้้ระบบงานหยุุดชะงััก
หรืื อ ลดทอนประสิิ ทธิิ ภ าพของระบบการหลอกลวงจนทำำ� ให้้
หลงเชื่่�อ การขโมยและฉ้้อโกง เป็็นต้้น ซึ่่�งภััยดัังกล่่าวอาจส่่ง
ผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจได้้ บริิษััทได้้ตระหนัักถึึงอัันตราย
ของภััยดัังกล่่าวซึ่่�งมีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�นและก่่อให้้เกิิดผลกระทบ
ความต่่อเนื่่�องในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ความเชื่่�อมั่่�นและภาพลัักษณ์์
ขององค์์กรในสายตาของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
บริิษััทได้้ดำำ�เนิินการในด้้านต่่างๆ เพื่่�อลดผลกระทบ โดยเริ่่�มจาก
การประกาศใช้้นโยบายและมาตรฐานการปฏิิบัติั งิ านความมั่่�นคง
ปลอดภััยด้้านสารสนเทศให้้กัับบุุคคลากร สำำ�หรัับด้้านระบบงาน
บริิษััทได้้ติิดตั้้�งระบบ/อุุปกรณ์์ไฟร์์วอลล์์ (Firewall) เพื่่�อป้้องกััน
การเข้้ า ถึึงจากภัั ย คุุ ก คามจากภายนอกทุุ ก ช่่ อ งทางและมีี
Solution Firewall Backup ติิดตั้้�งโปรแกรมป้้องกัันไวรััส
คอมพิิวเตอร์์ทุกุ เครื่่อ� งของบริิษัทั เพื่่�อป้้องกัันข้้อมููลเสีีย/สููญหาย
จากการติิดไวรััสคอมพิิวเตอร์์ และมีีการเชื่่�อมต่่อมาที่่�ส่่วนกลาง
เพื่่�อสามารถควบคุุมและแก้้ไขเครื่่�องที่่�มีีปััญหาได้้อย่่างถููกต้้อง
และรวดเร็็ว พร้้อมทั้้�งยัังสามารถหาสาเหตุุของการถููกคุุกคาม
เพื่่�อแก้้ปัญ
ั หาที่่�ต้น้ เหตุุและป้้องกัันการเกิิดซ้ำำ��ในครั้้ง� ต่่อไป รวมถึึง
มีีการทวนสอบ หรืือตรวจสอบอย่่างต่่อเนื่่�องโดยดำำ�เนิินการ
ร่่วมกัันระหว่่างบุุคคลากรด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศของบริิษััท
และบริิษััทที่่�ปรึึกษาภายนอก

(2) การบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

3

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อความยั่่�งยืืน

3.1

นโยบายและเป้้าหมายการจััดการด้้านความยั่่�งยืืน
บริิษััทมีีเป้้าหมายในการดำำ�เนิินธุุรกิิจตามหลัักธรรมาภิิบาลเพื่่�อการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน นำำ�แนวทางมาตรฐานสากลด้้านความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคมและเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนของสหประชาชาติิ (Sustainable Development Goals: SDGs) มาเป็็นกรอบการพััฒนา
ในการกำำ�หนดนโยบายการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน (Sustainable Development Policy) โดยวิิเคราะห์์จากบริิบทความยั่่�งยืืนที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ทั้้�งภายในและภายนอก ครอบคลุุม ทั้้�ง 3 มิิติิ คืือ เศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม รวมทั้้�งกำำ�หนดเป็็นกลยุุทธ์์การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
เพื่่�อส่่งมอบคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีให้้แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม

นโยบายการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
บริิษััทมุ่่�งดำำ�เนิินธุุรกิิจเพื่่�อการเจริิญเติิบโตอย่่าง
มั่่�นคง ส่่งมอบคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี ให้้แก่่ผู้้�บริิโภค
พนัักงาน ชุุมชน สัังคม สร้้างความพึึงพอใจสููงสุุด
แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม เริ่่�มตั้้�งแต่่การจััดซื้้�อ
วััตถุุดิิบ การผลิิต  จััดส่่งสิินค้้าถึึงมืือผู้้�บริิโภค
ยึึดหลัักธรรมาภิิบาล และดููแลสิ่่ง� แวดล้้อม อัันจะนำำ�
มาสู่่�ความยั่่�งยืืนร่่วมกััน

กลยุุทธ์์การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
4 ด้้าน
ประกอบด้้วย

1. สร้้างคุุณค่่าทางเศรษฐกิิจ ด้้วยผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีี
คุุณภาพ ยึึดหลัักบรรษััทภิิบาล
2. บุุคลากรที่่�มีีคุุณภาพ 
3. การมีีส่่วนร่่วมรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
4. การดููแลรัักษาสิ่่ง� แวดล้้อมเพื่่อ� การอยู่่�ร่่วมกััน
อย่่างยั่่�งยืืน

(3) การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
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แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

เป้้าหมายการจััดการด้้านความยั่่�งยืืนในระยะยาว ปีี 2567

มิิติิเศรษฐกิิจ

มิิติิสิ่่�งแวดล้้อม

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

การบริิหารจััดการน้ำำ��

รัักษาผลการประเมิินด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการ CGR ใน
ระดัับ “ดีีเลิิศ” และมุ่่�งเปิิดเผยการกำำ�กัับดููแลกิิจการของ
บริิษััทจดทะเบีียนตามมาตรฐานในระดัับภููมิิภาคอาเซีียน
ในปีี 2567

ลดการใช้้น้ำำ��ในระยะยาวสำำ�หรับั ปีี 2567 ที่่� 0.71 ลููกบาศก์์
เมตรต่่อตัันเมล็็ดถั่่�ว

การใช้้ ไฟฟ้้าในกระบวนการผลิิต
การต่่อต้้านคอร์์รััปชััน
สนัับสนุุนและให้้คำำ�แนะนำำ�คู่่�ค้้าในการเข้้าร่่วมประเมิิน
ตนเองอย่่างน้้อย 1 รายจนกระทั่่�งได้้รับั การรัับรองการเป็็น
สมาชิิกแนวร่่วมต่่อต้้านคอร์์รััปชัันของภาคเอกชนไทย
(CAC) ภายในปีี 2567

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

การใช้้ ไอน้ำำ��ในกระบวนการผลิิต
การบริิหารจััดการห่่วงโซ่่คุุณค่่า และ
การจััดหาอย่่างยั่่�งยืืน
ร้้อยละ 100 ของคู่่�ค้้าหลัักรัับทราบและลงนามตอบรัับ
ในจรรยาบรรณคู่่�ค้้าธุุรกิิจ ครบถ้้วนภายในปีี 2567

โรงกลั่่�น -	ลดการใช้้ไอน้ำำ��ของโรง RF-1 ที่่� 195 กิิโลกรััม
ไอน้ำำ��ต่่อตัันน้ำำ��มัันดิิบ / โรง RF-3 ที่่� 145
กิิโลกรััมไอน้ำำ��ต่่อตัันน้ำำ��มัันดิิบ
โรงสกััด	-	ลดการใช้้ไอน้ำำ��ลงที่่� 294 กิิโลกรััมไอน้ำำ��ต่่อตััน
เมล็็ดถั่่�ว

(3) การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

มิิติิสิ่่�งแวดล้้อม

มิิติิสัังคม

การลดของเสีียจากกระบวนการผลิิต

การฝึึกอบรมพนัักงาน

ปริิมาณของเสีียที่่�ถูกู นำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ต่อ่ ของเสีียทั้้�งหมด
ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 90 ในปีี 2570

เพิ่่� มชั่่� ว โมงการฝึึ ก อบรมของพนัั ก งานทุุ ก ระดัั บ เฉลี่่� ย
ไม่่น้้อยกว่่า 18 ชั่่�วโมง/คน/ปีี ภายในปีี 2567

ความปลอดภััยและอาชีีวอนามััย

การลดคาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์
ลดคาร์์ บ อนฟุุ ต พริ้้� น ท์์ ร ะดัั บ ผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ ไม่่ น้้ อ ยกว่่ า
ร้้อยละ 2 ภายในปีี 2567

ไม่่เกิิดอุุบััติิเหตุุจากการทำำ�งานถึึงขั้้�นหยุุดงานต่่อเนื่่�อง
3,000,000 ชั่่�วโมงการทำำ�งานภายในปีี 2567

การสร้้างงานให้้คนในชุุมชน
มากกว่่าร้้อยละ 80 ของพนัักงานในโรงงานเป็็นคนในพื้้�นที่่�
จัังหวััดนครปฐม
หมายเหตุุ: เป้้าหมายระยะยาวในแต่่ละมิิติิ คำำ�นวณจากปีี 2562 เป็็นปีีฐาน

ทั้้�งนี้้� บริิษัทั เปิิดเผยรายละเอีียดนโยบาย กลยุุทธ์ก์ ารพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืน และเป้้าหมายการจััดการด้้านความยั่่�งยืืนในระยะยาวไว้้ในรายงาน
ความยั่่�งยืืน 2564 หััวข้้อ การดำำ�เนิินงานด้้านความยั่่�งยืืนของทีีวีีโอ หน้้า 10 และเว็็บไซต์์ของบริิษััทที่่� https://www.tvothai.com/th/
sustainability/policy-strategy-goal รวมทั้้�งจััดทำำ�รายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2564 โดยใช้้กรอบการรายงานสากลด้้านความยั่่�งยืืน
ของ Global Reporting Initiatives (GRI) Sustainability Reporting Standards ในระดัับตััวชี้้�วััดหลััก (Core) เปิิดเผยไว้้บนเว็็บไซต์์
ของบริิษััท https://www.tvothai.com/th/sustainability/report

(3) การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
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แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

3.2

การจััดการผลกระทบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในห่่วงโซ่่คุุณค่่าของธุุรกิิจ
ห่่วงโซ่่คุุณค่่าของธุุรกิิจ
บริิษััทให้้ความสำำ�คััญกัับการบริิหารจััดการตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่า
ของธุุรกิิจ (Value Chain) ตั้้�งแต่่ต้้นน้ำำ��จนถึึงปลายน้ำำ�� เพื่่�อสร้้าง
คุุณค่่าให้้แก่่สิินค้้าและบริิการ ตอบสนองความคาดหวัังของผู้้�มีี
ส่่วนได้้เสีีย ตั้้�งแต่่การจััดซื้้�อจััดหาจากผู้้�ส่่งมอบวััตถุุดิิบทั้้�งใน
ประเทศและต่่างประเทศ การผลิิตที่่�ต้้องคำำ�นึึงถึึงผลกระทบต่่อ
ชุุมชนและเป็็นต่่อสิ่่�งแวดล้้อม การตลาดและการกระจายสิินค้้า
ที่่�ได้้มาตรฐานและรวดเร็็ว ตอบสนองความต้้องการที่่�หลากหลาย
จนกระทั่่�งถึึงมืือของลููกค้้าและผู้้�บริิโภค
นอกจากนี้้� บริิษััทมุ่่�งหวัังว่่าให้้คู่่�ค้้าธุุรกิิจมีีการดำำ�เนิินงานอย่่างมีี
จริิยธรรม เคารพต่่อสิิทธิิมนุุษยชน รัับผิิดชอบต่่อสัังคมด้้วย
หลัักธรรมาภิิบาลที่่�ดีี มีีการบริิหารจััดการด้้านความปลอดภััยและ
อาชีีวอนามััย รวมถึึงให้้ความสำำ�คััญต่่อการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม
ต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อการพััฒนาศัักยภาพร่่วมกััน ยกระดัับ
ขีีดความสามารถทางการแข่่งขัันในอนาคต จึึงกำำ�หนด “จรรยาบรรณ
คู่่�ค้้าธุุรกิิจ” และสื่่�อสารกัับคู่่�ค้้าทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ
รัับทราบ และเปิิดเผยนโยบายดัังกล่่าวบนเว็็บไซต์์ของบริิษััท
เพื่่�อให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�มรัับทราบ รวมทั้้�งเปิิดเผยข้้อมููล
การดำำ� เนิิ น งานที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งในรายงานความยั่่� ง ยืื น ปีี 2564
หััวข้้อการบริิหารจััดการห่่วงโซ่่คุณค่
ุ า่ หน้้า 12-13 และการจััดหา
อย่่างยั่่�งยืืน หน้้า 26-27

การวิิเคราะห์์ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ในห่่วงโซ่่คุุณค่่าของธุุรกิิจ
บริิ ษัั ท มีี ก ารวิิ เ คราะห์์ ก ลุ่่�มผู้้�มีี ส่่ ว นได้้ เ สีี ย ที่่� สำำ�คัั ญ ทั้้� ง ภายใน
และภายนอกองค์์ ก รซึ่่� ง มีี ค วามสัั มพัั น ธ์์ กัั บ ห่่ ว งโซ่่ คุุ ณค่่ า ของ
ธุุรกิิจและให้้ความสำำ�คััญกัับการมีีส่่วนร่่วม เปิิดโอกาสให้้เกิิด
การสื่่� อ สารสองทางเพื่่� อ รัั บ ฟัั ง ความคิิ ด เห็็ น ข้้ อ เสนอแนะ
สะท้้อนความต้้องการและความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียต่่อ
การดำำ� เนิิ น งานธุุ รกิิ จ ของบริิ ษัั ท โดยผู้้�มีี ส่่ ว นได้้ เ สีี ย สามารถ
จำำ�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�บริิษัทั เปิิดเผยผลการวิิเคราะห์์
ความคาดหวััง การดำำ�เนิินงานที่่�เกี่่ย� วข้้องของบริิษัทั และแนวทาง
การมีีส่ว่ นร่่วมของผู้้�มีส่ี ว่ นได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม ไว้้ในรายงานความยั่่�งยืืน
ปีี 2564 หััวข้้อ การมีีส่่วนร่่วมของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย หน้้า 14-16

จรรยาบรรณคู่่�ค้้าธุุรกิิจ

(3) การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

3.3

การจััดการด้้านความยั่่�งยืืนในมิิติิสิ่่�งแวดล้้อม
นโยบายและแนวปฏิิบััติิ
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

ผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

บริิษััทตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม
เพื่่�อป้้องกัันและรัับผิิดชอบต่่อผลกระทบที่่�อาจเกิิดจากการดำำ�เนิินงาน
ทั้้�งภายในและภายนอกสถานประกอบการ จึึงได้้กำำ�หนด “นโยบาย
ด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม” เพื่่�อส่่งเสริิมให้้เกิิดการพััฒนากระบวนการผลิิต
สร้้างสรรค์์นวััตกรรมที่่�ช่ว่ ยลดผลกระทบที่่�อาจจะเกิิดขึ้น้� พร้้อมทั้้�ง
เตรีียมมาตรการต่่างๆ เพื่่�อก่่อให้้เกิิดการใช้้ทรััพยากรทุุกด้้าน
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด แก้้ไขปััญหาจากการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศ ร่่วมรณรงค์์เพื่่�อลดปััญหาการตััดไม้้ทำำ�ลายป่่า
ส่่งเสริิมการบริิหารจััดการน้ำำ��อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ รวมถึึงปกป้้อง
ระบบนิิเวศและความหลากหลายทางชีีวภาพ
นอกจากนี้้� บริิษัทั ได้้กำำ�หนด “นโยบายพลัังงาน” เพื่่�อเป็็นแนวทาง
การดำำ�เนิินงานส่่งเสริิมการใช้้พลัังงานให้้เกิิดประสิิทธิิภาพและ
ประโยชน์์สููงสุุด โดยกำำ�หนดให้้การอนุุรัักษ์์พลัังงานเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ของการดำำ�เนิินงานของบริิษััท ปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพการใช้้
ทรัั พ ยากรขององค์์ ก รอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ งและเหมาะสมกัั บ ธุุ รกิิ จ
โดยการอนุุรัักษ์์พลัังงานเป็็นหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบของผู้้�บริิหาร
และพนัั กงานทุุก ระดัับ โดยบริิษััท เผยแพร่่นโยบายดัั งกล่่ าว
บนเว็็บไซต์์ของบริิษััท

นโยบายด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
นโยบายพลัังงาน

ผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม อยู่่�ภายใต้้ “คณะทำำ�งาน
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม” จััดตั้้�งขึ้้�นจากตััวแทนในแผนกต่่างๆ
ที่่�เกี่่ย� วข้้อง เพื่่�อบููรณาการข้้อมููลด้้านสิ่่ง� แวดล้้อมเข้้าสู่่�กระบวนการ
ทำำ�งานในทุุกด้้าน ทั้้�งการใช้้พลัังงาน การจััดการน้ำำ�� ของเสีีย
จากกระบวนการผลิิต ไปจนถึึงการลดคาร์์บอนฟุุตพริ้้น� ท์์ นำำ�ไปสู่่�
การตั้้�งเป้้าหมายการลดการใช้้ทรัพั ยากรในระยะสั้้น� และระยะยาว
ช่่วยลดผลกระทบที่่�เกิิดจากกระบวนการผลิิต สามารถแก้้ไข
ปััญหาและข้้อร้้องเรีียนจากผลกระทบต่่างๆ ได้้อย่่างทัันท่่วงทีี
โดยบริิษััทเปิิดเผยผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ทั้้�งการลด
การใช้้น้ำำ�� การลดการใช้้พลัังงาน การลดของเสีียจากกระบวน
การผลิิ ต การลดคาร์์ บ อนฟุุ ต พริ้้� น ท์์ แ ละลดการปล่่ อ ยก๊๊ า ซ
เรืือนกระจก ตลอดจนการบริิหารจััดการผลกระทบ ในรายงาน
ความยั่่�งยืืน 2564 หััวข้้อ ความยั่่�งยืืนด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม หน้้า 32-40
และผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อมตามแนวทางการรายงาน
ความยั่่�งยืืนของ Global Reporting Initiative (GRI) ในตาราง
ผลการดำำ�เนิินงาน ข้้อมููลด้้านสิ่่�งแวดล้้อม หน้้า 54-56
สำำ�หรัับการดำำ�เนิินการเพื่่�อลดก๊๊าซเรืือนกระจก บริิษััทเข้้าร่่วม
โครงการส่่งเสริิมการใช้้คาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์ (Carbon Footprint)
กัับองค์์การบริิหารก๊๊าซเรืือนกระจก (องค์์การมหาชน) หรืือ อบก.
และได้้รัับเครื่่�องหมายลดคาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์ของผลิิตภััณฑ์์ หรืือ
ฉลากลดโลกร้้อน (สีีฟ้้า) รวม 46 ผลิิตภััณฑ์์ โดยการขึ้้�นทะเบีียน
ตั้้�งแต่่ในปีี 2563 มีีทีีมที่่�ปรึึกษาจากมหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
และทีีมผู้้�ทวนสอบจากมหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ ทั้้�งนี้้� บริิษััท
อยู่่�ระหว่่างการจััดทำำ�ข้อ้ มููลเพิ่่�มเติิม เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมสำำ�หรับั
การจััดทำำ�คาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์ระดัับองค์์กร พร้้อมกัับการต่่ออายุุ
คาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์ระดัับผลิิตภััณฑ์์ในครั้้�งถััดไปในปีี 2565

(3) การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
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ทีีมที่่�ปรึึกษา
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์



ทีีมผู้้�ทวนสอบ
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์

ผศ.ดร.รััตนาวรรณ มั่่�งคั่่�ง
นายศุุภโชค ตาปนานนท์์




http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/index.php?lang
=TH&mod=WTI5dWMzVnNkR0Z1ZEE9PQ&acti
on=Y0hKdlpIVmpkSE09



ผศ.ดร.หาญพล พึ่่�งรััศมีี
นายมนต์์ชััย จิิตติิปััญญากุุล
นางสาวณิิชา สุุโขดมโชติิ

http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/index.php?lang
=TH&mod=ZG1WeWFXWnBaWEk9&action=Y0h
KdlpIVmpkSE09

3.4

การจััดการความยั่่�งยืืนในมิิติิสัังคม
นโยบายและแนวปฏิิบััติิด้้านสัังคม

ผลการดำำ�เนิินงานด้้านสัังคม

การดำำ�เนิินงานด้้านความยั่่�งยืืนในมิิติิสัังคม บริิษััทมุ่่�งเน้้นการมีี
ส่่วนร่่วมและรัับฟัังความต้้องการที่่�แท้้จริิงของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
พนัักงาน ชุุมชน สัังคม ลููกค้้า และคู่่�ค้้าทางธุุรกิจิ ในห่่วงโซ่่อุปท
ุ าน
โดยกำำ�หนดนโยบายสำำ�คััญที่่�เกี่่�ยวข้้องการดำำ�เนิินงานด้้านสัังคม
ไว้้บนเว็็บไซต์์ของบริิษััท ดัังนี้้�

ผลการดำำ�เนิินงานในมิิติสัิ งั คมภายใต้้ “คณะทำำ�งานด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม
และสัังคม” โดยแบ่่งออกเป็็น 2 ส่่วนหลัักคืือการดำำ�เนิินงาน
ภายในที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดููแลพนัักงาน และภายนอกเกี่่�ยวข้้อง
กัับการดููแลชุุมชนและสัังคม ประกอบด้้วย การเคารพสิิทธิิ
มนุุษยชน การดููแลพนัักงาน การส่่งเสริิมศััพยภาพและพััฒนา
บุุคลากร นโยบายการรัับพนัักงานที่่�ช่ว่ ยสร้้างงงานให้้คนในชุุมชน
การส่่ ง เสริิ ม ด้้ า นความปลอดภัั ย และอาชีี ว อนามัั ย การมีี
ส่่ ว นร่่ ว มพัั ฒ นาชุุ ม ชนและสัั ง คม โดยเปิิ ด เผยรายละเอีี ย ด
ผลการดำำ�เนิินงานไว้้ในรายงานความยั่่�งยืืน ปีี 2564 หััวข้้อ
ความยั่่� ง ยืื น ด้้ า นสัั ง คม หน้้า 41-51 และผลการดำำ� เนิิ น งาน
ด้้านสัังคม ตามแนวทางการรายงานความยั่่�งยืืนของ Global
Reporting Initiative (GRI) ในตารางผลการดำำ�เนิินงาน ข้้อมููล
ด้้านบุุคลากร และข้้อมููลด้้านความปลอดภััยและอาชีีวอนามััย
หน้้า 57-61

นโยบายด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
นโยบายคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล
นโยบายคุุณภาพ อาชีีวอนามััย
ความปลอดภััย และสภาพแวดล้้อม
ในการทำำ�งาน
นโยบายในการจััดการ
ดานความปลอดภััยของอาหาร
(Food & Feed Safety)

(3) การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

4

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบาย
ของฝ่่ายจััดการ (MD&A)

4.1

ข้้อมููลทางการเงิินที่่�สำำ�คััญ
ผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทและบริิษััทย่่อย สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 มีีดัังนี้้�
หน่่วย : ล้้านบาท

2564

2563

30,967

เพิ่่�มขึ้้�น/(ลดลง)
จำำ�นวน

%

24,709

6,258

25.33

341

254

87

34.25

รวมรายได้้จากการขาย

31,308

24,963

6,345

25.42

ต้้นทุุนขาย

28,349

22,107

6,242

28.24

กำำ�ไรขั้้�นต้้น

2,959

2,856

103

3.61

กำำ�ไรจากอััตราแลกเปลี่่�ยน

170

17

153

900.00

รายได้้อื่่�น

322

83

239

287.95

ค่่าใช้้จ่่ายในการขาย

532

549

(17)

(3.10)

ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร

264

249

15

6.02

9

10

(1)

(10.00)

การปรัับลดสิินค้้าคงเหลืือเป็็นมููลค่่าสุุทธิิที่่�จะได้้รัับ (กลัับรายการ)

17

10

7

70.00

ต้้นทุุนทางการเงิิน

(4)

(3)

(1)

33.33

กำำ�ไรก่่อนค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้

2,625

2,135

490

22.95

ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้

(520)

(413)

(107)

25.91

กำำ�ไรสุุทธิิส่่วนที่่�เป็็นของผู้้�ถืือหุ้้�นบริิษััทใหญ่่

2,068

1,656

412

24.88

37

67

(30)

(44.78)

รายได้้จากการขาย
รายได้้จากการขายวััสดุุหีีบห่่อ

ขาดทุุนจากการด้้อยค่่าสิินทรััพย์์ทางการเงิิน (กลัับรายการ)

ส่่วนที่่�เป็็นของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทย่่อย

(4) การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)

49

50

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ในปีี 2564 บริิษััทและบริิษััทย่่อยมีีกำำ�ไรสุุทธิิส่่วนที่่�เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�น
ของบริิษััท 2,068 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 412 ล้้านบาท หรืือเพิ่่�มขึ้้�น
ร้้อยละ 24.88 จาก 1,656 ล้้านบาท เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563
โดยมีีรายได้้จากการขายผลิิตภััณฑ์์ต่่างๆ ของบริิษััทรวม 31,308
ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 6,345 ล้้านบาท หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 25.42
จาก 24,963 ล้้านบาท เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563 โดยเป็็นรายได้้
จากการขายผลิิตภััณฑ์์ต่่างๆ ของบริิษััทอยู่่�ที่่� 30,967 ล้้านบาท
เพิ่่�มขึ้้�น 6,258 ล้้านบาท หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 25.33 จาก 24,709
ล้้านบาท เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563 และเป็็นรายได้้จากการขายวััสดุุ
หีีบห่่อของบริิษััทย่่อย 341 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 87 ล้้านบาท หรืือ
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 34.25 จาก 254 ล้้านบาท เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563
ในส่่วนต้้นทุุนขายบริิษััทและบริิษััทย่่อยอยู่่�ที่่� 28,349 ล้้านบาท
เพิ่่�มขึ้้�น 6,242 ล้้านบาท หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 28.24 จาก 22,107
ล้้านบาท เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563 ส่่งผลทำำ�ให้้บริิษััทและบริิษััทย่่อย
มีีกำำ�ไรขั้้�นต้้น 2,959 บาท เพิ่่�มขึ้น้� 103 ล้้านบาท จาก 2,856 บาท
หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 3.61 เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563

หน่่วย : ล้้านบาท

การวิิเคราะห์์ผลการดำำ�เนิินงาน
เพื่่� อ วัั ตถุุ ปร ะสงค์์ ใ นการบริิ ห ารงาน บริิ ษัั ท และบริิ ษัั ทย่่ อ ย
จััดโครงสร้้างองค์์กรเป็็นหน่่วยธุุรกิิจตามประเภทของผลิิตภััณฑ์์
และบริิการ โดยบริิษัทั และบริิษัทย่
ั อ่ ยมีีส่ว่ นงานทั้้�งสิ้้น� 3 ส่่วนงาน
ดัังนี้้�
1. ส่่วนงานผลิิตและจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์จากถั่่�วเหลืือง ได้้แก่่
สิินค้้าประเภทอุุตสาหกรรมอาหารสััตว์์ และน้ำำ��มัันถั่่�วเหลืือง
บริิสุุทธ์์
2. ส่่วนงานผลิิตและจำำ�หน่่ายบรรจุุภััณฑ์์
3. ส่่วนงานอื่่�นๆ เป็็นส่่วนงานที่่�ทำำ�การจำำ�หน่่ายสิินค้้าอุุปโภค
บริิโภค และผลิิตภััณฑ์์อื่่�นๆ

2564

2563

รายได้้จากการขายผลิิตภััณฑ์์จากถั่่�วเหลืืองและอื่่�นๆ

30,018

-	อุุตสาหกรรมอาหารสััตว์์
-	น้ำำ��มัันถั่่�วเหลืืองบริิสุุทธิ์์�
รายได้้จากการขายผลิิตภััณฑ์์อื่่�นๆ
รวมรายได้้จากการขายผลิิตภััณฑ์์ต่่างๆ ของบริิษััท
รายได้้จากการขายวััสดุุหีีบห่่อ
รวมรายได้้จากการขาย

เพิ่่�ม (ลด)
จำำ�นวน

%

23,731

6,287

26.49

19,098

15,525

3,573

23.01

10,920

8,206

2,714

33.07

949

978

(29)

(2.97)

30,967

24,709

6,258

25.33

341

254

87

34.25

31,308

24,963

6,345

25.42

รายได้้จากการขาย
บริิษััทและบริิษััทย่่อยมีีรายได้้จากการขายรวม 31,308 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 6,345 ล้้านบาท หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 25.42 จาก 24,963
ล้้านบาท เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563 โดยเป็็นรายได้้จากการขายผลิิตภััณฑ์์ต่่างๆ ของบริิษััทอยู่่�ที่่� 30,967 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 6,258 ล้้านบาท หรืือ
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 25.33 จาก 24,709 ล้้านบาท เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563 และเป็็นรายได้้จากการขายวััสดุุหีีบห่่อของบริิษััทย่่อย 341 ล้้านบาท
เพิ่่�มขึ้้�น 87 ล้้านบาท หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 34.25 จาก 254 ล้้านบาท เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563 รายละเอีียดดัังนี้้�

(4) การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)



มีีปริิมาณขายปรัับตััวลดลงเมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563 โดยสาเหตุุ
หลัักมาจาก สถานการณ์์การเลี้้�ยงสุุกรที่่�เผชิิญกัับปััญหา
การแพร่่ระบาดของโรคอหิิวาต์์แอฟริิกาในสุุกร หรืือโรค ASF
(African Swine Fever) ในหลายประเทศรวมถึึงประเทศไทย
ด้้วย ทำำ�ให้้เกษตรกรผู้้�เลี้้�ยงสุุกรลดปริิมาณการสั่่�งซื้้�อวััตถุุดิิบ
อาหารสััตว์ล์ งตามปริิมาณสุุกรในระบบที่่�ลดลง อย่่างไรก็็ตาม
ยอดขายกากถั่่�วเหลืืองและวััตถุุดิิบอาหารสััตว์์เติิบโตขึ้้�น
เนื่่�องจากราคาขายต่่อหน่่วยของกากถั่่�วเหลืืองมีีการปรัับตััว
สููงขึ้้�น ซึ่่�งเป็็นไปตามทิิศทางราคาในตลาดโลกที่่�สููงขึ้้�น การที่่�
ราคากากถั่่� ว เหลืื อ งปรัั บ สูู ง ขึ้้� น มาก และมีี ค วามผัั น ผวน
ประกอบกัั บ ภาวะเศรษฐกิิ จ ที่่� ช ะลอตัั ว จากสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของโรค COVID-19 ทำำ�ให้้ผู้้�นำำ�เข้้าชะลอ
การนำำ�เข้้ากากถั่่�วเหลืืองมาจำำ�หน่่ายในประเทศ


บริิษััทและบริิษััทย่่อยมีีต้้นทุุนขาย 28,349 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น
6,242 ล้้านบาท หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 28.24 จาก 22,107 ล้้าน
บาท เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563 สาเหตุุหลัักเนื่่�องจาก


สิินค้้าวััสดุุหีีบห่่อ บริิษััทย่่อยมีีรายได้้จากการขายเพิ่่�มขึ้้�น

เมื่่อ� เทีียบกัับปีี 2563 สาเหตุุหลักั มาจากการทยอยปรัับราคา
สิินค้้าตามต้้นทุุนขายที่่�เพิ่่�มขึ้้�น

ต้้ น ทุุ น ขายและกำำ� ไรขั้้� น ต้้ น ของบริิ ษัั ท : ต้้ น ทุุ น ขาย

ของบริิษััทปรัับเพิ่่�มขึ้้�น เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2564 เนื่่�องจากราคา
ถั่่�วเหลืืองซึ่่�งเป็็นวััตถุุดิิบหลัักของบริิษััทปรัับตััวเพิ่่�มขึ้้�นจาก
ปีีก่่อนหน้้า สอดคล้้องกัับราคาถั่่�วเหลืืองในตลาดโลกที่่�ปรัับ
เพิ่่�มขึ้น้� ต่่อเนื่่�องตั้้ง� แต่่ต้น้ ปีี 2564 จากการที่่�ผลผลิิตถั่่ว� เหลืือง
ในประเทศสหรััฐอเมริิกาได้้รัับความเสีียหายในช่่วงปลายปีี
2563 ทำำ�ให้้สต็อ็ กถั่่ว� เหลืืองท้้ายฤดููของสหรััฐฯ อยู่่�ในระดัับต่ำำ��
ประกอบกัั บ ความไม่่ แ น่่ น อนของสภาพอากาศในทวีี ป
อเมริิกาใต้้ ซึ่่�งเกิิดจากปรากฏการณ์์ลานีีญ่่า ทำำ�ให้้ผลผลิิต
ถั่่ว� เหลืืองของโลกมีีความไม่่แน่่นอน ในขณะที่่�ช่ว่ งต้้นปีี 2564
ประเทศจีีนมีีการเร่่งนำำ�เข้้าถั่่ว� เหลืืองจากสหรััฐฯ และปริิมาณ
ความต้้องการใช้้ถั่่�วเหลืืองของโลกยัังอยู่่�ในระดัับสููง ทำำ�ให้้
ราคาถั่่ว� เหลืืองในตลาดโลกปรัับตััวเพิ่่�มสูงู ขึ้้น� อย่่างมากในช่่วง
ครึ่่�งปีีแรกของปีี 2564 ก่่อนที่่�จะเริ่่�มปรัับตััวลดลงในช่่วง
ครึ่่� ง ปีี หลัั ง เนื่่� อ งจากการเพาะปลูู ก ถั่่� ว เหลืื อ งในประเทศ
สหรััฐอเมริิกาเริ่่ม� มีีทิศิ ทางที่่�ดีขึ้ี น้� โดยภาพรวมราคาถั่่ว� เหลืือง
เฉลี่่�ยของปีี 2564 ปรัับตััวเพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2563 กว่่า 40%
อย่่างไรก็็ตาม บริิษััทสามารถปรัับราคาขายสิินค้้าเพิ่่�มขึ้้�นได้้
ตามการปรัับราคาเพิ่่�มขึ้้�นในตลาดโลก จึึงส่่งผลทำำ�ให้้บริิษััท
มีีกำำ�ไรขั้้�นต้้น 2,959 บาท เพิ่่�มขึ้้�น 103 ล้้านบาท จาก 2,856
บาท หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 3.61 เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563

สิินค้้าน้ำำ��มัันถั่่�วเหลืืองบริิสุุทธิ์์� มีีปริิมาณขายและราคา
ขายปรัับเพิ่่�มขึ้้�นเมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563 ในกลุ่่�มลููกค้้าน้ำำ��มััน
ถั่่� ว เหลืื อ งในประเทศ เนื่่� อ งด้้ ว ยสถานการณ์์ ร าคาน้ำำ��มัั น
ปาล์์มดิิบในประเทศปรัับตััวสููงขึ้้�นอย่่างรวดเร็็ว จากปริิมาณ
การบริิโภคในประเทศที่่�ปรัับตััวดีีขึ้้�น และความต้้องการใช้้
ไบโอดีีเซลที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�นภายหลัังการผ่่อนคลายมาตรการ
ล็็อกดาวน์์ สต็็อกน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบภายในประเทศจึึงอยู่่�ใน
ระดัับต่ำำ��เกืือบตลอดทั้้�งปีี 2564 ส่่งผลให้้ระดัับราคาน้ำำ��มััน
ปาล์์ ม ในประเทศปรัั บ ตัั ว สูู ง ขึ้้� น ใกล้้ เ คีี ย งกัั บ ราคาน้ำำ��มัั น
ถั่่�วเหลืือง และสููงกว่่าราคาน้ำำ��มัันถั่่�วเหลืืองในช่่วงไตรมาส 4
ปีี 2564 ผู้้�บริิโภคจึึงหัันมาเลืือกซื้้�อน้ำำ��มัันถั่่�วเหลืืองแทน
น้ำำ��มัันปาล์์ม ลููกค้้ากลุ่่�ม Modern Trade จึึงเพิ่่�มคำำ�สั่่�งซื้้�อ
น้ำำ��มัันถั่่�วเหลืืองมากขึ้้�น ซึ่่�งเป็็นผลมาจากปััจจััยด้้านราคา
และการเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมของผู้้�บริิโภค ในกลุ่่�มลููกค้้า
ต่่างประเทศ การส่่งออกน้ำำ��มัันถั่่�วเหลืืองได้้รัับประโยชน์์จาก
สถานการณ์์ปริิมาณสต็็อกน้ำำ��มัันพืืชที่่�ค่่อนข้้างตึึงตััวเช่่นกััน
ทำำ�ให้้ราคาขายน้ำำ��มัันพืืชทั่่�วโลกปรัับตััวสููงขึ้้�น และบริิษััท
สามารถปรัับราคาขายและปริิมาณขายเพิ่่�มมากขึ้้น� โดยเฉพาะ
ในช่่วงครึ่่�งปีีหลัังของปีี 2564



ต้้นทุุนขายและกำำ�ไรขั้้�นต้้น

สิินค้้าประเภทกากถั่่�วเหลืืองและวััตถุุดิิบอาหารสััตว์์



ต้้นทุุนขายและกำำ�ไรขั้้�นต้้นของบริิษััทย่่อย: ต้้นทุุนขาย

ของบริิษััทย่่อยปรัับเพิ่่�มขึ้้�น เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563 โดยมีี
สาเหตุุหลัักมาจากการปรัับตััวเพิ่่�มขึ้้�นของราคาเม็็ดพลาสติิก
ที่่� เ ป็็ น ไปในทิิ ศ ทางเดีี ย วกัั บ ราคาน้ำำ��มัั น ดิิ บ ทำำ� ให้้ ต้้ น ทุุ น
วััตถุุดิิบหลัักในการผลิิตบรรจุุภััณฑ์์ปรัับตััวเพิ่่�มขึ้้�น แม้้ว่่าจะ
สามารถทยอยปรัับราคาขายขึ้้น� ได้้ แต่่ต้น้ ทุุนขายที่่�ปรับั สููงขึ้้น�
ในอััตราที่่�มากกว่่า ส่่งผลทำำ�ให้้บริิษััทย่่อยมีีกำำ�ไรขั้้�นต้้นลดลง
เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563

กำำ�ไรจากอััตราแลกเปลี่่�ยน
จากความผัั น ผวนของอัั ตราแลกเปลี่่� ย นเงิิ น ตราต่่ า งประเทศ
ภายใต้้การบริิหารจััดการและทำำ�การป้้องกัันความเสี่่ย� งด้้านอััตรา
แลกเปลี่่�ยน บริิษััทมีีกำำ�ไรจากอััตราแลกเปลี่่�ยนเป็็นจำำ�นวนเงิิน
170 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 153 ล้้านบาท หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 900
จาก 17 ล้้านบาท เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563

(4) การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)
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แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

รายได้้อื่่�น
บริิษััทและบริิษััทย่่อยมีีรายได้้อื่่�น 322 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 239
ล้้านบาท หรืือเพิ่่�มขึ้น้� ร้้อยละ 287.95 จาก 83 ล้้านบาท เมื่่�อเทีียบ
กัับปีี 2563 ซึ่่�งมีีสาเหตุุหลัักมาจากรัับรู้้�กำำ�ไรจากการทำำ�สััญญา
ป้้องกัันความเสี่่�ยงด้้านราคาสิินค้้าโภคภััณฑ์์ เงิินปัันผลรัับ และ
กลัับรายการค่่าใช้้จ่่ายส่่งเสริิมการขาย

ค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริิหาร
บริิษัทั และบริิษัทย่
ั อ่ ยมีีค่า่ ใช้้จ่า่ ยในการขาย 532 ล้้านบาท ลดลง
17 ล้้านบาทหรืือลดลงร้้อยละ 3.10 จาก 549 ล้้านบาท เมื่่อ� เทีียบ
กัับปีี 2563 มีีสาเหตุุมาจากค่่าโฆษณาประชาสััมพัันธ์์ ค่่าใช้้จ่่าย
ในการขายและจััดจำำ�หน่่ายลดลง

ส่่วนค่่าใช้้จ่า่ ยในการบริิหารอยู่่�ที่่� 264 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้น้� 15 ล้้านบาท
หรืือร้้อยละ 6.02 จาก 249 ล้้านบาท เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563
มีีสาเหตุุมาจากค่่าใช้้จ่า่ ยเกี่่ย� วกัับเงิินเดืือน ค่่าแรง และผลประโยชน์์
ของพนัักงาน

การปรัับลดสิินค้้าคงเหลืือ
เป็็นมููลค่่าสุุทธิิที่่�จะได้้รัับ
ในปีี 2564 บริิษััทและบริิษััทย่่อยมีีการบัันทึึกการปรัับลดสิินค้้า
คงเหลืือให้้เป็็นมููลค่า่ สุุทธิที่่ิ จ� ะได้้รับั จำำ�นวน 17 ล้้านบาท ในสิินค้้า
และวััสดุุบางประเภท

การวิิเคราะห์์ฐานะการเงิิน
การวิิเคราะห์์ฐานะการเงิินของบริิษััทและบริิษััทย่่อย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 มีีดัังนี้้�
หน่่วย : ล้้านบาท

31 ธ.ค. 64

31 ธ.ค. 63

สิินทรััพย์์หมุุนเวีียน

9,852

สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียน

เพิ่่�ม/(ลด)
จำำ�นวน

%

10,438

(586)

(5.61)

3,491

3,470

21

0.61

13,343

13,908

(565)

(4.06)

3,251

4,195

(944)

(22.50)

186

178

8

4.49

3,438

4,373

(935)

(21.38)

9,512

9,123

389

4.26

393

412

(19)

(4.61)

9,905

9,535

370

3.88

13,343

13,908

(565)

(4.06)

สิินทรััพย์์

รวมสิินทรััพย์์
หนี้้�สิิน

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

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

(4) การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

สิินทรััพย์์

หนี้้�สิิน

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษัทั และบริิษัทย่
ั อ่ ยมีีสินิ ทรััพย์์มูลค่
ู า่
รวมทั้้�งสิ้้�น 13,343 ล้้านบาท ลดลง 565 ล้้านบาท หรืือลดลง
ร้้อยละ 4.06 จาก 13,908 ล้้านบาท เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563
โดยมีีสาเหตุุหลัักมาจาก


สิินทรััพย์์หมุุนเวีียนลดลง 586 ล้้านบาท หรืือลดลงร้้อยละ
5.61 เมื่่อ� เทีียบกัับปีี 2563 สาเหตุุหลักั จากการลดลงของเงิิน
ลงทุุนในกองทุุนเปิิดตราสารหนี้้�ของบริิษััท จำำ�นวน 1,259
ล้้านบาท และลููกหนี้้�การค้้าเพิ่่�มขึ้้�น 444 ล้้านบาท เนื่่�องจาก
รายได้้จากการขายเพิ่่�มขึ้้�น

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทและบริิษััทย่่อยมีีหนี้้�สิินมููลค่่า
รวมทั้้�งสิ้้�น 3,438 ล้้านบาท ลดลง 935 ล้้านบาท หรืือลดลงร้้อยละ
21.38 จาก 4,373 ล้้านบาท เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563 โดยมีีสาเหตุุ
หลัักมาจาก





สิินทรััพย์์ไม่่หมุนุ เวีียนเพิ่่�มขึ้น้� จำำ�นวน 21 ล้้านบาท หรืือเพิ่่�มขึ้น้�
ร้้อยละ 0.61 สาเหตุุหลัักมาจาก เงิินลงทุุนในตราสารทุุน
เพิ่่�มขึ้น้� จำำ�นวน 32 ล้้านบาท และเงิินลงทุุนในตราสารหนี้้� ลดลง
5 ล้้านบาท

หนี้้�สิินหมุุนเวีียนลดลงจำำ�นวน 944 ล้้านบาท หรืือลดลง
ร้้อยละ 22.50 สาเหตุุหลัักคืือ เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น
ลดลง 809 ล้้านบาท โดยเจ้้าหนี้้�ส่ว่ นใหญ่่เกี่่ย� วข้้องกัับการซื้้�อ
วััตถุุดิิบ
หนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียนเพิ่่�มขึ้้�นจำำ�นวน 8 ล้้านบาท หรืือเพิ่่�มขึ้้�น
ร้้ อ ยละ 4.49 เป็็ น ผลจากการเพิ่่� มขึ้้� น ของการสำำ�ร อง
ผลประโยชน์์พนัักงานระยะยาว 14 ล้้านบาท และหนี้้�สิิน
ตามสััญญาเช่่า-สุุทธิิจากส่่วนที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระภายในหนึ่่�งปีี
ลดลง 5 ล้้านบาท

ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทและบริิษััทย่่อยมีีส่่วนของ
ผู้้�ถืือหุ้้�นรวมทั้้�งสิ้้�น 9,905 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 370 ล้้านบาท หรืือ
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 3.88 จาก 9,535 ล้้านบาท เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563
เกิิดจากกำำ�ไรจากผลประกอบการสำำ�หรัับปีี 2564 จำำ�นวน 2,105
ล้้านบาทรวมทั้้�งบริิษัทั และบริิษัทย่
ั อ่ ยมีีการจ่่ายเงิินปัันผลสำำ�หรับั
ผลการดำำ�เนิินงานครึ่่�งปีีหลัังสำำ�หรัับปีี 2563 และผลการดำำ�เนิิน
งานของครึ่่�งปีีแรกสำำ�หรัับปีี 2564 จำำ�นวน 1,698 ล้้านบาท

(4) การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)
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แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

สภาพคล่่อง
สภาพคล่่องของบริิษััทและบริิษััทย่่อยสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 มีีดัังนี้้�
หน่่วย : ล้้านบาท

2564

2563

กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน

814

กระแสเงิินสดใช้้ไปในกิิจกรรมลงทุุน

จำำ�นวน

%

2,343

(1,529)

(65.26)

960

(1,840)

2,800

(152.17)

(1,761)

(369)

(1,392)

377.24

13

134

(121)

(90.30)

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดต้้นปีี

390

255

135

52.94

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดปลายปีี

403

390

13

3.33

กระแสเงิินสดใช้้ไปในกิิจกรรมจััดหาเงิิน
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดเพิ่่�มขึ้้�น(ลดลง) สุุทธิิ

ในปีี 2564 บริิษััทและบริิษััทย่่อย มีีเงิินสดและรายการเทีียบเท่่า
เงิินสดปลายปีีเท่่ากัับ 403 ล้้านบาท ซึ่่�งเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับ
ปีี 2563 มีีการเปลี่่�ยนแปลงดัังนี้้�


เปลี่่�ยนแปลง

กระแสเงิินสดสุุทธิิจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงานรวมทั้้�งสิ้้�น 814
ล้้านบาท ลดลง 1,529 ล้้านบาท หรืือลดลงร้้อยละ 65.26
จาก 2,343 ล้้านบาทเมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563 กระแสเงิินสดสุุทธิิ
จากกิิ จ กรรมดำำ� เนิิ น งานดัั ง กล่่ า วเกิิ ด จากกำำ� ไรก่่ อ นภาษีี
จำำ�นวน 2,625 ล้้านบาทของบริิษััทและบริิษััทย่่อย ซึ่่�งได้้รวม
ส่่วนของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทย่่อย
ปรัับปรุุงด้้วยรายการกระทบยอดกำำ�ไรสุุทธิิเป็็นเงิินสดรัับ
(จ่่าย) จากกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน โดยรายการหลัักที่่�มีผี ลให้้เกิิด
กระแสเงิินสด ได้้แก่่ ค่่าเสื่่�อมราคาและค่่าตััดจำำ�หน่่ายรวม
จำำ�นวน 343 ล้้านบาท รวมทั้้�งมีีการเพิ่่�มขึ้้�นในลููกหนี้้�การค้้า
และลููกหนี้้�อื่่�นที่่�มีีผลให้้กระแสเงิินสดลดลงจำำ�นวน 453 ล้้าน
บาท และการลดลงในส่่วนเจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่น� ทำำ�ให้้
กระแสเงิินสดลดลงจำำ�นวน 809 ล้้านบาท และมีีเงิินสดจ่่าย
ภาษีีเงิินได้้จำำ�นวน 636 ล้้านบาท





กระแสเงิิ น สดสุุ ทธิิ ใช้้ ไ ปจากกิิ จ กรรมลงทุุ น รวมทั้้� ง สิ้้� น
960 ล้้านบาท เนื่่�องจากเงิินสดรัับสุุทธิิจากการลงทุุนใน
กองทุุนรวม 1,265 ล้้านบาท และเงิินจ่่ายสุุทธิสำิ ำ�หรับั การซื้้�อ
สิินทรััพย์์เพิ่่�มเติิมหรืือเพื่่�อทดแทนสิินทรััพย์์เดิิมรวมเป็็น
เงิินสุุทธิิ 340 ล้้าน
กระแสเงิิ น สดสุุ ทธิิ ใช้้ ไ ปในกิิ จ กรรมจัั ดห าเงิิ น รวมทั้้� ง สิ้้� น
1,761 ล้้านบาทเกิิดจากในปีี 2564 บริิษััทและบริิษััทย่่อย
ได้้จ่่ายเงิินปัันผลให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นจากกำำ�ไรสุุทธิิครึ่่�งปีีหลัังของ
ปีี 2563 และกำำ�ไรสุุทธิิครึ่่�งปีีแรกของปีี 2564 และมีีการจ่่าย
ชำำ�ระหนี้้�ตามสััญญาเช่่า

(4) การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564
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การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

4.2

อััตราส่่วนทางการเงิินที่่�สำำ�คััญ
อััตราส่่วนทางการเงิินที่่�สำำ�คััญของบริิษััทและบริิษััทย่่อยสำำ�หรัับ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564, 2563 และ 2562 มีีดัังนี้้�
อััตราส่่วนทางการเงิินที่่�สำำ�คััญ

2564

2563

2562

อััตราส่่วนสภาพคล่่อง (Liquidity Ratio)

อััตราส่่วนสภาพคล่่อง (เท่่า)

3.03

2.49

3.35

อััตราส่่วนสภาพคล่่องหมุุนเร็็ว (เท่่า)

0.84

0.84

0.76

อััตราส่่วนสภาพคล่่องกระแสเงิินสด (เท่่า)

0.22

0.69

0.57

อััตราส่่วนหมุุนเวีียนลููกหนี้้�การค้้า (เท่่า)

21.49

20.71

20.15

ระยะเวลาเก็็บหนี้้�เฉลี่่�ย (วััน)

16.99

17.62

18.11

อััตราส่่วนหมุุนเวีียนสิินค้้าคงเหลืือ (เท่่า)

20.80

17.93

15.78

ระยะเวลาขายสิินค้้าเฉลี่่�ย (วััน)

17.54

20.35

23.14

อััตราส่่วนหมุุนเวีียนเจ้้าหนี้้� (เท่่า)

9.63

8.67

13.19

ระยะเวลาชำำ�ระหนี้้� (วััน)

37.89

42.11

27.68

Cash Cycle (วััน)

(3.36)

(4.13)

13.57

อััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้น (%)

9.45

11.44

9.99

อััตรากำำ�ไรสุุทธิิ (%)

6.50

6.61

5.93

22.19

18.62

16.47

อััตราผลตอบแทนจากสิินทรััพย์์ (%)

19.30

16.66

15.88

อััตราผลตอบแทนจากสิินทรััพย์์ถาวร (%)

75.85

64.43

60.59

อััตราส่่วนหมุุนเวีียนของสิินทรััพย์์ (เท่่า)

2.33

1.95

2.09

0.35

0.46

0.30

4,198.98

15,116.31

624,807.49

0.98

0.72

1.01

86.04

83.02

83.12

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 2564

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

อััตราส่่วนสภาพคล่่อง

นโยบายทางการเงิิน

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทและบริิษััทย่่อยมีีอััตราส่่วน
สภาพคล่่องเท่่ากัับ 3.03 เท่่า เพิ่่�มขึ้้�น 0.54 เท่่า จาก 2.49 เท่่า
เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563 โดยตััวเลขสภาพคล่่องยัังคงมากกว่่า 1
แสดงว่่ากิิจการมีีสภาพคล่่องที่่�ดีี โดยมีีอััตราส่่วนสภาพคล่่อง
หมุุนเวีียนเร็็วอยู่่�ที่่� 0.84 เท่่า มีีการเก็็บหนี้้�เฉลี่่�ยอยู่่�ที่่� 16.99 วััน
ระยะเวลาการขายสิินค้้าเฉลี่่ย� อยู่่�ที่่� 17.54 วััน และมีี Cash Cycle
อยู่่�ที่่� -3.36 วััน แสดงให้้เห็็นว่่าบริิษััทมีีสถานะการเงิินแข็็งแกร่่ง
มีีสภาพคล่่องที่่�ดีี เงิินสดในมืือหมุุนเวีียนที่่�ดีี จากการขายสิินค้้า
และรัับชำำ�ระหนี้้�ได้้เร็็วขึ้้น� และมีีประสิิทธิภิ าพในการบริิหารเงิินสด
ที่่�ดีี

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทและบริิษััทย่่อย มีีหนี้้�สิินรวม
3,438 ล้้านบาท และส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น 9,905 ล้้านบาท คิิดเป็็น
อััตราส่่วนหนี้้�สินิ ต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นเท่่ากัับ 0.35 เท่่า ลดลง 0.11
เท่่า เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563 โดยมีีอััตราจ่่ายเงิินปัันผลอยู่่�ที่่�ร้้อยละ
86.04 เพิ่่�มขึ้้�นเมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563 ที่่�มีีอััตราจ่่ายเงิินปัันผลอยู่่�ที่่�
ร้้อยละ 83.02

อััตราส่่วนแสดงความสามารถ
ในการหากำำ�ไร
ในปีี 2564 อััตราส่่วนแสดงความสามารถในการหากำำ�ไร คืือ อััตรา
กำำ�ไรขั้้�นต้้น อััตรากำำ�ไรสุุทธิิ และอััตราผลตอบแทนผู้้�ถืือหุ้้�นอยู่่�ที่่�
ร้้อยละ 9.45, 6.50 และ 22.19 ตามลำำ�ดัับ เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563
กำำ�ไรขั้้�นต้้นที่่�ลดลง มีีสาเหตุุหลัักมาจากวััตถุุดิิบหลัักของบริิษััท
ปรัับตััวเพิ่่�มขึ้น้� อย่่างไรก็็ตามบริิษัทั ได้้มีกี ารปรัับราคาขายเพิ่่�มขึ้น้�
ให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ ราคาถั่่� ว เหลืื อ งในตลาดโลกที่่� ปรัั บ เพิ่่� มขึ้้� น
อย่่างต่่อเนื่่�องตั้้�งแต่่ต้้นปีี 2564 แต่่อััตราการเพิ่่�มขึ้้�นของต้้นทุุน
ขายสููงกว่่าการเพิ่่�มขึ้้�นของรายได้้จากการขาย จึึงส่่งผลให้้บริิษััท
มีีอััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้นลดลง

อััตราส่่วนแสดงประสิิทธิิภาพ
ในการดำำ�เนิินงาน
ในปีี 2564 อััตราผลตอบแทนจากสิินทรััพย์์ อััตราผลตอบแทน
จากสิินทรััพย์์ถาวร อยู่่�ที่่�ร้้อยละ 19.30 และ 75.85 ตามลำำ�ดัับ
เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2563 มีีสาเหตุุหลัักจากกำำ�ไรสุุทธิิของบริิษััทและ
บริิษััทย่่อยที่่�ปรัับเพิ่่�มขึ้้�น และอััตราส่่วนหมุุนเวีียนของสิินทรััพย์์
อยู่่�ที่่� 2.33 เท่่า เพิ่่�มขึ้้�นเมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563 มีีสาเหตุุหลัักจาก
รายได้้รวมในปีี 2564 เพิ่่�มขึ้้�น

(4) การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

5

ข้้อมููลทั่่�วไปและข้้อมููลสำำ�คััญอื่่�น

5.1

ข้้อมููลทั่่�วไป
ชื่่�อบริิษััท

บริิษััท น้ำำ��มัันพืืชไทย จำำ�กััด (มหาชน)

ประเภทธุุรกิิจ

ผู้้�ผลิิตและจำำ�หน่่ายน้ำำ��มัันถั่่�วเหลืืองและกากถั่่�วเหลืือง

เลขทะเบีียนบริิษััท

0107537001536

ที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่

เลขที่่� 149 ถนนรััชดาภิิเษก (ท่่าพระ-ตากสิิน) แขวงบุุคคโล เขตธนบุุรีี กรุุงเทพฯ 10600

ที่่�ตั้้�งโรงงาน

เลขที่่� 81/7 หมู่่�ที่่� 1 ตำำ�บลไทยาวาส อำำ�เภอนครชััยศรีี จัังหวััดนครปฐม 73120

โทรศััพท์์สำำ�นัักงานใหญ่่

(02) 477-9020

โทรสารสำำ�นัักงานใหญ่่

(02) 477-8022

โทรศััพท์์โรงงาน

(034) 265 620-29

โทรสารโรงงาน

(034) 265 610

เว็็บไซต์์

www.tvothai.com

ทุุนจดทะเบีียน

หุ้้�นสามััญ 808,610,985 หุ้้�น
มููลค่่าตราไว้้หุ้้�นละ 1 บาท รวม 808,610,985 บาท

ทุุนจดทะเบีียนเรีียกชำำ�ระแล้้ว หุ้้�นสามััญ 808,610,985 หุ้้�น
มููลค่่าตราไว้้หุ้้�นละ 1 บาท รวม 808,610,985 บาท
นายทะเบีียนหลัักทรััพย์์

บริิษััท ศููนย์์รัับฝากหลัักทรััพย์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
เลขที่่� 93 อาคารตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
ถนนรััชดาภิิเษก แขวงดิินแดง เขตดิินแดง กรุุงเทพฯ 10400
โทรศััพท์์ (02) 009-9000 โทรสาร (02) 009-9991

ผู้้�สอบบััญชีี

นางชลรส สัันติิอััศวราภรณ์์
บริิษััท สำำ�นัักงาน อีีวาย จำำ�กััด
อาคารเลครััชดา ชั้้�น 33 เลขที่่� 193/136-137 ถนนรััชดาภิิเษกตััดใหม่่ กรุุงเทพฯ 10110
โทรศััพท์์ (02) 264-0777 โทรสาร (02) 264-0789

ที่่�ปรึึกษากฎหมาย

บริิษััท เบเคอร์์ แอนด์์ แม็็คเค็็นซี่่� จำำ�กััด
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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แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

5.2

ข้้อมููลสำำ�คััญอื่่�น
นิิติิบุุคคลที่่�บริิษััทถืือหุ้้�นเกิิน 10%
บริิษััท 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%

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

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
บริิษััทมีีเพีียงข้้อพิิพาททางกฎหมายจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยปกติิ โดยไม่่มีีคดีีที่่�บริิษััทเป็็นคู่่�ความหรืือคู่่�กรณีีที่่�เข้้าลัักษณะคดีีที่่�ถููกฟ้้อง
เป็็นจำำ�เลยที่่�มีีทุุนทรััพย์์เกิินกว่่าร้้อยละ 5 ของส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทไม่่มีีคดีีที่่�มีีผลกระทบต่่อการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจของบริิษััทอย่่างมีีนััยสำำ�คััญแต่่ไม่่สามารถคำำ�นวณเป็็นเงิินได้้ หรืือคดีีที่่�มิิได้้เกิิดจากการประกอบธุุรกิิจตามปกติิของบริิษััท

(5) ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ส่่วนที่่�

2

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

60

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564

ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

6

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

6.1

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฎิิบััติิการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
บริิษััท น้ำำ��มัันพืืชไทย จำำ�กััด (มหาชน) ดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยยึึดหลััก
การกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีี และยึึดมั่่�นในจรรยาบรรณธุุรกิจิ เพื่่�อให้้
การดำำ�เนิินงานของบริิษััทเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โปร่่งใส
เป็็นธรรม สร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้กัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย และ
สนัับสนุุนส่่งเสริิมความสามารถในการแข่่งขัันของบริิษัทั ให้้เติิบโต
อัันนำำ�ไปสู่่�การสร้้างคุุณค่่าให้้กัับกิิจการอย่่างยั่่�งยืืน
เพื่่�อให้้กิจิ การมีีการดำำ�เนิินงานตามแนวทางการกำำ�กับั ดููแลกิิจการ
ที่่�ดีอี ย่่างเป็็นรููปธรรม คณะกรรมการบริิษัทั มีีมติอิ นุุมัติั ิ “นโยบาย
การกำำ�กับั ดููแลกิิจการ” ตามที่่�คณะกรรมการบรรษััทภิบิ าล สรรหา
และกำำ�หนดค่่าตอบแทนเสนอ โดยนโยบายการกำำ�กับั ดููแลกิิจการ
อ้้างอิิงจากหลัักการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีสำี ำ�หรับั บริิษัทั จดทะเบีียน
ปีี 2560 ตามแนวทางที่่�คณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์กำำ�หนด เพื่่�อเป็็นหลัักปฏิิบััติิให้้คณะกรรมการ
ซึ่่�งเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบสููงสุุดขององค์์กรนำำ�ไปปรัับใช้้ในการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการ เพื่่�อให้้กิิจการมีีผลประกอบการที่่�ดีีในระยะยาว
สร้้างความน่่าเชื่่�อถืือสำำ�หรัับผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย
และส่่งเสริิมความสามารถในการแข่่งขัันของบริิษัทั เพื่่�อประโยชน์์
ในการสร้้างคุุณค่่าให้้กิิจการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน
นโยบายการกำำ�กับั ดููแลกิิจการครอบคลุุมโครงสร้้างและแนวปฏิิบัติั ิ
ในการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีที่่�เกี่่�ยวกัับคณะกรรมการ การสรรหา
การกำำ�หนดค่่าตอบแทน การกำำ�หนดบทบาทหน้้าที่่� ความรัับผิิดชอบ
และความเป็็นอิิสระของคณะกรรมการจากฝ่่ายจััดการ การพััฒนา
และประเมิินผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของกรรมการ การกำำ�กัับดููแล
บริิ ษัั ทย่่ อ ย รวมถึึงนโยบายการปฏิิ บัั ติิ ง านในเรื่่� อ งการดูู แ ล
ผู้้�ถืือหุ้้�น สิิทธิิและความเท่่าเทีียมกัันของผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�มีีส่่วน
ได้้เสีีย การเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างเพีียงพอ การควบคุุมและบริิหาร
ความเสี่่ย� ง การป้้องกัันการใช้้ข้อ้ มููลภายใน การป้้องกัันความขััดแย้้ง

ทางผลประโยชน์์ และการตรวจสอบภายในที่่�มีีประสิิทธิิผล
การดำำ� เนิิ น ธุุ รกิิจ ด้้ ว ยความซื่่� อ สัั ตย์์ โปร่่ ง ใส การปฏิิ บััติิตาม
ข้้อกำำ�หนดของกฎหมาย และกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง จริิยธรรม
ทางธุุรกิิจ การชดเชยกรณีีที่่�เกิิดการละเมิิดสิิทธิิ การต่่อต้้าน
คอร์์รััปชััน ตลอดจนมาตรการดำำ�เนิินการกัับผู้้�ที่่�ไม่่ปฏิิบััติิตาม
นโยบายและแนวปฏิิบััติิดัังกล่่าว อัันเป็็นส่่วนสำำ�คััญที่่�จะทำำ�ให้้
กิิจการดำำ�เนิินธุุรกิิจได้้อย่่างยั่่�งยืืน และเป็็นที่่�ยอมรัับของทุุกฝ่่าย
ที่่�เกี่่ย� วข้้อง ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการบรรษััทภิบิ าล สรรหา และกำำ�หนด
ค่่าตอบแทน มีีการพิิจารณาทบทวนนโยบายการกำำ�กับั ดููแลกิิจการ
เป็็นประจำำ�ทุุกปีี เพื่่�อให้้เหมาะสมกัับสภาวการณ์์ปััจจุุบัันและ
สอดคล้้ อ งกัั บ หลัั ก ธรรมาภิิ บ าลของตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ห่่ ง
ประเทศไทย ตลอดจนมีีการติิดตามดููแลให้้มีีการปฏิิบััติิตาม
นโยบายที่่�กำำ�หนดไว้้อย่่างเคร่่งครััด และครอบคลุุมตามหลััก
ปฏิิบัติั ิ 8 ประการ ตามแนวทางที่่�คณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์กำำ�หนดไว้้ นอกจากนี้้� คณะกรรมการบริิษััท
ยัังอนุุมััติิใช้้ “นโยบายกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์” เพื่่�อ
เป็็นแนวทางให้้กัับผู้้�บริิหารและพนัักงานปฏิิบััติิตามกฎหมาย
กฎ ระเบีี ย บที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ การดำำ� เนิิ น ธุุ รกิิ จ รวมทั้้� ง เพิ่่� ม
ประสิิทธิิภาพในการบริิหารจััดการ เป็็นการยกระดัับการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการที่่�ดีีของบริิษััท อัันจะส่่งผลให้้บริิษััทประสบความ
สำำ�เร็็จตามเป้้าหมายที่่�กำำ�หนดไว้้ และสร้้างความเชื่่อ� มั่่�นให้้เกิิดขึ้น้�
แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น นัักลงทุุน และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย โดยกำำ�หนดให้้
คณะกรรมการและฝ่่ายจััดการ ตลอดจนพนัักงานทุุกลำำ�ดัับชั้้�น
ยึึดถืือนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการและนโยบายการกำำ�กัับดููแล
การปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์เป็็นมาตรฐานในการปฏิิบััติิงาน

(6) นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564

ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ในปีี 2564 คณะกรรมการบริิษััทกำำ�กัับดููแลให้้มีีการปฏิิบััติิตาม
หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีสำำ�หรัับบริิษััทจดทะเบีียน ปีี 2560
(CG Code) ที่่�ออกโดยคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์ เพื่่�อเป็็นหลัักปฏิิบััติิให้้คณะกรรมการบริิษััท
ซึ่่�งเป็็นผู้้�นำำ�หรืือผู้้�รัับผิิดชอบสููงสุุดขององค์์กร ไปปรัับใช้้ตาม
ความเหมาะสมของบริิษััท และเป็็นแนวทางในการปฏิิบััติิควบคู่่�
ไปกัับแนวทางการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี 5 หมวดหลััก ดัังนี้้�

หมวดที่่� 1





สิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น
คณะกรรมการบริิษััทให้้ความสำำ�คััญและเคารพสิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น
ทุุกกลุ่่�มอย่่างเท่่าเทีียมกัันและส่่งเสริิมให้้ผู้้�ถือื หุ้้�นได้้ใช้้สิทธิ
ิ ขิ องตน
อย่่างเต็็มที่่� โดยเฉพาะสิิทธิิขั้้�นพื้้�นฐานของผู้้�ถืือหุ้้�น ได้้แก่่ การซื้้�อ
ขาย หรืือการโอนหุ้้�น การมีีส่่วนแบ่่งในกำำ�ไรของกิิจการ การได้้รับั
ข่่าวสารข้้อมููลของบริิษัทั อย่่างเพีียงพอ การเสนอวาระการประชุุม
การเสนอชื่่�อบุุคคลเพื่่�อเป็็นกรรมการของบริิษััท การเข้้าร่่วม
ประชุุมเพื่่�อใช้้สิิทธิิออกเสีียงในที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อแต่่งตั้้�งหรืือ
ถอดถอนกรรมการ การแสดงความคิิดเห็็นในที่่�ประชุุมอย่่างเป็็น
อิิสระ อนุุมััติิค่่าตอบแทนกรรมการ แต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีี และเรื่่�อง
ที่่�มีผี ลกระทบต่่อบริิษัทั เช่่น การจ่่ายเงิินปัันผล การแก้้ไขหนัังสืือ
บริิคณห์์สนธิิและข้้อบัังคัับของบริิษััท การลดทุุนหรืือเพิ่่�มทุุน
รวมถึึงการอนุุมััติิธุุรกรรมที่่�สำำ�คััญและมีีผลต่่อทิิศทางในการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้� บริิษััทไม่่กระทำำ�การใดๆ
อัันเป็็นการละเมิิดหรือื ลิิดรอนสิิทธิขิ องผู้้�ถืือหุ้้�นโดยบริิษัทกำ
ั ำ�หนด
นโยบายเกี่่�ยวกัับสิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น ดัังนี้้�

สิิทธิิในการมีีส่่วนแบ่่งกำำ�ไร
บริิษััทมีีนโยบายจ่่ายเงิินปัันผลให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 60
ของกำำ� ไรสุุ ทธิิ หลัั ง หัั ก ภาษีี เ งิิ น ได้้ หากไม่่ มีี เ หตุุ จำำ� เป็็ น อื่่� น ใด
ในปีี 2564 บริิษััทจ่่ายเงิินปัันผลระหว่่างกาลเป็็นเงิินจำำ�นวน
1.30 บาทต่่อหุ้้�น หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 65.35 ของกำำ�ไรสุุทธิิของ
ผลประกอบการครึ่่�งปีีแรก ทั้้�งนี้้� การจ่่ายเงิินปัันผลส่่วนที่่�เหลืือ
ในอััตราหุ้้�นละ 0.90 บาท ต้้องได้้รัับอนุุมััติิจากที่่่��ประชุุุ�มสามััั�ญ
ผู้้้��ถืืื�อหุ้้้��นประจำำ�ปีี 2565

สิิทธิิในการรัับข้้อมููลข่่าวสาร
ในปีี 2564 บริิษัทั เปิิดเผยข้้อมููลที่่สำ� ำ�คัญ
ั ของบริิษัทั อย่่างครบถ้้วน
ถููกต้้อง เพีียงพอ เชื่่อ� ถืือได้้ และทัันกาล รวมทั้้�งละเว้้นการกระทำำ�
ใดๆ ที่่�เป็็นการจำำ�กััดโอกาสของผู้้�ถืือหุ้้�นในการเข้้าถึึงข้้อมููลของ
บริิษััท



ปีี 2564 บริิ ษัั ท ได้้ ดำำ� เนิิ น การเผยแพร่่ ข้้ อ มูู ลที่่� สำำ�คัั ญ ให้้
ผู้้�ถืือหุ้้�นและนัักลงทุุนทั่่�วไป ตามช่่องทางที่่�กฎหมายและ
ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยกำำ�หนด
โดยผ่่านระบบเผยแพร่่ข้อ้ มููล SET Portal ของตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่ ง ประเทศไทย และสำำ�หรัั บ ข้้ อ มูู ลอื่่� น ๆ นั้้� น บริิ ษััท ได้้
เปิิดเผยผ่่านทางเว็็บไซต์์ของบริิษััท (www.tvothai.com)
ซึ่่�งเป็็นช่่องทางที่่�สามารถเข้้าถึึงได้้โดยง่่ายและสะดวก
บริิษัทั มีีการนำำ�เสนอผลการดำำ�เนิินงาน ข้้อมููลทางการเงิิน และ
ข้้อมููลที่่�มิิใช่่ข้้อมููลทางการเงิินแก่่นัักวิิเคราะห์์ นัักลงทุุนและ
ผู้้�ถืือหุ้้�น ทุุกไตรมาสอย่่างสม่ำำ��เสมอ และเปิิดโอกาสให้้เข้้าพบ
ผู้้�บริิหารเพื่่�อซัักถามประเด็็นต่่างๆ เพื่่�อสร้้างความเข้้าใจ
ในธุุ รกิิ จ และเสริิ มสร้้ า งความสัั มพััน ธ์์ ร ะหว่่ า งบริิษััทกัับ
นัักวิิเคราะห์์ นัักลงทุุนและผู้้�ถืือหุ้้�นตลอดทั้้�งปีี (รายละเอีียด
เพิ่่�มเติิมอยู่่�ในหมวดที่่� 4 การเปิิดเผยข้้อมููลและความโปร่่งใส)
บริิษััทเข้้าร่่วมกิิจกรรมจััดโดยตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศ
ไทย อาทิิ บริิษััทจดทะเบีียนพบผู้้�ลงทุุน (SET Opportunity
Day) เพื่่�อเผยแพร่่ข้อ้ มููลบริิษัทั และตอบข้้อซัักถาม (รายละเอีียด
เพิ่่�มเติิมอยู่่�ในหมวดที่่� 4 การเปิิดเผยข้้อมููลและความโปร่่งใส)
ทั้้�งนี้้� ผู้้�ถืือหุ้้�นและนัักลงทุุนทั่่�วไปสามารถติิดต่่อสอบถาม
ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับบริิษััทได้้ที่่�

ฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน :

นางสาวสุุนัันทา ไตรเทพาภิิรัักษ์์
โทรศััพท์์ : 02-477-9020 ต่่อ 266
อีีเมล : sunanta@tvothai.com

ฝ่่ายนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ :

นายอัังกููร อิ่่�มเอิิบธรรม
โทรศััพท์์ : 02-477-9020 ต่่อ 530
อีีเมล : ir@tvothai.com

ฝ่่ายเลขานุุการบริิษััท :

นางสาวคณััฐศร บััณฑิิตเนตร์์
โทรศััพท์์ : 02-477-9020 ต่่อ 122
อีีเมล : kanutsorn@tvothai.com
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สิิทธิิในการเข้้าร่่วมประชุุม
และออกเสีียงลงคะแนน



บริิ ษัั ท มีี น โยบายให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทุุก กลุ่่�ม รวมถึึงผู้้�ถืือหุ้้�นประเภท
สถาบัันได้้ใช้้สิิทธิิในการเข้้าร่่วมประชุุมและออกเสีียงอย่่างเต็็มที่่�
และละเว้้นการกระทำำ�ใดๆ ที่่�เป็็นการจำำ�กััดโอกาสในการเข้้าร่่วม
ประชุุมของผู้้�ถืือหุ้้�น และได้้กำำ�หนดเกี่่�ยวกัับแนวปฏิิบััติิในการจััด
และดำำ�เนิินการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นดัังนี้้�








คณะกรรมการบริิษััทดููแลให้้มีีการให้้ข้้อมููล วััน เวลา สถานที่่�
และวาระการประชุุม โดยมีีคำำ�ชี้้�แจงและเหตุุผลประกอบ
ในแต่่ละวาระในหนัังสืือเชิิญประชุุม รวมทั้้�งสถานที่่�จัดปร
ั ะชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�นสะดวกต่่อการเดิินทาง
คณะกรรมการบริิษัทตร
ั ะหนัักและเคารพในสิิทธิขิ องผู้้�ถืือหุ้้�น
ไม่่กระทำำ�การใดๆ อัันเป็็นการละเมิิดหรืือลิิดรอนสิิทธิิของ
ผู้้�ถืือหุ้้�น โดยทำำ�หน้้าที่่�ดููแลผลประโยชน์์ของผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่าง
เป็็นธรรมตลอดจนสนัับสนุุนและส่่งเสริิมให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกกลุ่่�ม
ไม่่ว่า่ เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นในประเทศหรืือต่่างประเทศ ทั้้�งที่่�เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�น
รายใหญ่่ ผู้้�ถืือหุ้้�นรายย่่อย หรืือผู้้�ถืือหุ้้�นประเภทสถาบัันได้้ใช้้
สิิทธิิของตน ทั้้�งสิิทธิิพื้้�นฐานของผู้้�ถืือหุ้้�น สิิทธิิในการเข้้าถึึง
สารสนเทศอย่่างเพีียงพอและทัันเวลา และสิิทธิใิ นการเข้้าร่่วม
ประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�น เพื่่�อกำำ�หนดทิิศทางการดำำ�เนิินงาน และตััดสินิ ใจ
ในเรื่่�องที่่�มีีผลกระทบที่่�มีีนััยสำำ�คััญต่่อบริิษััท



คณะกรรมการบริิษัทั ไม่่เพิ่่�มวาระการประชุุม หรืือเปลี่่�ยนแปลง
ข้้อมููลสำำ�คััญโดยไม่่แจ้้งให้้ทราบล่่วงหน้้า โดยเฉพาะวาระ
สำำ�คััญที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นต้้องใช้้เวลาในการศึึกษาข้้อมููลก่่อนตััดสิินใจ



คณะกรรมการบริิ ษัั ท เปิิ ด โอกาสให้้ ผู้้�ถืื อ หุ้้�นเสนอวาระ
การประชุุม ส่่งคำำ�ถามล่่วงหน้้า และเสนอชื่่อ� บุุคคลเพื่่�อเข้้ารัับ
การคััดเลืือกเป็็นกรรมการบริิษััทก่่อนวัันประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
ผ่่านเว็็บไซต์์บริิษััท โดยเผยแพร่่ข่่าวสารผ่่านระบบเผยแพร่่
ข้้อมููล (Set Portal) ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย





	ผู้้�ถืือหุ้้�นแต่่ละรายมีีสิิทธิิออกเสีียงในที่่�ประชุุมได้้ 1 หุ้้�นต่่อ
1 เสีียง โดยมติิของที่่�ประชุุมในเรื่่�องทั่่�วไปจะถืือคะแนนเสีียง
ข้้างมากของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มาประชุุมและมีีสิิทธิิออกเสีียง เช่่น
การรัับรองงบการเงิินประจำำ�ปีี การจ่่ายเงิินปัันผลประจำำ�ปีี
การแต่่งตั้้�งกรรมการ การแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีี เป็็นต้้น สำำ�หรัับ
มติิในเรื่่�องที่่�มีีความสำำ�คััญที่่�อาจกระทบต่่อสิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น
จะต้้องได้้รับั คะแนนเสีียงไม่่น้อ้ ยกว่่า 2 ใน 3 ของจำำ�นวนเสีียง
ทั้้�งหมดของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มาประชุุมและมีีสิิทธิิออกเสีียง สำำ�หรัับ
กรณีีการจ่่ายค่่าตอบแทนกรรมการ และคะแนนเสีียงไม่่น้อ้ ย
กว่่า 3 ใน 4 ของจำำ�นวนเสีียงทั้้�งหมดของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มาประชุุม
และมีีสิทธิ
ิ อิ อกเสีียง สำำ�หรับั การแก้้ไขข้้อบัังคัับบริิษัทั การทำำ�
รายการระหว่่างบริิษััทกัับบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้อง การเพิ่่�ม/ลดทุุน
การซื้้�อขายทรััพย์์สิินที่่�มีีขนาดใหญ่่ เป็็นต้้น
ในระหว่่างการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีสิิทธิิซัักถาม และ
แสดงความคิิ ด เห็็ น ในที่่� ปร ะชุุ ม ในเรื่่� อ งเกี่่� ย วกัั บ บริิ ษัั ท
โดยประธานที่่�ประชุุมจัดสรร
ั เวลาที่่�เหมาะสม สำำ�หรับั การตอบ
ข้้อซัักถามและการแสดงความคิิดเห็็น
คณะกรรมการบริิ ษัั ท ส่่ ง เสริิ ม การนำำ� เทคโนโลยีี ม าใช้้ ใ น
การประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น เพื่่�อให้้เกิิดความถููกต้้อง รวดเร็็ว โปร่่งใส
ในการลงมติิแต่่ละวาระ ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีสิิทธิิออกเสีียงลงคะแนน
แยกตามวาระ และในวาระเลืือกตั้้ง� กรรมการ ผู้้�ถืือหุ้้�นออกเสีียง
ลงคะแนนเลืือกตั้้�งกรรมการเป็็นรายบุุคคล
คณะกรรมการบริิษัทั ให้้สิทธิ
ิ ผู้้�ถื
ิ อื หุ้้�นเป็็นผู้้�อนุุมัติั ค่ิ า่ ตอบแทน
กรรมการบริิ ษัั ท เป็็ น ประจำำ� ทุุ ก ปีี นำำ� เสนอนโยบายและ
หลัักเกณฑ์์การให้้ค่่าตอบแทนกรรมการแต่่ละคณะที่่�ชััดเจน
โดยพิิจารณาจากหน้้าที่่� ความรัับผิิดชอบ รายได้้ และกำำ�ไร
ของบริิษัทั รวมถึึงจำำ�นวนกรรมการ ตลอดจนเปรีียบเทีียบกัับ
ค่่าตอบแทนของกรรมการในกิิจการที่่�มีีขนาดเดีียวกัันหรืือ
ใกล้้เคีียงกััน ในกลุ่่�มอุุตสาหกรรมเดีียวกััน
คณะกรรมการบริิษััทเปิิดเผยมติิการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น
ประจำำ�ปีี 2564 ให้้สาธารณชนทราบถึึงผลการลงคะแนน
ในแต่่ละวาระทั้้�งภาษาไทยและภาษาอัังกฤษ ผ่่านระบบ
Set Portal ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และ
เผยแพร่่บนเว็็บไซต์์ของบริิษัทั ในวัันประชุุม ภายหลัังเสร็็จสิ้้น�
การประชุุม
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ทั้้�งนี้้� ในปีี 2564 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
คณะกรรมการบริิ ษัั ทก็็ จ ะเรีี ย กประชุุ มวิิ ส ามัั ญ ผู้้�ถืื อ หุ้้�นตาม
ความจำำ�เป็็นและเหมาะสม ทั้้�งนี้้� บริิษััทได้้ปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนด
และกฎหมายอย่่างเคร่่งครััด ควบคู่่�กัับการปฏิิบัติั ติ ามแนวปฏิิบัติั ิ
ที่่�ดีีตาม AGM Checklist ของสมาคมส่่งเสริิมผู้้�ลงทุุนไทย อีีกทั้้�ง
ยัังคำำ�นึึงถึึงสิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น และการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่าง
เท่่าเทีียมกัันตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
แม้้ว่่าสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของไวรััส Covid-19 ในช่่วงต้้น
ปีี 2564 จะมีีแนวโน้้มที่่�ดีีขึ้้�นเมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อนที่่�มีีการระบาด
รุุนแรง และรััฐบาลได้้ปรัับมาตรการผ่่อนคลายในหลายพื้้�นที่่�
แต่่ยังั คงขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์์ฉุกุ เฉิินไปจนถึึง
วัันที่่� 31 พฤษภาคม 2564 ดัังนั้้�น คณะกรรมการบริิษััทจึึง
พิิจารณาจััดการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2564 ภายใต้้
มาตรการและแนวทางปฏิิบััติิตนสำำ�หรัับผู้้�เข้้าร่่วมประชุุม เพื่่�อ
เป็็ น การป้้ อ งกัั น และลดโอกาสเสี่่�ย งต่่ อ การแพร่่ ร ะบาดไวรัั ส
Covid-19

ก่่อนวัันประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น


บริิษััทเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นเสนอวาระการประชุุมและเสนอ
ชื่่� อ บุุ ค คลเพื่่� อ รัั บ พิิ จ ารณาคัั ด เลืื อ กเป็็ น กรรมการบริิ ษัั ท
เป็็นการล่่วงหน้้า ตั้้ง� แต่่วันั ที่่� 28 ตุุลาคม 2563 – 27 มกราคม
2564 โดยได้้ประกาศหลัักเกณฑ์์และวิิธีกี ารเสนอผ่่านเว็็บไซต์์
บริิ ษัั ท และแจ้้ ง ข่่ า วสารผ่่ า นระบบเผยแพร่่ ข้้ อ มูู ล (Set
Portal) ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ปรากฏว่่าไม่่มีี
ผู้้�ถืือหุ้้�นเสนอวาระการประชุุมล่่วงหน้้าเพื่่�อพิิจารณา แต่่มีี
ผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทเสนอชื่่�อ นางสุุวิิมล กฤตยาเกีียรณ์์ เข้้ารัับ
การพิิจารณาเลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการบริิษััท คณะกรรมการ
บริิ ษัั ท ได้้ พิิ จ ารณาประวัั ติิ ความรู้้� ความสามารถ และ
ประสบการณ์์ รวมถึึงความรู้้�ความชำำ�นาญเฉพาะด้้านที่่�จำำ�เป็็น
ต้้องมีี (Board Skills Matrix) และความหลากหลายใน
องค์์ประกอบของคณะกรรมการบริิษััท จึึงเห็็นสมควรเสนอ
ชื่่�อ นางสุุวิิมล กฤตยาเกีียรณ์์ ต่่อที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น
ประจำำ�ปีี 2564 เพื่่�อพิิจารณาเลืือกตั้้ง� เป็็นกรรมการของบริิษัทั
แทนกรรมการที่่�ออกตามวาระ





บริิษััทเผยแพร่่หนัังสืือเชิิญประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นพร้้อมทั้้�ง
หนัังสืือมอบฉัันทะแบบ ก. ข. และ ค. ไว้้บนเว็็บไซต์์บริิษััท
ตั้้�งแต่่วัันที่่� 24 มีีนาคม 2564 เป็็นการล่่วงหน้้า 30 วัันก่่อน
วัันประชุุม เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีเวลาศึึกษาข้้อมููลและส่่งข้้อสอบ
ถามมายัั ง บริิ ษัั ทล่่ ว งหน้้ า รวมทั้้� ง มีี โ อกาสมอบฉัั น ทะให้้
กรรมการอิิสระหรืือบุุคคลอื่่�นๆ เข้้าร่่วมการประชุุมแทน
ในกรณีีที่่�ไม่่สามารถมาด้้วยตนเองได้้ ทั้้�งนี้้� บริิษััทมีีการ
ประกาศเรื่่�องการเผยแพร่่ดัังกล่่าวผ่่านทางระบบเผยแพร่่
ข้้อมููล (Set Portal) ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทราบด้้วย
บริิษััทเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถส่่งคำำ�ถามล่่วงหน้้ามายััง
บริิษัทก่
ั อ่ นวัันประชุุม เพื่่�อสอบถามข้้อมููลที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับวาระ
การประชุุมหรืือข้้อมููลอื่่�นที่่�สำำ�คััญของบริิษััท ในระหว่่างวัันที่่�
28 ตุุลาคม 2563 – 31 มีีนาคม 2564 โดยบริิษััทได้้กำำ�หนด
หลัักเกณฑ์์การส่่งคำำ�ถามล่่วงหน้้าไว้้อย่่างชััดเจนและเผยแพร่่
ไว้้บนเว็็บไซต์์ของบริิษััทและมีีการประกาศผ่่านทางระบบ
เผยแพร่่ข้้อมููล (Set Portal) ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่ง
ประเทศไทย แต่่ปรากฏว่่าไม่่มีีผู้้�ถืือหุ้้�นส่่งคำำ�ถามล่่วงหน้้า
มายัังบริิษััทแต่่อย่่างใด
บริิษัทจั
ั ดทำ
ั ำ�หนังั สืือเชิิญประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�นและเอกสารประกอบ
การประชุุมฉบัับภาษาไทยสำำ�หรับั ผู้้�ถืือหุ้้�นไทย และฉบัับแปล
ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับผู้้�ถืือหุ้้�นต่่างประเทศ โดยมอบหมายให้้
บริิษััท ศููนย์์รัับฝากหลัักทรััพย์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็น
นายทะเบีียนหุ้้�นของบริิษััทเป็็นผู้้�จััดส่่งหนัังสืือเชิิญประชุุม
ให้้แก่่ผู้้�ถือื หุ้้�นทางไปรษณีีย์ล์ งทะเบีียนวัันที่่� 1 เมษายน 2564
ก่่อนวัันประชุุมล่่วงหน้้า 22 วััน โดยหนัังสืือเชิิญประชุุม
มีีรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับการประชุุม อัันประกอบด้้วย วาระ
การประชุุม ขั้้�นตอนการลงทะเบีียน เอกสารและหลัักฐาน
วิิธีีการมอบฉัันทะ หนัังสืือมอบฉัันทะ และแนวทางปฏิิบััติิ
สำำ�หรัับผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมในช่่วงสถานการณ์์การแพร่่ระบาด
ของไวรััส COVID-19 โดยในแต่่ละวาระการประชุุมจะมีีข้อ้ มููล
ประกอบตามสมควร พร้้อมทั้้�งความเห็็นของคณะกรรมการ
ในเรื่่�องดัังกล่่าว ทั้้�งนี้้� บริิษััทได้้ประกาศหนัังสืือเชิิญประชุุม
ดัังกล่่าวในหนัังสืือพิิมพ์์รายวัันข่่าวหุ้้�นธุุรกิิจระหว่่างวัันที่่�
5-8 เมษายน 2564 ไม่่น้้อยกว่่า 3 วัันก่่อนวัันประชุุม

(6) นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
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แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564

ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ



บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

บริิษัทอำ
ั ำ�นวยความสะดวกให้้ผู้้�ถือื หุ้้�นสถาบัันและคััสโตเดีียน
สามารถส่่งเอกสารเพื่่�อขอตรวจสอบรายละเอีียดการถืือครอง
หลัักทรััพย์์ และส่่งเอกสารมอบฉัันทะล่่วงหน้้าได้้ โดยสำำ�หรับั
ผู้้�ถืือหุ้้�นสถาบัันหรืือคััสโตเดีียนที่่�มอบฉัันทะให้้กรรมการอิิสระ
บริิษััทจะดำำ�เนิินการส่่งสำำ�เนาใบมอบฉัันทะที่่�มีีลายเซ็็นของ
กรรมการอิิสระผู้้�รัับมอบ กลัับไปให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นภายหลัังจาก
การประชุุม



วัันประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น






บริิษััทจััดประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2564 เมื่่�อวัันศุุกร์์
ที่่� 23 เมษายน 2564 ตั้้�งแต่่เวลา 10.00 น. ถึึง เวลา 12.00 น.
ณ ชั้้�น 3 อาคารน้ำำ��มัันพืืชไทยเลขที่่� 149 ถนนรััชดาภิิเษก
(ท่่าพระ-ตากสิิน) แขวงบุุคคโล เขตธนบุุรีี กรุุงเทพมหานคร
ซึ่่�งเป็็นที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่ของบริิษััท สถานที่่�สะดวกต่่อการ
เดิินทางเข้้าร่่วมประชุุมด้้วยระบบขนส่่งสาธารณะ และเวลา
ในการประชุุมที่่�เหมาะสม มีีผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มาด้้วยตนเองและ
รัับมอบฉัันทะเข้้าร่่วมประชุุมทั้้�งหมด 1,120 ราย คิิดเป็็นหุ้้�น
ทั้้�งหมด 523,662,955 หรืือร้้อยละ 64.76 ของหุ้้�นที่่�จำำ�หน่า่ ย
แล้้วทั้้�งหมดของบริิษััท
บริิษััทเปิิดให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถลงทะเบีียนเข้้าร่่วมประชุุม
ได้้ล่่วงหน้้า 2 ชั่่�วโมงก่่อนเวลาประชุุม ซึ่่�งได้้แจ้้งให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น
ทราบล่่วงหน้้าในหนัังสืือเชิิญประชุุม โดยใช้้ระบบบาร์์โค้้ดใน
การลงทะเบีียนและนัับคะแนนเพื่่�อความถููกต้้อง รวดเร็็วและ
แม่่นยำำ� พร้้อมทั้้�งมีีการจััดเตรีียมบุุคลากร เครื่่อ� งถ่่ายเอกสาร
และอากรแสตมป์์ เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกแก่่ผู้้�ถือื หุ้้�นในการ
มอบฉัันทะ ทั้้�งนี้้� ก่่อนการลงทะเบีียน ผู้้�ถืือหุ้้�นและพนัักงาน
บริิ ษัั ท ทุุ ก คนจะต้้ อ งผ่่ า นจุุ ดคัั ด กรอง เพื่่� อ ซัั ก ประวัั ติิ
วััดอุณหภู
ุ ูมิิ และค่่าเชื้้อ� ด้้วยเจลแอลกอฮอลล์์ตามแนวปฏิิบััติิ
ของกรมควบคุุ ม โรค สำำ�หรัั บ การประชุุ มส ามัั ญ ผู้้�ถืื อ หุ้้�น
ประจำำ�ปีี 2564 บริิษัทั ไม่่พบผู้้�ที่่มี� คี วามเสี่่ย� ง หรืือผู้้�ที่่มี� อี าการ
เกี่่�ยวกัับระบบทางเดิินหายใจแต่่อย่่างใด
บริิษััทจััดสรรที่่�นั่่�งในห้้องประชุุมโดยมีีระยะห่่างทางสัังคม
(Social Distancing) ที่่�เหมาะสม โดยเว้้นระยะห่่างระหว่่าง
เก้้าอี้้อ� ย่่างน้้อย 1 เมตร ทำำ�ให้้รองรัับผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมได้้อย่่าง
จำำ�กััด ผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมทุุกคนต้้องสวมใส่่หน้้ากากอนามััย
ตลอดระยะเวลาที่่�เข้้าร่่วมการประชุุม ทั้้�งนี้้� บริิษััทได้้จััดที่่�นั่่�ง
สำำ�รองบริิเวณห้้องโถงชั้้น� G ซึ่่ง� มีีจอภาพถ่่ายทอดการประชุุม
ให้้รัับชมแทนการเข้้าห้้องประชุุม







บริิษััทอำำ�นวยความสะดวกแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ไม่่สามารถเข้้าร่่วม
ประชุุมด้้วยตนเอง โดยการจััดส่่งหนัังสืือมอบฉัันทะ แบบ ข
ไปพร้้อมกัับหนัังสืือเชิิญประชุุม ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถมอบฉัันทะ
ให้้บุคุ คลใดบุุคคลหนึ่่�งเข้้าร่่วมประชุุมและออกเสีียงลงคะแนน
แทนได้้ ทั้้�งนี้้� บริิษัทั ได้้เสนอรายชื่่อ� กรรมการอิิสระของบริิษัทั
อย่่างน้้อย 1 คน เพื่่�อเป็็นทางเลืือกในการมอบฉัันทะสำำ�หรัับ
ผู้้�ถืือหุ้้�น และได้้ขอความร่่วมมืือจากผู้้�ถืือหุ้้�นมอบฉัันทะให้้
กรรมการอิิสระแทนการเข้้าร่่วมประชุุมด้้วยตนเอง เพื่่�อ
เป็็นการป้้องกัันและลดโอกาสเสี่่�ยงต่่อการแพร่่ระบาดไวรััส
Covid-19 โดยขอให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ประสงค์์จะมอบฉัันทะให้้แก่่
กรรมการอิิสระจััดส่่งหนัังสืือมอบฉัันทะมาให้้บริิษัทล่
ั ว่ งหน้้า
ก่่อนวัันประชุุม ในการนี้้� บริิษััทได้้เสนอชื่่�อกรรมการอิิสระ
3 ท่่าน ได้้แก่่ นายสมพล เกีียรติิไพบููลย์์ ดร.สุุวิิทย์์ เมษิินทรีีย์์
และดร.ชััยพััฒน์์ สหััสกุุล เป็็นผู้้�รัับมอบฉัันทะในการเข้้าร่่วม
ประชุุมและออกเสีียงลงคะแนนแทน โดยบริิษัทั ได้้แนบข้้อมููล
ของกรรมการอิิสระทั้้�ง 3 ท่่าน ในหนัังสืือเชิิญประชุุมให้้แก่่
ผู้้�ถืือหุ้้�นแล้้ว
	ประธานกรรมการบริิ ษัั ท ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบรรษัั ทภิิ บ าล สรรหา และกำำ�ห นด
ค่่ า ตอบแทน รัั ก ษาการประธานเจ้้ า หน้้ า ที่่� บ ริิ ห ารและ
กรรมการผู้้�จััดการ ผู้้�บริิหารสููงสุุดด้้านการเงิิน ผู้้�สอบบััญชีี
และที่่� ปรึึ กษากฎหมายอิิ สร ะ เข้้ า ร่่ ว มประชุุ ม เพื่่� อ ตอบ
ข้้อซัักถามต่่างๆ ในการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2564
มีี ก รรมการบริิ ษัั ท เข้้ า ร่่ ว มประชุุ มส ามัั ญ ผู้้�ถืื อ หุ้้�นจำำ� นวน
11 คน จากจำำ�นวนกรรมการบริิษััททั้้�งหมด 11 คน (คิิดเป็็น
ร้้อยละ 100)
	ประธานกรรมการบริิษััททำำ�หน้้าที่่�เป็็นประธานในที่่�ประชุุม
ดำำ�เนิินการประชุุมให้้เป็็นไปตามข้้อบัังคัับบริิษััท โดยการ
ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2564 ที่่�ประชุุมได้้พิิจารณา
เรื่่�องต่่างๆ ตามลำำ�ดัับในระเบีียบวาระที่่�ระบุุไว้้ในหนัังสืือ
เชิิญประชุุม ไม่่มีีการเพิ่่�มเติิมหรืือแก้้ไขวาระการประชุุม
นอกเหนืือจากที่่�ระบุุไว้้ในหนัังสืือเชิิญประชุุม
เลขานุุการบริิษััทแจ้้งองค์์ประชุุม จำำ�นวน และสััดส่่วนของ
ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มาด้้วยตนเองและรัับมอบฉัันทะ พร้้อมทั้้�งชี้้�แจง
ให้้ ผู้้� เข้้ า ร่่ ว มประชุุ มทร าบถึึงวิิ ธีี ก ารออกเสีี ย งลงคะแนน
วิิ ธีี นัั บ คะแนน และการประมวลผลด้้ ว ยระบบบาร์์ โ ค้้ ด
โดยกำำ�หนดให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นออกเสีียงลงคะแนนตามลำำ�ดัับวาระ
การประชุุม

(6) นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
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บริิษััทใช้้บััตรลงคะแนนเสีียงในวาระเพื่่�อพิิจารณาทุุกวาระ
และตรวจนัับคะแนนเสีียงด้้วยระบบบาร์์โค้้ด เพื่่�อให้้เกิิด
ความสะดวก รวดเร็็ ว ถูู ก ต้้ อ ง แม่่ น ยำำ� ตามแนวทางที่่�
ตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ห่่ ง ประเทศไทย และสำำ�นัั ก งานคณะ
กรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.)
กำำ�หนด โดยการนัับคะแนนเสีียงจะนัับเมื่่�อสิ้้�นสุุดวาระนั้้�น
สำำ�หรับั วาระการแต่่งตั้้ง� กรรมการ บริิษัทจั
ั ดั ให้้มีกี ารออกเสีียง
ลงคะแนนเป็็นรายบุุคคล
บริิ ษัั ท ได้้ เชิิ ญ ตัั ว แทนที่่� ปรึึ กษากฎหมายอิิ สร ะจากบริิ ษัั ท
เบเคอร์์ แอนด์์ แม็็คเค็็นซี่่� จำำ�กััด ทำำ�หน้้าที่่�ตรวจสอบการนัับ
คะแนนเสีียงเพื่่�อความโปร่่งใสตามหลัักธรรมาภิิบาล โดยวิิธีี
การลงคะแนนเสีียงในแต่่ละวาระ ประธานในที่่�ประชุุมจะขอ
ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นหรืือผู้้�รัับมอบฉัันทะที่่�ไม่่เห็็นด้้วยและงดออกเสีียง
ลงคะแนนในบััตรลงคะแนน พร้้อมทั้้�งลงลายมืือชื่่�อ และ
เจ้้าหน้้าที่่�จะรวบรวมบััตรลงคะแนน และบัันทึึกคะแนนเสีียง
ที่่�ไม่่เห็็นด้้วยและงดออกเสีียง สำำ�หรัับผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�เห็็นด้้วย
ให้้ลงลายมืือชื่่�อในบััตรลงคะแนนเสีียง และเจ้้าหน้้าที่่�จะเก็็บ
บััตรลงคะแนนเสีียงทั้้�งหมดภายหลัังเสร็็จสิ้้�นการประชุุม
	ประธานที่่�ประชุุมเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นแสดงความคิิดเห็็น
ข้้อเสนอแนะ หรืือซัักถามในวาระต่่างๆ พร้้อมทั้้�งจััดสรรเวลา
สำำ�หรับั ผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเหมาะสมและเท่่าเทีียมกัันในแต่่ละวาระ
ก่่อนการลงมติิ โดยเลขานุุการบริิษััทบัันทึึกประเด็็นคำำ�ถาม
คำำ�ต อบ ข้้ อ เสนอแนะ และความคิิ ด เห็็ น ไว้้ ใ นรายงาน
การประชุุม
ผลการนัับคะแนนของแต่่ละวาระจะแจ้้งให้้ที่่�ประชุุมทราบ
ภายหลัังเสร็็จสิ้้น� การลงคะแนนเสีียงในแต่่ละวาระ กรณีีที่่ต้� อ้ ง
ใช้้เวลาในการนัับคะแนนมากกว่่าปกติิในวาระใด ประธาน
ในที่่�ประชุุมอาจขอให้้ที่่�ประชุุมดำำ�เนิินการพิิจารณาในวาระ
ถััดไปก่่อน เพื่่�อให้้การประชุุมเป็็นไปอย่่างต่่อเนื่่�อง และเมื่่�อ
การตรวจนัับคะแนนเสร็็จเรีียบร้้อย เลขานุุการที่่�ประชุุม
จะแจ้้งให้้ที่่�ประชุุมทราบผลการนัับคะแนนทัันทีี โดยมติิ
ของที่่� ปร ะชุุ ม ในแต่่ ล ะวาระแบ่่ ง เป็็ น คะแนนที่่� เห็็ น ด้้ ว ย
ไม่่เห็็นด้้วย งดออกเสีียง และบััตรเสีีย โดยไม่่มีผู้้�ถื
ี อื หุ้้�นคััดค้า้ น
หรืือไม่่เห็็นด้้วยกัับมติิดัังกล่่าว



บริิ ษัั ท ให้้ สิิ ทธิิ แ ก่่ ผู้้�ถืื อ หุ้้�นที่่� เข้้ า ร่่ ว มประชุุ ม ภายหลัั ง จาก
ประธานในที่่�ประชุุมเปิิดการประชุุมแล้้ว สามารถออกเสีียง
ลงคะแนนในวาระที่่�อยู่่�ระหว่่างการพิิจารณาและยัังไม่่ได้้
มีีการลงมติิได้้ และนัับรวมเป็็นองค์์ประชุุมตั้้�งแต่่วาระที่่�ได้้
เข้้าร่่วมประชุุมเป็็นต้้นไป จึึงอาจทำำ�ให้้มีผู้้�ี ออกเสีียงลงคะแนน
ในแต่่ละวาระไม่่เท่่ากัันได้้

ภายหลัังการประชุุม






เลขานุุการบริิษััทบัันทึึกมติิที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น และ
เผยแพร่่มติที่่ิ ปร
� ะชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นและผลการลงคะแนนเสีียง
ในแต่่ละวาระทั้้�งภาษาไทยและภาษาอัังกฤษผ่่านทางระบบ
เผยแพร่่ข้้อมููล (Set Portal) ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่ง
ประเทศไทยภายในวัันประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และเผยแพร่่ไว้้บน
เว็็บไซต์์ของบริิษััทในวัันทำำ�การถััดไป ทั้้�งนี้้� บริิษััทมีีระบบ
การจััดเก็็บบััตรลงคะแนนเสีียงอย่่างดีีที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถ
ตรวจสอบได้้
บริิษัทจั
ั ดั ให้้มีกี ารบัันทึึกภาพและถ่่ายภาพบรรยากาศในการ
ประชุุม เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ไม่่ได้้เข้้าร่่วมประชุุมได้้รัับทราบ
โดยได้้เผยแพร่่ไว้้ในเว็็บไซต์์ของบริิษััท
เลขานุุการบริิษััทจััดทำำ�รายงานการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่าง
ถููกต้้อง โดยมีีการบัันทึึกรายละเอีียดและสาระสำำ�คัญ
ั ไว้้อย่่าง
ครบถ้้วน ได้้แก่่ รายชื่่�อกรรมการบริิษััทที่่�เข้้า / ไม่่เข้้าร่่วม
ประชุุม รวมทั้้�งสาเหตุุการลา คำำ�ชี้้�แจงที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญ
ขั้้�นตอนและวิิธีีการลงคะแนนเสีียง คำำ�ถามและคำำ�ตอบหรืือ
ข้้อคิิดเห็็นโดยสรุุป รายละเอีียดในแต่่ละวาระเป็็นไปตาม
ข้้อเท็็จจริิงในที่่�ประชุุม มีีการสรุุปคะแนนเสีียงในแต่่ละวาระ
โดยแยกเป็็น เห็็นด้้วย ไม่่เห็็นด้้วย และงดออกเสีียง ตาม
แนวทางหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่ ง ประเทศไทย รายงานการประชุุ มดัั ง กล่่ า วลงนาม
โดยประธานกรรมการบริิษััทซึ่่�งเป็็นประธานที่่�ประชุุม และ
จัั ด ส่่ ง รายงานต่่ อ ตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ห่่ ง ประเทศไทยและ
กระทรวงพาณิิชย์์ ในวัันที่่� 7 พฤษภาคม 2564 (ภายใน 14 วััน
นัับแต่่วันั ประชุุมตามระยะเวลาที่่�กฎหมายกำำ�หนด) พร้้อมทั้้�ง
เผยแพร่่ข้้อมููลและบัันทึึกภาพการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นในเว็็บไซต์์
ของบริิษััท ทั้้�งภาษาไทยและภาษาอัังกฤษ เพื่่�อเป็็นช่่องทาง
ให้้ผู้้�ถือื หุ้้�นรัับทราบและสามารถตรวจสอบข้้อมููลได้้โดยไม่่ต้อ้ ง
รอให้้ถึึงการประชุุมในคราวถััดไป
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หมวดที่่� 2



การปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น
อย่่างเท่่าเทีียมกััน
คณะกรรมการบริิษััทมีีนโยบายกำำ�กัับดููแลให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกกลุ่่�ม
ได้้รัับการปฏิิบััติิและปกป้้องสิิทธิิขั้้�นพื้้�นฐาน และผลประโยชน์์
อย่่างเท่่าเทีียมและเป็็นธรรม โดยได้้ดำำ�เนิินการดัังนี้้�
	ปัั จ จุุ บัั น บริิ ษัั ท มีี หุ้้� นสามัั ญ ประเภทเดีี ย ว ดัั ง นั้้� น สิิ ทธิิ ใ น
การออกเสีียงจึึงเป็็นไปตามสิิทธิิของหุ้้�นสามััญ โดยผู้้�ถืือหุ้้�น
แต่่ละรายมีีคะแนนเสีียงเท่่ากัับหนึ่่�งหุ้้�นต่่อหนึ่่�งเสีียง







บริิษััทเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นเสนอระเบีียบวาระการประชุุม
สามััญประจำำ�ปีี 2564 ตลอดจนเสนอชื่่�อบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิ
เหมาะสม เพื่่�อรัับการคััดเลืือกเป็็นกรรมการบริิษััท โดย
ประกาศหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการเสนอชื่่�อบุุคคล เผยแพร่่บน
เว็็บไซต์์ของบริิษััท รวมทั้้�งแจ้้งผ่่านทางระบบเผยแพร่่ข้้อมููล
(SET Portal) ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ล่่วงหน้้า
ประมาณ 3 เดืือน รวมถึึงการเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นส่่งคำำ�ถาม
ล่่วงหน้้าผ่่านทางเว็็บไซต์์ของบริิษััท
บริิษััทกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์การให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นเสนอชื่่�อบุุคคลเพื่่�อ
รัับการพิิจารณาเลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการบริิษััทก่่อนวัันประชุุม
เป็็นการล่่วงหน้้า รวมทั้้�งกำำ�หนดขั้้�นตอนแนวทางการพิิจารณา
ให้้สิิทธิิผู้้�ถืือหุ้้�นรายเดีียวหรืือหลายรายที่่�ถืือหุ้้�นนัับรวมกัันได้้
ไม่่น้อ้ ยกว่่าร้้อยละ 1 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�ออกจำำ�หน่า่ ยและชำำ�ระ
เต็็มตามมููลค่่า และถืือหุ้้�นไม่่น้้อยกว่่า 1 ปีี ณ วัันที่่�เสนอชื่่�อ
บุุคคลเพื่่�อรัับการพิิจารณาเลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการของบริิษััท

	สำำ�หรัับการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ปีี 2564 บริิษััทได้้นำำ�
หลัักเกณฑ์์ดัังกล่่าวเผยแพร่่บนเว็็บไซต์์ของบริิษััท www.
tvothai.com ภายใต้้หััวข้้อ “การประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น” ระหว่่าง
วัันที่่� 28 ตุุลาคม 2563 ถึึงวัันที่่� 27 มกราคม 2564 โดยแจ้้ง
ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทราบผ่่านระบบเผยแพร่่ข้้อมููล (Set Portal) ของ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย เมื่่อ� วัันที่่� 28 ตุุลาคม 2563
ในช่่วงเวลาดัังกล่่าว มีีผู้้�ถืือหุ้้�นเสนอชี่่�อบุุคคลเพื่่�อเข้้ารัับ
การพิิจารณาแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการบริิษััท จำำ�นวน 1 คน ทั้้�งนี้้�
ไม่่มีผู้้�ถื
ี อื หุ้้�นเสนอวาระการประชุุม และไม่่มีผู้้�ถื
ี อื หุ้้�นส่่งคำำ�ถาม
ล่่วงหน้้าภายในวัันที่่� 31 มีีนาคม 2564 ซึ่่�งเลขานุุการบริิษััท
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 2564
และข้้อมููลประกอบวาระการประชุุมในเว็็บไซต์์ของบริิษััท
www.tvothai.com ตั้้� ง แต่่ วัั น ที่่� 24 มีี น าคม 2564
ก่่อนการประชุุมล่่วงหน้้า 30 วััน และส่่งหนัังสืือเชิิญประชุุม
ทั้้� ง ภาษาไทยและภาษาอัั ง กฤษให้้ ผู้้�ถืื อ หุ้้�นล่่ ว งหน้้ า ทาง
ไปรษณีีย์์ลงทะเบีียนวัันที่่� 1 เมษายน 2564 ล่่วงหน้้าก่่อนวััน
ประชุุม 22 วััน นอกจากนี้้� บริิษััทลงประกาศในหนัังสืือพิิมพ์์
ติิดต่่อกััน 3 วััน ก่่อนวัันประชุุม 18 วััน
บริิ ษัั ทป ฏิิ บัั ติิ แ ละอำำ� นวยความสะดวกแก่่ ผู้้�ถืื อ หุ้้�นทุุ กราย
อย่่างเท่่าเทีียมกััน บริิษััทเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ไม่่สามารถ
เข้้าร่่วมประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2564 ได้้ด้้วยตนเอง
สามารถใช้้สิทธิ
ิ อิ อกเสีียงโดยการมอบฉัันทะให้้ผู้้�อื่่น� มาเข้้าร่่วม
ประชุุมและออกเสีียงลงคะแนนแทนได้้ ซึ่่�งบริิษััทส่่งหนัังสืือ
มอบฉัันทะแบบ ข. พร้้อมกัับหนัังสืือเชิิญประชุุมและเสนอชื่่อ�
กรรมการอิิสระ 3 คน ที่่�ไม่่มีีส่่วนได้้เสีียในการประชุุม เป็็น
ทางเลืือกสำำ�หรัับผู้้�ถืือหุ้้�นในการมอบฉัันทะ พร้้อมทั้้�งระบุุ
หลัักฐานที่่�ใช้้ในการมอบฉัันทะไว้้อย่่างชััดเจน เพื่่�ออำำ�นวย
ความสะดวกให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ไม่่ได้้เข้้าประชุุมด้้วยตนเอง

	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 ทจัั ด ให้้ มีี อ ากรแสตมป์์ ไว้้ บ ริิ ก าร เพื่่� อ อำำ� นวย
ความสะดวกแก่่ ผู้้�ถืื อ หุ้้�นสำำ�หรัั บ ติิ ดหนัั ง สืื อ มอบฉัั น ทะ
โดยไม่่คิิดค่่าใช้้จ่่าย


เลขานุุการบริิษััทแจ้้งให้้ที่่�ประชุุมทราบชััดเจนถึึงกฎเกณฑ์์
และวิิธีีการลงคะแนนเสีียงที่่�ใช้้ในการประชุุม โดยประธาน
คณะกรรมการเป็็นประธานในที่่�ประชุุมดำำ�เนิินการประชุุม
ตามวาระที่่�ระบุุไว้้ในหนัังสืือเชิิญประชุุม ไม่่มีีการเพิ่่�มเติิม
หรืือแก้้ไขวาระนอกเหนืือจากที่่�ระบุุไว้้ในหนัังสืือเชิิญประชุุม
เพื่่� อ ความเป็็ น ธรรมต่่ อ ผู้้�ถืื อ หุ้้�นที่่� ไ ม่่ ไ ด้้ เข้้ า ร่่ ว มประชุุ ม
พร้้อมทั้้�งจััดให้้มีีบััตรลงคะแนนเสีียงสำำ�หรัับทุุกวาระ เพื่่�อ
ความโปร่่งใสและสามารถตรวจสอบได้้

(6) นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564

ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)





ในปีี 2564 คณะกรรมการบริิษััทเข้้าร่่วมการประชุุมสามััญ
ผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทจำำ�นวน 11 คน จากจำำ�นวนคณะกรรมการ
บริิษััททั้้�งหมด 11 คน (คิิดเป็็นร้้อยละ 100 ของกรรมการ
ทั้้�งหมด) โดยกรรมการและผู้้�บริิหารที่่�เข้้าร่่วมประชุุม ได้้แก่่
คณะกรรมการบริิษััท รัักษาการประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
และกรรมการผู้้�จััดการ ผู้้�บริิหารทุุกคนที่่�มีีความรัับผิิดชอบ
ในส่่ ว นงานต่่ า งๆ รวมถึึงคณะกรรมการชุุ ดย่่ อ ย คืื อ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษััทภิบิ าล สรรหา
และกำำ�หนดค่่าตอบแทน คณะกรรมการนโยบายสิ่่�งแวดล้้อม
สัั ง คม บริิ ห ารความเสี่่�ยง และการกำำ�กัับ การปฏิิบััติิต าม
กฎเกณฑ์์ เพื่่� อ แถลงข้้ อ มูู ล ผลการดำำ� เนิิ น งาน และตอบ
ข้้อซัักถามของผู้้�ถืือหุ้้�น โดยเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถือื หุ้้�นที่่�มีข้ี อ้ สงสััย
ในประเด็็ น ต่่ า งๆ สอบถามข้้ อ มูู ล รวมทั้้� ง การเสนอแนะ
อย่่างเสรีีตามเวลาที่่�สมควร ประธานที่่�ประชุุมจััดสรรเวลา
ที่่�เหมาะสมและส่่งเสริิมให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้มีีโอกาสในการแสดง
ความเห็็น และตั้้�งคำำ�ถามในที่่�ประชุุมในเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
บริิษััทได้้อย่่างเสรีี
บริิษัทจั
ั ดทำ
ั ำ�รายงานการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2564
แล้้วเสร็็จภายใน 14 วััน ตามเวลาที่่�กฎหมายกำำ�หนด และ
จัั ด ส่่ ง สำำ� เนารายงานการประชุุ ม ให้้ ท างตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์
แห่่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิิชย์์ พร้้อมทั้้�งเผยแพร่่
ผ่่านทางเว็็บไซต์์ของบริิษััท โดยมีีการบัันทึึกข้้อมููลอย่่าง
ถููกต้้องครบถ้้วนและมีีระบบการจััดเก็็บอย่่างดีีเพื่่�อให้้ผู้้�ถือื หุ้้�น
สามารถตรวจสอบได้้





คณะกรรมการบริิษััทกำำ�หนดระเบีียบปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับการ
ได้้ ม าหรืื อ การจำำ�หน่่ า ยไปซึ่่� ง หลัั ก ทรัั พ ย์์ ข องกรรมการ
ผู้้�บริิหาร และผู้้�สอบบััญชีีของบริิษัทั โดยให้้รายงานการถืือครอง
หลัักทรััพย์์และการเปลี่่�ยนแปลงการถืือครองหลัักทรััพย์์ของ
บริิ ษัั ทต่่ อ สำำ�นัั ก งานคณะกรรมการกำำ�กัั บ หลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ละ
ตลาดหลัักทรััพย์์ ภายใน 30 วััน หลัังจากวัันที่่�ได้้รัับตำำ�แหน่่ง
หรืือภายใน 3 วัันทำำ�การนัับแต่่วัันที่่�มีีการซื้้�อ ขาย โอน หรืือ
รัับโอนหลัักทรััพย์์ ตามมาตรา 59 แห่่งพระราชบััญญััติิ
หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535 และที่่�มีกี ารแก้้ไข
เพิ่่�มเติิม เลขานุุการบริิษััทมีีหน้้าที่่�รายงานการเปลี่่�ยนแปลง
การถืือครองหลัักทรััพย์์ของกรรมการและผู้้�บริิหารต่่อที่่�ประชุุม
คณะกรรมการบริิษััททราบทุุกครั้้�งที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงก่่อน
พิิจารณาวาระการประชุุม เพื่่�อรัับทราบเป็็นวาระประจำำ�
ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั นโยบาย/ระเบีียบปฏิิบัติั ิ
เกี่่�ยวกัับเรื่่�องนี้้�ได้้บรรจุุอยู่่�ในคู่่�มืือจรรยาบรรณธุุรกิิจ ทั้้�งนี้้�
ในปีี 2564 ไม่่ปรากฏการกระทำำ�ความผิิดของกรรมการ
หรืือผู้้�บริิหารระดัับสููงแต่่อย่่างใด บริิษััทเปิิดเผยรายงาน
การถืือครอง หลัักทรััพย์์ของกรรมการและผู้้�บริิหารในปีี 2564
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�การซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ของบริิษัทั ในช่่วงระยะเวลา 1 เดืือน
(Blackout Period) ก่่อนการเปิิดเผยงบการเงิินรายไตรมาส
และงบการเงิินประจำำ�ปีีของบริิษััท หรืือข้้อมููลอื่่�นที่่�อาจมีี
ผลกระทบต่่อราคาหลัักทรััพย์์ของบริิษััท และไม่่ทำำ�การซื้้�อ
ขายหลัักทรััพย์์ของบริิษัทั จนกว่่าจะพ้้นระยะเวลา 24 ชั่่ว� โมง
ภายหลัั ง จากที่่� ไ ด้้ เ ปิิ ด เผยข้้ อ มูู ลนั้้� น สู่่�สาธารณชนแล้้ ว
โดยประกาศไว้้ในคู่่�มืือจรรยาบรรณธุุรกิิจของบริิษััท ทั้้�งนี้้�
เลขานุุการบริิษััทจะแจ้้งทางจดหมายหรืืออีีเมลไปยัังบุุคคล
ที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้ทราบช่่วงระยะเวลาดัังกล่่าว 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 2564
คณะกรรมการบริิษัทั และผู้้�บริิหารไม่่มีกี ารซื้้�อขายหลัักทรััพย์์
โดยใช้้ข้้อมููลภายในแต่่อย่่างใด
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริิษัทกำ
ั ำ�หนดนโยบายเกี่่ย� วกัับการทำำ�รายการ
ที่่� เ กี่่� ย วโยงกัั น ระหว่่ า งบริิ ษัั ท บริิ ษัั ทย่่อ ย และบุุ ค คลที่่� มีี
ความเกี่่� ย วข้้ อ งกัั น ตามมาตรา 89 แห่่ ง พระราชบัั ญ ญัั ติิ
หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ.2535 และที่่�มีกี ารแก้้ไข
เพิ่่�มเติิม โดยให้้กรรมการและผู้้�บริิหารรายงานการมีีส่่วน
ได้้เสีียของตนเองและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องภายใน 30 วััน หลัังจาก
วัันที่่�ได้้รัับตำำ�แหน่่ง หรืือภายใน 14 วัันทำำ�การนัับแต่่วัันที่่�
มีี ก ารเปลี่่� ย นแปลง และมอบหมายให้้ เ ลขานุุ ก ารบริิ ษัั ท
ทำำ�ร ายงานสรุุ ป การทำำ� ธุุ ร กรรม ตลอดจนรายงานให้้
คณะกรรมการ บริิษััทและคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
อย่่างน้้อยปีีละ 2 ครั้้�ง เพื่่�อตรวจสอบและควบคุุมการมีี
ส่่วนได้้เสีียของกรรมการและผู้้�บริิหาร เพื่่�อให้้เกิิดการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการที่่�ดีีของบริิษััท
เพื่่�อป้้องกัันความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ คณะกรรมการ
บริิษััทได้้กำำ�หนดนโยบายในการดููแลรายการที่่�อาจก่่อให้้เกิิด
ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ไว้้อย่่างชััดเจน โดยกำำ�หนด
ขั้้�นตอนการอนุุมััติิรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันไว้้เป็็นลายลัักษณ์์
อัักษรในนโยบายการทำำ�รายการระหว่่างกัันและรายการ
ที่่�เกี่่ย� วโยงกัันของบริิษัทั โดยสำำ�นักั ตรวจสอบภายในเป็็นผู้้�ให้้
ความเห็็ น เกี่่� ย วกัั บ ความจำำ� เป็็ น และความสมเหตุุ สม ผล
ในการเข้้าทำำ�รายการดัังกล่่าว และเสนอต่่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่่�อพิิจารณารายการดัังกล่่าวว่่าได้้กระทำำ�อย่่าง
ยุุติิธรรมตามราคาตลาด และเป็็นไปตามปกติิธุุรกิิจการค้้า
เพื่่�อเสนอให้้คณะกรรมการบริิษัทั และ/หรืือ ที่่�ประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�น
(แล้้วแต่่กรณีี) พิิจารณาอนุุมัติั กิ ารเข้้าทำำ�รายการ โดยผู้้�บริิหาร
หรืือกรรมการที่่�มีส่ี ว่ นได้้เสีียจะไม่่มีส่ี ว่ นในการอนุุมัติั ริ ายการ
ดัังกล่่าว บริิษััทได้้เปิิดเผยนโยบายดัังกล่่าวไว้้บนเว็็บไซต์์ของ
บริิษััท ในหััวข้้อ “การกำำ�กัับดููแลกิิจการ” พร้้อมทั้้�งเปิิดเผย
รายละเอีียดของรายการระหว่่างกัันที่่�เกิิดขึ้้�นในปีี 2564 ใน
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีีของบริิษััท (แบบ 56-1
One Report) หััวข้้อ “การควบคุุมภายในและรายการ
ระหว่่างกััน” หน้้า 134 ทั้้�งนี้้� ในปีี 2564 บริิษััทไม่่มีีการฝ่่าฝืืน
หลัักเกณฑ์์การทำำ�รายการระหว่่างกัันและรายการที่่�เกี่่ย� วโยง
กััน และไม่่มีีรายการให้้ความช่่วยเหลืือทางการเงิินให้้แก่่
บริิษััทอื่่�นที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทย่่อย

หมวดที่่� 3

บทบาทของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
คณะกรรมการบริิษััทตระหนัักดีีว่่าความสำำ�เร็็จและความยั่่�งยืืน
ของบริิษััทขึ้้�นอยู่่�กัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย ดัังนั้้�น คณะกรรมการ
บริิ ษัั ทจึึ งกำำ�ห นดให้้ มีี ก ระบวนการส่่ ง เสริิ ม การมีี ส่่ ว นร่่ ว มกัั บ
กลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย โดยรัักษาสิิทธิิของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม
อย่่างยุุติิธรรมตามสิิทธิิที่่�มีีตามกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง หรืือตาม
ข้้อตกลงที่่�มีกัี บั บริิษัทั และคุ้้�มครองสิิทธิขิ องผู้้�มีส่ี ว่ นได้้เสีียที่่�ได้้รับั
ความเสีียหายจากการละเมิิดสิิทธิิ อัันเกิิดจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ของบริิษััท โดยพิิจารณาชดเชยค่่าเสีียหายให้้ไม่่ต่ำำ��กว่่าอััตรา
ที่่�กฎหมายกำำ�หนด ทั้้�งนี้้� บริิษััทจะไม่่กระทำำ�การใดๆ ที่่�เป็็น
การละเมิิดสิิทธิิ และทรััพย์์สิินทางปััญญาของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
มีีการปฏิิบัติั อิ ย่่างเป็็นธรรม รวมทั้้�งกำำ�หนดแนวทางในการต่่อต้้าน
การทุุจริิตคอร์์รััปชััน โดยกำำ�หนดเป็็นนโยบายและแนวปฏิิบััติิไว้้
ในคู่่�มืือจรรยาบรรณธุุรกิจิ และเผยแพร่่ให้้กับั กรรมการ ผู้้�บริิหาร
และพนัักงานยึึดถืือเป็็นแนวทางในการปฏิิบััติิต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
เพื่่�อให้้เกิิดความมั่่�นใจว่่า บริิษััทมีีความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�มีีส่่วน
ได้้เสีีย และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียจะได้้รัับการดููแลอย่่างเป็็นธรรม ทั้้�งนี้้�
บริิษััทได้้เปิิดเผย “คู่่�มืือจรรยาบรรณธุุรกิิจ” ไว้้ภายใต้้หััวข้้อ
“การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี” บนเว็็บไซต์์ของบริิษััท
ในปีี 2564 บริิษััทได้้ปฏิิบััติิตามนโยบายที่่�มีีต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
อย่่างเคร่่งครััด ไม่่ฝ่า่ ฝืืนกฎหมายด้้านแรงงาน กฎหมายการจ้้างงาน
กฎหมายคุ้้�มครองผู้้�บริิโภค กฎหมายการแข่่งขัันทางการค้้า หรืือ
กฎหมายด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม และได้้ดำำ�เนิินกิิจกรรมต่่างๆ ที่่�เกี่่ย� วกัับ
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียสรุุปได้้ดัังนี้้�
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ผู้้�ถืือหุ้้�น
บริิษััทให้้ความเคารพสิิทธิิขั้้�นพื้้�นฐานของผู้้�ถืือหุ้้�น และปฏิิบััติิ
ต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกรายอย่่างเท่่าเทีียมกััน สร้้างความพึึงพอใจสููงสุุด
ให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�น เช่่น สิิทธิิในการเข้้าร่่วมประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น
ประจำำ�ปีี สิิทธิใิ นการออกเสีียงลงคะแนน การเสนอระเบีียบวาระ
การประชุุ ม และเสนอชื่่� อ บุุ ค คลเข้้ า รัั บ เลืื อ กเป็็ น กรรมการ
การเสนอความคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะ รวมทั้้�งจััดให้้มีีช่่องทาง
ติิดต่่อกัับผู้้�ถืือหุ้้�นทางเว็็บไซต์์และอีีเมลตามที่่�ได้้เปิิดเผยในหััวข้้อ
สิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�นและการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียมกััน
บริิ ษัั ท ให้้ ค วามสำำ�คัั ญ กัั บ ผู้้�ถืื อ หุ้้�นในฐานะเจ้้ า ของกิิ จ การ จึึง
กำำ�หนดให้้คณะกรรมการในฐานะตััวแทนของผู้้�ถืือหุ้้�น รวมทั้้�ง
ผู้้�บริิหารและพนัักงานของบริิษััท มีีหน้้าที่่�ต้้องดำำ�เนิินธุุรกิิจตาม
หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี เพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด และ
เพิ่่� มมูู ลค่่ า ให้้ กัั บ กิิ จ การระยะยาว ตลอดจนเคารพต่่ อ สิิ ทธิิ
ขั้้�นพื้้�นฐานของผู้้�ถืือหุ้้�นตามที่่�กำำ�หนดไว้้โดยกฎหมาย ข้้อบัังคัับ
จรรยาบรรณของบริิษัทั และกฎระเบีียบต่่างๆ ที่่�เกี่่ย� วข้้อง ปฏิิบัติั ิ
ต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียมกััน มุ่่�งมั่่�นเป็็นตััวแทนที่่�ดีีของผู้้�ถืือหุ้้�น
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ เพื่่�อสร้้างความพึึงพอใจสููงสุุดให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�น
โดยคำำ�นึึงถึึงการเจริิญเติิบโตของมููลค่่าบริิษััทในระยะยาวด้้วย
ผลตอบแทนที่่�เหมาะสมและเป็็นธรรมอย่่างต่่อเนื่่�อง รวมทั้้�งมีี
ระบบบริิหารจััดการอย่่างโปร่่งใส ระบบบััญชีีที่่�เชื่่�อถืือได้้ และ
จััดให้้มีีการดููแลรัักษาไว้้ซึ่่�งทรััพย์์สิินของบริิษััท มีีการควบคุุม
การทำำ�รายการระหว่่างกััน มีีมาตรการป้้องกัันความขัั ดแย้้ ง
ทางผลประโยชน์์ และป้้องกัันการนำำ�ข้้อมููลภายในไปใช้้เพื่่�อ
ประโยชน์์ส่่วนตน ทั้้�งนี้้� บริิษััทยัังสร้้างความมั่่�นใจให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น
มีี ค วามเชื่่� อ มั่่� น ว่่ า จะได้้ รัั บ ข้้ อ มูู ลที่่� ถูู ก ต้้ อ งเกี่่� ย วกัั บ สิิ ทธิิ ข อง
ผู้้�ถืือหุ้้�น โดยจะแสดงอยู่่�ในหมวดที่่� 1 สิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น และ
หมวดที่่� 2 การปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียมกััน
ในปีี 2564 คณะกรรมการบริิษััทเห็็นชอบให้้จ่่ายปัันผลประจำำ�ปีี
ในอััตราหุ้้�นละ 2.20 บาท รวมเป็็น 1,778,944,167 บาท คิิดเป็็น
ร้้อยละ 86.04 ของกำำ�ไรสุุทธิิปีี 2564 โดยจ่่ายจากกำำ�ไรสุุทธิิของ
กิิจการ โดยบริิษััทได้้จ่่ายเงิินปัันผลระหว่่างกาลงวด 6 เดืือนแรก
ให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นเมื่่�อวัันที่่� 10 กัันยายน 2564 ในอััตราหุ้้�นละ 1.30
บาทแล้้ว ทั้้�งนี้้� การจ่่ายเงิินปัันผลส่่วนที่่�เหลืือในอััตราหุ้้�นละ 0.90
บาท ต้้องได้้รัับอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2565
(สามารถดููมติิการอนุุมััติิได้้ที่่� www.tvothai.com/th/investor/
shareholders-meeting หลัั ง การประชุุ มส ามัั ญ ผู้้�ถืื อ หุ้้�น
ประจำำ�ปีี 2565)

ตลอดปีี 2564 บริิษัทั มีีการรายงานผลการดำำ�เนิินกิิจการที่่�ถูกู ต้้อง
ครบถ้้วน ตามความเป็็นจริิงทุุกไตรมาส และเปิิดเผยการทำำ�
รายการกัับบุุคคลที่่�เกี่่ย� วโยงในเงื่่อ� นไขที่่�เสมืือนกัับบุุคคลภายนอก
ผ่่านระบบเผยแพร่่ข้้อมููลของตลาดหลัักทรััพย์์และเว็็บไซต์์ของ
บริิษััท

บุุคลากร
บุุคลากรของบริิษััทเป็็นทรััพยากรที่่�ทรงคุุณค่่าขององค์์กร และ
เป็็ น ปัั จ จัั ย สำำ�คัั ญ ในการขัั บ เคลื่่� อ นสู่่�ความสำำ� เร็็ จ ของบริิ ษัั ท
คณะกรรมการบริิษัทั ได้้กำำ�หนดนโยบายต่่างๆ ขึ้้น� มาเพื่่�อดููแลและ
พัั ฒ นาคุุ ณ ภาพชีี วิิ ต ความเป็็ น อยู่่�และสภาพแวดล้้ อ มใน
การทำำ�งาน รวมถึึงด้้านสวััสดิิการให้้กัับพนัักงาน โดยยึึดตาม
แนวทางที่่�กฎหมายกำำ�หนด เคารพสิิทธิิมนุุษยชน และสอดคล้้อง
กัับทิิศทางและกลยุุทธ์์ขององค์์กร บริิษััทมีีนโยบายส่่งเสริิมให้้
พนัั ก งานมีี ค วามสามัั ค คีี แ ละความเป็็ น น้ำำ�หนึ่่
� � ง ใจเดีี ย วกัั น
ในระหว่่างผู้้�ร่่วมงาน โดยที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทครั้้�งที่่�
10/2563 ได้้พิิจารณาอนุุมััติิระเบีียบปฏิิบััติิงานด้้านบุุคลากร
เพื่่� อ ให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ โครงสร้้ า งองค์์ ก รและกฎหมายแรงงาน
ฉบัับใหม่่

นโยบายค่่าตอบแทน
บริิ ษัั ท มีี น โยบายจ่่ า ยค่่ า ตอบแทนพนัั ก งานทุุ ก ระดัั บ อย่่ า ง
เหมาะสมและเป็็นธรรมทั้้�งในระยะสั้้น� และระยะยาว โดยการจ่่าย
ค่่าตอบแทนในระยะสั้้�นพิิจารณาจากความเหมาะสมตามความรู้้�
ความสามารถ ภาวะตลาดแรงงาน และเทีียบเคีียงกัับอุุตสาหกรรม
เดีี ย วกัั น ประกอบกัั บ ผลประกอบการของบริิ ษัั ท แต่่ ล ะปีี ที่่�
เชื่่� อ มโยงกัั บ การวัั ด ผลการดำำ� เนิิ น งานในรูู ป ของดัั ช นีี วัั ด ผล
การปฏิิบััติิงาน (Key Performance Indicators) ตามหลัักการ
ของ Balanced Scorecard โดยพิิจารณามุุมมองที่่�ครอบคลุุม
มิิติิการดำำ�เนิินงานจากทุุกส่่วนในองค์์กร อัันประกอบด้้วยมิิติิ
ทางการเงิิน มิิติิด้้านลููกค้้า มิิติิด้้านกระบวนการภายใน และมิิติิ
ด้้ า นการเรีี ย นรู้้�และการพัั ฒ นา ในขณะเดีี ย วกัั น การจ่่ า ย
ค่่ า ตอบแทนในระยะยาวพิิ จ ารณาความเหมาะสมจากการ
ประเมิินผลการปฏิิบััติิงานประจำำ�ปีีและศัักยภาพของพนัักงาน
ควบคู่่�กัับผลการดำำ�เนิินงานของบริิษัทต
ั ามแผนธุุรกิจิ ในระยะยาว
รวมทั้้�งจััดให้้มีีการเติิบโตตามสายงาน อัันสอดคล้้องกัับแผน
การสืืบทอดตำำ�แหน่่งงานของบริิษััท นอกจากนี้้� บริิษััทจััดให้้มีี
เงิินกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ และดููแลให้้พนัักงานได้้รัับสวััสดิิการ
ต่่างๆ อย่่างเหมาะสม เพื่่�อสร้้างแรงจููงใจให้้กัับพนัักงานและ
เพื่่�อให้้บริิษััทสามารถรัักษาบุุคลากรไว้้ได้้ ทั้้�งนี้้� บริิษััททำำ�การ
ประเมิินผลการปฏิิบััติิงานปีีละ 1 ครั้้�ง เพื่่�อพิิจารณาการจ่่าย
ค่่าตอบแทนและโบนััส
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นโยบายด้้านความปลอดภััย
บริิษัทกำ
ั ำ�หนดนโยบายคุุณภาพ อาชีีวอนามััย ความปลอดภััย และ
สภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน ที่่�สนัับสนุุนให้้พนัักงานปฏิิบััติิงาน
ได้้ อ ย่่ า งปลอดภัั ย และมีี สุุ ข อนามัั ย ที่่� ดีี โดยจัั ดห าสิ่่� ง อำำ� นวย
ความสะดวกที่่�จำำ�เป็็นในการปฏิิบััติิหน้้าที่่� เพื่่�อให้้พนัักงานและ
ผู้้�ปฏิิบััติิงานทุุกคนของบริิษััท ได้้รัับความปลอดภััย มีีสุุขภาพ
อนามััยที่่�ดีี ภายใต้้สภาพการทำำ�งานและสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ดีี และ
มุ่่�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 ที่่�เกิิดจากวััตถุดิุ บิ กระบวนการผลิิต และกิิจกรรมต่่างๆ



	ปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อกำำ�หนดต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
การดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทอย่่างเคร่่งครััด















การใช้้พลัังงานและทรััพยากรอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ถืือเป็็น
หน้้าที่่�ของพนัักงานทุุกคน
ให้้การสนัับสนุุนในการจััดสรรทรััพยากร ทั้้�งในเรื่่�องบุุคลากร
งบประมาณ เครื่่�องมืือ และอุุปกรณ์์ที่่�จำำ�เป็็นในการปรัับปรุุง
และแก้้ไขปััญหาด้้านคุุณภาพ ความปลอดภััย อาชีีวอนามััย
สิ่่�งแวดล้้อมและสัังคมให้้เพีียงพอและเหมาะสม

บริิษััทปฏิิบััติิตามนโยบายคุุณภาพ อาชีีวอนามััย ความปลอดภััย
และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานมาโดยตลอด และได้้เปิิดเผย
นโยบายดัังกล่่าวไว้้บนเว็็บไซต์์ของบริิษััท ในหััวข้้อ “การกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการ” ในปีี 2564 อััตราการเจ็็บป่่วยจากการทำำ�งานถึึงขั้้�น
หยุุดงาน (LTIFR) ของพนัักงานเท่่ากัับ 0 โดยตลอดเวลาที่่�ผ่า่ นมา
บริิษััทไม่่เคยมีีการละเมิิดกฎหมายแรงงาน และไม่่่�เคยมีีี�กรณีีี�
พิิิ�พาทแรงงานแต่่่�อย่่่�างใด

นโยบายด้้านสวััสดิิการ
บริิษััทให้้ความสำำ�คััญในเรื่่�องสวััสดิิการและความปลอดภััยของ
พนัักงาน โดยจััดสวััสดิิการและสิิทธิิประโยชน์์ขั้้�นพื้้�นฐานตามที่่�
กฎหมายกำำ�หนด อาทิิ วัันและเวลาทำำ�งาน วัันหยุุด วัันหยุุด
พัักผ่่อนประจำำ�ปีี และวัันลาหยุุดประเภทต่่างๆ รวมถึึงประกััน
สัังคม กองทุุนเงิินทดแทน โดยมีีการประชาสััมพันั ธ์์สิทธิ
ิ ปร
ิ ะโยชน์์
ต่่างๆ ให้้กับั พนัักงานอย่่างต่่อเนื่่�อง บริิษัทั ได้้จัดตั้้
ั ง� กองทุุนสำำ�รอง
เลี้้ย� งชีีพ เพื่่�อดููแลผลประโยชน์์ของพนัักงานในระยะยาว และเพื่่�อ
ส่่งเสริิมการออมเงิินไว้้ในอนาคต รวมทั้้�งเป็็นแรงจููงใจให้้พนัักงาน
ปฏิิบััติิงานกัับบริิษััทเป็็นระยะเวลานาน โดยพนัักงานที่่�เป็็น
สมาชิิกกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพจะได้้รัับเงิินสมทบกองทุุนจาก
บริิ ษัั ท ทุุ ก เดืื อ นในอัั ตร าที่่� แ ตกต่่ า งกัั น ตามอายุุ สม าชิิ ก ของ
พนัักงานแต่่ละคน (อััตราเงิินสมทบร้้อยละ 3-5) และสมาชิิกต้้
องสะสมเงิิ น เข้้ า กองทุุ น ในอัั ตร าเดีี ย วกัั น เมื่่� อ พนัั ก งานพ้้ น
สมาชิิ ก ภาพ พนัั ก งานจะได้้ รัั บ เงิิ น สมทบรวมทั้้� ง ส่่ ว นเฉลี่่� ย
ผลประโยชน์์สุุทธิิของกองทุุน

มีีความมุ่่�งมั่่�นในการป้้องกัันการบาดเจ็็บและการเกิิดโรคจาก
การทำำ�งาน และพััฒนาระบบการจััดการ อาชีีวอนามััยและ
ความปลอดภััยอย่่างต่่อเนื่่�อง
นโยบายคุุณภาพ ความปลอดภััย อาชีีวอนามััย สิ่่�งแวดล้้อม
และสัังคม ได้้รัับการเผยแพร่่แก่่พนัักงานและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ส่่งเสริิมให้้พนัักงานทุุกคนมีีส่ว่ นร่่วมในกิิจกรรม หรืือโครงการ
อาชีีวอนามััยความปลอดภััยและสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน
ของบริิษััท และมีีสิิทธิิเสนอความคิิดเห็็นในการปรัับปรุุง
สภาพการทำำ�งานและวิิธีีการทำำ�งานให้้ปลอดภััย
มีีการทบทวนและปรัับปรุุงนโยบายอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้
เหมาะสมกัับสถานการณ์์ปััจจุุบััน โดยคำำ�นึึงถึึงผลกระทบต่่อ
พนัักงานและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
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นโยบายการพััฒนาบุุคลากร

สวััสดิิการที่่�บริิษััทจััดให้้พนัักงานมีีดัังนี้้�
	จััดตั้้�งกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพพนัักงาน
 เงิินช่่วยเหลืือพนัักงานกรณีีเสีียชีีวิต
ิ และเงิินช่่วยเหลืือ
เพื่่�อจััดพิิธีีฌาปนกิิจของครอบครััวพนัักงาน
 กระเช้้าเยี่่�ยมไข้้กรณีีพนัักงานเจ็็บป่่วย
	ตรวจสุุ ข ภาพประจำำ� ปีี ที่่� สำำ�นัั ก งานของบริิ ษัั ท โดย
โรงพยาบาลชั้้� น นำำ� โดยจัั ด โปรแกรมการตรวจ
ให้้เหมาะสมกัับลัักษณะงานและอายุุของพนัักงาน
แต่่ละคน รวมทั้้�งเจรจาต่่อรองกัับโรงพยาบาลให้้
พนัั ก งานสามารถเพิ่่� มร ายการตรวจสุุ ข ภาพได้้ ใ น
ราคาพิิเศษ
	ประกัันอุุบััติิเหตุุ สำำ�หรัับตำำ�แหน่่งงานที่่�มีีความเสี่่�ยง
เช่่น พนัักงานขัับรถ
	ค่่ า รัั ก ษาพยาบาลและทัั น ตกรรมนอกเหนืื อ สิิ ทธิิ
ประกัันสัังคม
 เครื่่�องแบบพนัักงาน
	ท่่องเที่่�ยวประจำำ�ปีี


นอกจากนี้้� บริิษััทได้้จััดตั้้�งคณะกรรมการสวััสดิิการในสถาน
ประกอบกิิจการ โดยมีีวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งคราวละ 2 ปีี เพื่่�อ
เป็็นตััวแทนของพนัักงาน และเป็็นสื่่�อกลางในการประสานงาน
กัับบริิษัทั เพื่่�อช่่วยเหลืือและบรรเทาความเดืือดร้้อนของพนัักงาน
ในเรื่่� อ งต่่ า งๆ เพิ่่� ม เติิ ม จากที่่� บ ริิ ษัั ท ได้้ จัั ด ให้้ ใ นรูู ป แบบของ
สวััสดิิการและสิิทธิิประโยชน์์ที่่�พนัักงานได้้รัับอยู่่�แล้้ว รวมทั้้�ง
ให้้คำำ�ปรึึกษาและรัับฟัังข้้อคิิดเห็็นของพนัักงาน

บริิ ษัั ทตร ะหนัั ก ดีี ว่่ า การสร้้ า งองค์์ ก รให้้ เ ติิ บ โตอย่่ า งยั่่� ง ยืื น
ต้้องได้้รัับการสนัับสนุุนจากบุุคลากรที่่�มีีประสิิทธิิภาพ บุุคลากร
จึึงถืือเป็็นทรััพยากรอัันทรงคุุณค่า่ และเป็็นปััจจััยในการขัับเคลื่่อ� น
ความสำำ�เร็็จขององค์์กร ดัังนั้้�น บริิษััทจึึงกำำ�หนดกลยุุทธ์์และ
นโยบายด้้านทรััพยากรบุุคคลที่่�มุ่่�งเน้้นด้้านการเพิ่่�มประสิิทธิภิ าพ
การบริิหารและการพััฒนาทรััพยากรบุุคคลให้้มีีศัักยภาพเพิ่่�มขึ้้�น
และเหมาะสมกัับสภาพแวดล้้อม เทคโนโลยีี และนวััตกรรม
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ รวมทั้้�งสอดคล้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจตาม
เป้้าหมาย นโยบาย และทิิศทางขององค์์กรทั้้�งในระยะสั้้�นและ
ระยะยาว โดยเริ่่�มตั้้�งแต่่การวิิเคราะห์์ความต้้องการอััตรากำำ�ลััง
เพื่่� อ รองรัั บ การขยายธุุ รกิิ จ การเพิ่่� มขีี ด ความสามารถใน
การแข่่งขััน และการเตรีียมแผนรองรัับการเปลี่่�ยนแปลงต่่างๆ
ตลอดจนการประเมิิ น ผลการปฏิิ บัั ติิ ง านและความพร้้ อ ม
ด้้านศัักยภาพ ความสามารถของบุุคลากรทุุกระดัับอย่่างต่่อเนื่่�อง
เพื่่� อ ส่่ ง เสริิ ม และพัั ฒ นาบุุ ค ลากรให้้ เ ติิ บ โตอย่่ า งมีี คุุ ณ ภาพ
ผ่่านกระบวนการฝึึกอบรมและสััมมนา โดยบริิษััทกำำ�หนดแผน
ฝึึกอบรมประจำำ�ปีีสำำ�หรัับพนัักงานทุุกระดัับ โดยเฉพาะความ
สามารถที่่�เป็็นทัักษะที่่�จำำ�เป็็นสำำ�หรัับแต่่ละตำำ�แหน่่งงาน เพื่่�อ
พััฒนาขีีดความสามารถของผู้้�บริิหารและพนัักงานของบริิษััท
อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้พร้้อมเผชิิญกัับความท้้าทายของธุุรกิิจ
ในอนาคตทั้้�งจากภายในและต่่างประเทศ (รายละเอีียดประกอบ
ได้้เปิิดเผยอยู่่�ใน “รายงานความยั่่�งยืืน ปีี 2564” ของบริิษัทั www.
tvothai.com/th/sustainability/report)
ในปีี 2564 บริิษััทได้้ดำำ�เนิินการและสอบทานให้้มีีการปฏิิบััติิ
ตามนโยบายด้้านการบริิหารทรััพยากรบุุคคล ข้้อบัังคัับเกี่่�ยวกัับ
การทำำ�งานของบริิษััท และแนวทางที่่�กำำ�หนดในคู่่�มืือสวััสดิิการ
อย่่างครบถ้้วนและสม่ำำ��เสมอ ทั้้�งนี้้� มีีพนัักงานที่่�ผ่า่ นหลัักสููตรการ
ฝึึกอบรมภายในและหลัักสููตรจากสถาบัันฝึึกอบรมภายนอก
คิิดเป็็นร้้อยละ 53.18 ของพนัักงานทั้้�งหมด

นโยบายส่่งเสริิมความรู้้�ด้้านการเงิิน
บริิษััทมีีนโยบายส่่งเสริิมทัักษะด้้านการวางแผนการเงิินและ
การลงทุุ น ให้้ กัั บ พนัั ก งานของบริิ ษัั ท โดยมีี วัั ตถุุ ปร ะสงค์์ ใ ห้้
พนัักงานที่่�ผ่่านการอบรมมีีความรู้้�ทางการเงิิน และสามารถ
บริิ ห ารจัั ด การการเงิิ น และการลงทุุ น ของตนเอง เพื่่� อ บรรลุุ
เป้้าหมายทางการเงิินได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และสร้้างความ
มั่่�นคงแก่่ชีวิี ตหลั
ิ งั เกษีียณ โดยในปีี 2565 บริิษัทั มีีแผนจะเข้้าร่่วม
โครงการ “Happy Money สุุขเงิิน สร้้างได้้” จััดโดยตลาด
หลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย เพื่่�อถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�วิิธีีการ
บริิหารจััดการด้้านการเงิิน และวิินัยั ทางการเงิินที่่�ดีใี ห้้กับั พนัักงาน

(6) นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
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ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

นโยบายด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
คณะกรรมการบริิ ษัั ท ให้้ ค วามสำำ�คัั ญ และเคารพหลัั ก สิิ ทธิิ
มนุุษยชนอย่่างเคร่่งครััด จึึงกำำ�หนดนโยบายด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
และเผยแพร่่บนเว็็บไซต์์ของบริิษััทในหััวข้้อ “การกำำ�กัับดููแล
กิิจการ” เพื่่�อเป็็นแนวทางในการปฏิิบัติั ต่ิ อ่ แรงงานอย่่างเป็็นธรรม
และเสมอภาค ไม่่เลืือกปฏิิบััติิด้้วยเหตุุผลแห่่งเชื้้�อชาติิ ศาสนา
เพศ สีีผิวิ ภาษา ตลอดจนไม่่ใช้้แรงงานเด็็กและต่่อต้้านการคุุกคาม
ทางเพศ บริิษััทตระหนัักดีีว่่าทรััพยากรบุุคคลเป็็นปััจจััยสำำ�คััญ
ของธุุ รกิิ จ ในการสร้้ า งมูู ลค่่ า เพิ่่� ม และเพิ่่� ม ผลผลิิ ต บริิ ษัั ท ได้้
ปรัับปรุุงสภาพแวดล้้อมและเงื่่�อนไขในการทำำ�งานให้้พนัักงาน
มีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี และได้้มีีโอกาสแสดงศัักยภาพ ตลอดจนได้้รัับ
โอกาสในการฝึึกฝนและเพิ่่�มพูนู ทัักษะในการทำำ�งาน และส่่งเสริิม
ให้้พนัักงานมีีความรู้้�ความเข้้าใจในหลัักสิิทธิิมนุุษยชนสากล เพื่่�อ
นำำ�ไปปฏิิบััติิอย่่างถููกต้้อง ที่่�ผ่่านมาบริิษััทไม่่มีีการกระทำำ�ใดๆ
ที่่�เป็็นการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน ทั้้�งนี้้� ในปีี 2564 บริิษััทมีีการจ้้าง
แรงงานผู้้�พิิการซึ่่�งอาศััยในพื้้�นที่่�จัังหวััดนครปฐม รวมจำำ�นวน
13 คน คิิดเป็็นประมาณร้้อยละ 1 ของจำำ�นวนพนัักงานทั้้�งหมด
1,318 คน ซึ่่�งการจ้้างแรงงานดัังกล่่าวถึึงเกณฑ์์ตามที่่�พระราช
บััญญััติส่ิ ง่ เสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิติ คนพิิการ พ.ศ. 2550 และ
ที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม (ฉบัับที่่� 2) พ.ศ. 2556 กำำ�หนด
ทั้้�งนี้้� ผลการดำำ�เนิินงานด้้านบุุคลากรจะปรากฏอยู่่�ในเนื้้�อหา
ส่่ ว นที่่� 1 หัั ว ข้้ อ 3 “การขัั บ เคลื่่� อ นธุุ รกิิ จ เพื่่� อ ความยั่่� ง ยืื น ”
หน้้า 41 ในรายงานความยั่่� ง ยืื น ประจำำ� ปีี 2564 (แยกเล่่ ม )
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
การค้้ น คว้้ า วิิ จััย และพัั ฒ นาผลิิ ตภััณ ฑ์์ เ พื่่� อ รัั ก ษาคุุ ณ ภาพของ
สิินค้้าตลอดเวลา นอกจากนี้้� บริิษััทยัังมุ่่�งมั่่�นรัักษาสััมพัันธภาพ
ที่่�ดีกัี บั ลููกค้้าผ่่านกิิจกรรมต่่างๆ อาทิิ การจััดประชุุมกับั ลููกค้้าเพื่่�อ
ให้้ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับสิินค้้าและบริิการ และหารืือเพื่่�อการพััฒนา
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�เนิินธุุรกิจิ ด้้วยความซื่่�อสััตย์์ เอาใจใส่่ดูแู ล
รัักษาผลประโยชน์์ของคู่่�ค้้า ลููกค้้า และผู้้�บริิโภคอย่่างเป็็นธรรม
เพื่่�อให้้ได้้รัับสิ่่�งที่่�ดีีที่่�สุุดจากบริิษััท โดยมีีนโยบายในการปฏิิบััติิ
ดัังนี้้�
	มุ่่�งมั่่� น ในการพัั ฒ นาและส่่ ง มอบผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ ที่่� มีี คุุ ณ ภาพ
และมาตรฐานสููงตรงตามความต้้องการของลููกค้้า ภายใต้้
เทคโนโลยีีการผลิิตที่่�ทัันสมััยและมีีประสิิทธิิภาพสููง มีีระบบ
การตรวจสอบคุุ ณ ภาพสิิ น ค้้ า ในทุุ ก ขั้้� น ตอน ด้้ ว ยเงื่่�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



(6) นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564

ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

	จััดให้้มีกี ระบวนการเพื่่�อรัับปััญหาและข้้อร้้องเรีียนจากลููกค้้า
และดำำ�เนิินการอย่่างดีีที่่�สุุดเพื่่�อให้้ลููกค้้าได้้รัับการตอบสนอง
ผลอย่่างรวดเร็็ว รวมถึึงการจััดทำำ�แบบประเมิินความพึึงพอใจ
ของลููกค้้า เพื่่�อนำำ�มาปรัับปรุุงและพััฒนาสิินค้้าและบริิการ
ต่่อไป





ไม่่จ่่ายผลประโยชน์์ใด ๆ ให้้ลููกค้้า เพื่่�อเป็็นการให้้ได้้มา
หรืือแย่่งชิิงลููกค้้ามาโดยการใช้้วิิธีีการที่่�ไม่่สุุจริิต หรืือฝ่่าฝืืน
ข้้อกำำ�หนดของกฎหมาย

ในปีี 2564 บริิษััทไม่่มีีกรณีีฝ่่าฝืืนเกี่่�ยวกัับการปฏิิบััติิต่่อผู้้�บริิโภค
และไม่่ปรากฏข้้อร้้องเรีียนจากลููกค้้าที่่�เป็็นนััยสำำ�คััญ ส่่วนข้้อ
ร้้องเรีียนอื่่�นๆ บริิษััทได้้นำำ�มาวิิเคราะห์์หาสาเหตุุ เพื่่�อดำำ�เนิินการ
แก้้ไข ป้้องกััน ติิดตามทั้้�งระบบ และปรัับใช้้กัับทั้้�งองค์์กร เพื่่�อ
มิิให้้ข้้อบกพร่่องนั้้�นเกิิดขึ้้�นอีีก
นอกจากนี้้� บริิษััทมีีกระบวนการสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับลููกค้้า
จึึงมีีการสำำ�รวจความพึึงพอใจของลููกค้้าในแต่่ละกลุ่่�มธุุรกิิจเป็็น
ประจำำ�ทุุกปีี เพื่่�อวััดระดัับความคาดหวัังและความพึึงพอใจของ
ลููกค้้า และนำำ�เอาความต้้องการของลููกค้้ามาพััฒนาต่่อยอดเป็็น
นวััตกรรมใหม่่ โดยกำำ�หนดเกณฑ์์การประเมิินความพึึงพอใจ
ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 80 ต่่อกลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์ ทั้้�งนี้้� ในการสำำ�รวจ
ความพึึงพอใจของลููกค้้าต่่อสิินค้้า งานบริิการการขนส่่ง และการ
บริิการของฝ่่ายขาย ในปีี 2564 บริิษััทมีีผลสำำ�รวจความพึึงพอใจ
รวมทุุกผลิิตภััณฑ์์เฉลี่่�ยอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 90.87

นโยบายการปฏิิบััติิต่่อคู่่�ค้้า
คณะกรรมการบริิษััทปฏิิบััติิต่่อคู่่�ค้้าด้้วยความเสมอภาคและ
คำำ�นึึงถึึงประโยชน์์ร่่วมกััน เพื่่�อรัักษาสััมพัันธภาพที่่�ยั่่�งยืืนและ
ความเชื่่�อถืือซึ่่�งกัันและกััน โดยมีีนโยบายและแนวทางปฏิิบััติิต่่อ
คู่่�ค้้า ดัังนี้้�
	ปฏิิบััติิต่่อคู่่�ค้้าอย่่างเสมอภาค โปร่่งใส และเป็็นธรรม โดย
ตั้้�งอยู่่�บนพื้้�นฐานของการได้้รัับผลตอบแทนที่่�เป็็นธรรมต่่อ
ทั้้�งสองฝ่่าย



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



ไม่่เรีียกร้้อง หรืือรัับข้้อเสนอและประโยชน์์ใดๆ ที่่�ไม่่สุุจริิต
ทางการค้้าในการเจรจาต่่อรองธุุรกิิจกัับคู่่�ค้้า



บริิษััทปฏิิบััติิตามระเบีียบการจััดซื้้�อจััดจ้้างที่่�มีีการกำำ�หนด
ขั้้�นตอนและวิิธีีการปฏิิบััติิไว้้อย่่างชััดเจน พร้้อมทั้้�งเกณฑ์์ใน
การคััดเลืือกคู่่�ค้้าที่่�มีมี าตรฐานเป็็นที่่�ยอมรัับของอุุตสาหกรรม
มีีจรรยาบรรณในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ มีีใบรัับรองระบบคุุณภาพ
ตามมาตรฐาน มีีสภาพคล่่องทางการเงิิน และมีีการประเมิิน
คู่่�ค้้าทุุก 6 เดืือน เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินธุุรกิิจกัับคู่่�ค้้าเป็็นไปอย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพ เหมาะสม เป็็นธรรมตามหลัักกำำ�กัับดููแล
กิิจการที่่�ดีี



คู่่�ค้้า เจ้้าหนี้้� คู่่�แข่่งทางการค้้า
บริิ ษัั ทดำำ� เนิิ น ธุุ รกิิ จ ตามกรอบการแข่่ ง ขัั น ด้้ ว ยความโปร่่ ง ใส
เป็็นธรรม และซื่่�อสััตย์์ อยู่่�ในขอบเขตของกฎหมาย และอื่่�นๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยยึึดถืือปฏิิบััติิตามจรรยาบรรณธุุรกิิจ เงื่่�อนไข
ทางการค้้า และสััญญาที่่�กำำ�หนดอย่่างเคร่่งครััด นอกจากนี้้� บริิษัทั
จััดให้้มีนี โยบายการจััดการด้้านทรััพย์์สินิ ทางปััญญา เพื่่�อกำำ�หนด
แนวปฏิิบััติิที่่�ชััดเจนในการป้้องกัันและไม่่ล่่วงละเมิิดทรััพย์์สิิน
ทางปัั ญ ญา โดยถืื อ เป็็ น หน้้ า ที่่� ค วามรัั บ ผิิ ด ชอบโดยตรงของ
ผู้้�บริิหารและพนัักงานทุุกคน อัันจะต้้องปฏิิบััติิตามนโยบาย จาก
การดำำ�เนิินงานที่่�ผ่่านมา บริิษััทไม่่เคยฝ่่าฝืืนกฎหมายใดๆ ที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับคู่่�ค้้า เจ้้าหนี้้� และคู่่�แข่่งทางการค้้า โดยมีีแนวปฏิิบััติิ
ดัังนี้้�

บริิษัทั ไม่่มีนี โยบายสนัับสนุุนบุุคคลหรืือองค์์กรใดๆ ที่่�ทำำ�ธุุรกิจิ
ผิิดกฎหมาย



	ประกาศนโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตและคอร์์รััปชัันให้้คู่่�ค้้า
ได้้รัับทราบ



คณะกรรมการบริิษัทตร
ั ะหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั ของการดำำ�เนิินธุุรกิจิ
ที่่�เติิบโตอย่่างมีีคุุณภาพและยั่่�งยืืน จึึงมีีเจตนารมณ์์ส่่งเสริิมคู่่�ค้้า
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้สอดคล้้องกัับวิิถีีการดำำ�เนิินงานของบริิษััท
ในปีี 2564 บริิษััทได้้สื่่�อสารจรรยาบรรณคู่่�ค้้าธุุรกิิจที่่�ครอบคลุุม
ประเด็็นด้้านสิิทธิมนุ
ิ ษุ ยชน แรงงาน สิ่่ง� แวดล้้อม และการต่่อต้้าน
การทุุจริิตคอร์์รัปชั
ั นั รวมทั้้�งการปฏิิบัติั ติ ามกฎหมาย กฎระเบีียบ
ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง เพื่่� อ ให้้ คู่่�ค้้ า ยึึดถืื อ เป็็ น แนวทางการดำำ� เนิิ น ธุุ รกิิ จ
ร่่วมกัันอย่่างยั่่�งยืืน
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แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564

ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

นโยบายการปฏิิบััติิต่่อเจ้้าหนี้้�
บริิษััทมีีนโยบายปฏิิบััติิต่่อเจ้้าหนี้้�ทุุกกลุ่่�มอย่่างเสมอภาคและ
เป็็ น ธรรม โดยปฏิิ บัั ติิ ต ามสัั ญ ญาและเงื่่� อ นไขที่่� มีี ต่่ อ เจ้้ า หนี้้�
โดยเคร่่ ง ครัั ด พร้้ อ มทั้้� ง สร้้ า งความสัั มพััน ธ์์ กัั บ เจ้้ า หนี้้� มีี ก าร
เปิิดเผยฐานะทางการเงิินอย่่างถููกต้้อง ตรงเวลา เพื่่�อให้้เกิิด
ความเชื่่�อมั่่�นและความไว้้วางใจกััน นโยบายการปฏิิบััติิต่่อเจ้้าหนี้้�
มีีดัังนี้้�
	ปฏิิบััติิตามสััญญา ข้้อกำำ�หนด หรืือเงื่่�อนไขต่่างๆ ที่่�มีีต่่อ
เจ้้าหนี้้�อย่่างเคร่่งครััด โดยเฉพาะเรื่่�องเงื่่�อนไขการค้ำำ��ประกััน
และการบริิหารเงิินทุุนให้้มีีโครงสร้้างที่่�เหมาะสม



	ชำำ�ร ะคืื น เงิิ น กู้้�พร้้ อ มดอกเบี้้� ย ให้้ เจ้้ า หนี้้� ทุุ ก ประเภทอย่่ า ง
ครบถ้้ ว นและตรงตามกำำ�ห นดเวลาที่่� ต กลงไว้้ กรณีี ที่่� ไ ม่่
สามารถปฏิิบััติิได้้หรืือมีีเหตุุทำำ�ให้้ผิิดนััดชำำ�ระหนี้้� ต้้องรีีบแจ้้ง
ให้้เจ้้าหนี้้�ทราบล่่วงหน้้า เพื่่�อร่่วมกัันพิิจารณาหาแนวทาง
แก้้ไข และป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดความเสีียหาย

ในปีี 2564 บริิษััทไม่่มีีกรณีีฝ่่าฝืืนกฎหมายการแข่่งขัันทางการค้้า
และไม่่มีีข้้อพิิพาท หรืือการฟ้้องร้้องคดีีความใด จากคู่่�ค้้า เจ้้าหนี้้�
และคู่่�แข่่งทางการค้้า

หน่่วยงานที่่�กำำ�กัับดููแล
บริิษัทมุ่่�
ั งมั่่�นในการปฏิิบัติั ติ ามระเบีียบ ข้้อบัังคัับ หลัักเกณฑ์์และ
วิิธีีปฏิิบััติิที่่�กำำ�หนดไว้้ตามกฎหมาย ดำำ�เนิินการด้้วยความโปร่่งใส
เปิิ ด เผยข้้ อ มูู ลที่่� ถูู ก ต้้ อ งครบถ้้ ว นตามที่่� หน่่ ว ยงานกำำ�กัั บ ดูู แ ล
กำำ�หนด

นโยบายการปฏิิบััติิต่่อหน่่วยงานกำำ�กัับดููแล
	ปฏิิ บัั ติิ แ ละควบคุุ ม ให้้ มีี ก ารปฏิิ บัั ติิ อ ย่่ า งเคร่่ ง ครัั ดต าม
เจตนารมณ์์ของกฎหมายและกฎระเบีียบที่่�ออกโดยหน่่วยงาน
กำำ�กัับดููแล





ไม่่เรีียกรัับ หรืือจ่่ายผลประโยชน์์ใดๆ ที่่�ไม่่สุจุ 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 โดยยึึดมั่่� น
การดำำ�เนิินธุุรกิจิ ภายใต้้จรรยาบรรณอย่่างมีีจริิยธรรมและโปร่่งใส
รวมทั้้�งไม่่ละเมิิดความลัับหรืือล่่วงรู้้�ความลัับทางการค้้าของคู่่�แข่่ง
ด้้วยวิิธีีการที่่�ไม่่สุุจริิต โดยมีีนโยบายการปฏิิบััติิต่่อคู่่�แข่่ง ดัังนี้้�
	ประพฤติิปฏิิบััติิภายใต้้กรอบกติิกาของการแข่่งขัันที่่�ดีี









ไม่่แสวงหาข้้อมููลที่่�เป็็นความลัับของคู่่�แข่่งทางการค้้าด้้วย
วิิธีีการที่่�ไม่่สุุจริิต หรืือไม่่เหมาะสม
ไม่่ทำำ�ลายชื่่�อเสีียงของคู่่�แข่่งทางการค้้า ด้้วยการกล่่าวหา
ในทางร้้าย โดยปราศจากซึ่่�งมููลความจริิง
ไม่่กระทำำ�การใดๆ ที่่�เป็็นการละเมิิดทรััพย์์สิินทางปััญญาของ
คู่่�แข่่งทางการค้้า





งดเว้้นการกระทำำ�ใดๆ อัันจะเป็็นการช่่วยเหลืือ สนัับสนุุน
หรืือยอมเป็็นเครื่่อ� งมืือที่่�จะทำำ�ให้้เกิิดการหลีีกเลี่่ย� งการปฏิิบัติั ิ
ตามกฎหมายหรืือกฎระเบีียบต่่างๆ
ให้้ความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานกำำ�กัับดููแล และรายงานข้้อมููล
ที่่�เกี่่�ยวกัับการฝ่่าฝืืน หรืือการไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมายหรืือ
กฎระเบีียบต่่างๆ ต่่อหน่่วยงานนั้้�น

ในปีี 2564 บริิษััทได้้ปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดของหน่่วยงานกำำ�กัับ
ดููแลอย่่างเคร่่งครััด

สัังคม ชุุมชน และสิ่่�งแวดล้้อม
บริิ ษัั ท ให้้ ค วามสำำ�คัั ญ กัั บ การมีี ส่่ ว นร่่ ว มของสัั ง คมและชุุ ม ชน
ควบคู่่�ไปกัับการดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม โดยมีี“คณะทำำ�งานด้้าน
สิ่่ง� แวดล้้อมและสัังคม” หรืือคณะ ES ทำำ�หน้า้ ที่่�เป็็นหน่่วยงานหลััก
ในการผลัักดัันให้้การดำำ�เนิินงานมีีประสิิทธิิภาพและเป็็นไปตาม
เป้้าหมายที่่�กำำ�หนดไว้้ โดยจััดทำำ�แผนดำำ�เนิินงาน ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
และความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม ที่่�เหมาะสมสอดคล้้องกัับนโยบาย
และแผนธุุรกิิจ โดยให้้งานด้้านสิ่่�งแวดล้้อมครอบคลุุมในเรื่่�องการ
ลดผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม อากาศ น้ำำ�� กลิ่่�น เสีียง และการใช้้
ทรััพยากร งานด้้านสัังคมครอบคลุุมการมีีส่่วนร่่วมทั้้�งภายใน
ที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับพนัักงานและภายนอกที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับชุุมชน รวมทั้้�ง
ประเมิินผล ทบทวน และปรัับปรุุงแผนดำำ�เนิินงานให้้เหมาะสม
กัับสถานการณ์์ และรายงานผลการดำำ�เนิินงานต่่อ “คณะจััดการ
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม บริิหารความเสี่่�ยง และการกำำ�กัับการ
ปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ (ESRC-E)” ต่่อไป
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แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564

ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ทั้้�งนี้้� ผลการดำำ�เนิินงานด้้านสัังคม ชุุมชน และสิ่่�งแวดล้้อม จะ
ปรากฏอยู่่�ในเนื้้�อหาส่่วนที่่� 1 หััวข้้อ 3 การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อ
ความยั่่�งยืืน หน้้า 41 ในรายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2564
(แยกเล่่ม) โดยนำำ�เสนอรายละเอีียดโครงการและกิิจกรรมต่่างๆ
ด้้านสัังคม ชุุมชน และสิ่่ง� แวดล้้อม และเผยแพร่่ไว้้บนเว็็บไซต์์ของ
บริิษััท (www.tvothai.com/th/sustainability/report)

การบริิหารจััดการนวััตกรรม
คณะกรรมการบริิ ษัั ท ให้้ ค วามสำำ�คัั ญ และสนัั บ สนุุ น ส่่ ง เสริิ ม
การสร้้างนวััตกรรมที่่�เป็็นประโยชน์์ เพื่่�อเพิ่่�มคุุณค่่าให้้กิิจการ
ควบคู่่�ไปกัับการดำำ�เนิินงานอย่่างมีีความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�มีีส่่วน
ได้้เสีียทุุกฝ่่าย บริิษััทกำำ�หนดกลยุุทธ์์ด้้านนวััตกรรมให้้สอดคล้้อง
กัับทิิศทางขององค์์กรและสอดรัับกัับการเปลี่่�ยนแปลงอย่่าง
รวดเร็็วของยุุคดิิจิิทััล โดยการริิเริ่่�มและพััฒนานวััตกรรมทั้้�งใน
กระบวนการผลิิตและผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ๆ เพื่่�อยกระดัับการแข่่งขััน
ทางธุุรกิิจ บริิษััทมีีหน่่วยงานวิิจััยและพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ทำำ�หน้้าที่่�
วิิ จัั ย และพัั ฒ นาคุุ ณสมบัั ติิ ข องผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ ใ ห้้ ส อดคล้้ อ งต่่ อ
ความต้้องการที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปของผู้้�บริิโภค ซึ่่ง� ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับ
การลดผลกระทบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมมากยิ่่�งขึ้้�น รวมทั้้�ง
ค้้นคว้้านวััตกรรมใหม่่ๆ เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการผลิิตสิินค้้า
และพััฒนากระบวนการผลิิตด้้วยเทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััย ช่่วยลด
ขั้้� น ตอนการทำำ� งานและลดต้้ น ทุุ น การผลิิ ต ในขณะเดีี ย วกัั น
ฝ่่ายพััฒนาธุุรกิิจมีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบในการวางแผนและกำำ�หนด
กลยุุทธ์์การบริิหารจััดการต่่างๆ เพื่่�อสร้้างความได้้เปรีียบทาง
การแข่่งขัันให้้กัับธุุรกิิจ เพื่่�อให้้บริิษััทสามารถปรัับตััวได้้อย่่าง
เหมาะสมต่่อการเปลี่่�ยนแปลงของอุุตสาหกรรม และเพื่่�อเป็็น
การรองรัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจปีี 2564 บริิษััทได้้พััฒนาต่่อยอด
ผลิิตภัณ
ั ฑ์์กลุ่่�มวััตถุดิุ บิ อาหารสััตว์์ เพื่่�อเพิ่่�มอัตร
ั าการเจริิญเติิบโต
และสามารถช่่วยลดต้้นทุุนค่่าอาหารสััตว์์ให้้แก่่ลููกค้้ากลุ่่�มฟาร์์ม
ได้้ นอกจากนี้้� ยัั ง มีี ก ารปรัั บ ปรุุ ง กระบวนการทำำ� งานอย่่ า ง
สม่ำำ��เสมอ โดยคำำ�นึึงถึึงประเด็็นด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม ควบคู่่�กัับการดููแล
สัังคม และชุุมชนรอบข้้างไปพร้้อมกััน

การไม่่ละเมิิดทรััพย์์สิินทางปััญญา
บริิษััทมีีนโยบายและแนวปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับการไม่่ละเมิิดทรััพย์์สิิน
ทางปััญญา โดยได้้กำำ�หนดนโยบายและแนวทางปฏิิบััติิในเรื่่�อง
ดัังกล่่าวไว้้ในคู่่�มืือจรรยาบรรณธุุรกิจิ เพื่่�อให้้ผู้้�บริิหารและพนัักงาน
ทุุกคนยึึดถืือเป็็นหลัักปฏิิบััติิในการทำำ�งาน ไม่่ละเมิิดและเคารพ
สิิทธิิของเจ้้าของทรััพย์์สิินทางปััญญา และปฏิิบััติิตามกฎหมาย
ไม่่ละเมิิดลิขิ สิิทธิ์์� เครื่่อ� งหมายการค้้า หรืือการนำำ�ผลงานของผู้้�อื่่น�
ไปใช้้เพื่่�อประโยชน์์ของตนหรืือบริิษััท อัันอาจก่่อให้้เกิิดความ
เสีียหายกัับบริิษััท

การต่่อต้้านการทุุจริิต
คณะกรรมการบริิษััทยึึดมั่่�นการดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความโปร่่งใส
เป็็นธรรม ตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และให้้ความสำำ�คััญ
ในเรื่่�องการต่่อต้้านการทุุจริิตทุุกรููปแบบ ด้้วยเชื่่�อมั่่�นว่่าจะเป็็น
แรงสนัับสนุุนให้้บริิษัทั เติิบโตอย่่างยั่่ง� ยืืน โดยจััดให้้มีกี ระบวนการ
บริิหารความเสี่่�ยงและตรวจสอบ เพื่่�อป้้องกัันและปราบปราม
การทุุจริิตและการประพฤติิมิิชอบ ตลอดจนสนัับสนุุนการสร้้าง
วััฒนธรรมองค์์กรให้้ยึึดมั่่�นในความซื่่�อสััตย์์และความถููกต้้อง
ชอบธรรม

นโยบายการต่่อต้้านการคอร์์รััปชััน
คณะกรรมการบริิ ษัั ท อนุุ มัั ติิ แ ละประกาศนโยบายต่่ อ ต้้ า น
การคอร์์รััปชััน และคู่่�มืือมาตรการต่่อต้้านการคอร์์รััปชััน ตั้้�งแต่่ปีี
2559 เพื่่�อให้้เป็็นไปตามเจตนารมณ์์ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจและเป็็น
แนวทางให้้ผู้้�บริิหารและพนัักงาน ยึึดถืือเป็็นแนวทางในการ
ปฏิิบััติิงานอย่่างเคร่่งครััด โดยกำำ�หนดห้้ามกรรมการ ผู้้�บริิหาร
และพนัักงาน เรีียกร้้อง ดำำ�เนิินการ หรืือยอมรัับการคอร์์รััปชััน
ในทุุกรููปแบบทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม เพื่่�อประโยชน์์ต่่อบริิษััท
ตนเอง ครอบครััว เพื่่�อน และคนรู้้�จััก โดยครอบคลุุมถึึงทุุกธุุรกิิจ
และทุุกหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง และให้้มีีการสอบทานการปฏิิบััติิ
ตามนโยบายต่่อต้้านการคอร์์รััปชัันนี้้�อย่่างสม่ำำ��เสมอ ตลอดจน
ทบทวนแนวทางการปฏิิบััติิ และข้้อกำำ�หนดในการดำำ�เนิินการ
เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับการเปลี่่�ยนแปลงของธุุรกิจิ ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ
และข้้อกำำ�หนดของกฎหมาย ผู้้�บริิหารและพนัักงานทุุกคนต้้อง
ลงนามรัั บทราบในคู่่�มืื อ มาตรการต่่ อ ต้้ า นคอร์์ รัั ปชััน ดัังกล่่า ว
ปััจจุุบััน คณะกรรมการบริิษััทได้้ทบทวนและอนุุมััติิประกาศ
นโยบายและคู่่�มืื อ มาตรการต่่ อ ต้้ า นคอร์์ รัั ปชัั น เมื่่� อ วัั น ที่่� 25
กุุมภาพัันธ์์ 2565 ทั้้�งนี้้� บริิษััทได้้เผยแพร่่นโยบายการต่่อต้้าน
การคอร์์รััปชัันในหััวข้้อ “การกำำ�กัับดููแลกิิจการ” บนเว็็บไซต์์ของ
บริิษััท (www.tvothai.com/th/corporate-governance)

(6) นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

การแจ้้งเบาะแสและรัับข้้อร้้องเรีียน

การงดรัับของขวััญ No Gift Policy
คณะกรรมการบริิ ษัั ทกำำ�ห นดแนวปฏิิ บัั ติิ ใ นเรื่่� อ งการรัั บ -ให้้
ของขวััญ การเลี้้�ยงรัับรอง หรืือประโยชน์์อื่่�นใด เพื่่�อให้้สอดคล้้อง
กัับนโยบายต่่อต้้านคอร์์รััปชััน และประกาศใช้้ทั่่�วองค์์กร เพื่่�อให้้
บุุ ค ลากรถืื อ ปฏิิ บััติิอ ย่่างเคร่่งครััด เพื่่�อหลีีก เลี่่�ยงการกระทำำ�
อัันอาจมีีผลต่่อการตััดสินิ ใจในการปฏิิบัติั หน้
ิ า้ ที่่� และสื่่อ� สารให้้แก่่
บุุคคลภายนอกที่่�มีีส่่วนร่่วมในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทได้้รัับ
ทราบ และได้้มีกี ารประกาศบนเว็็บไซต์์ของบริิษัทั (www.tvothai.
com/th/corporate-governance)

มาตรการดำำ�เนิินการกัับผู้้�ที่่�กระทำำ�ไม่่เป็็นไปตาม
นโยบายและแนวปฏิิบััติิ
บริิษัทจั
ั ดั ให้้มีกี ระบวนการในการลงโทษบุุคลากรที่่�ไม่่ปฏิิบัติั ติ าม
มาตรการต่่อต้้านการคอร์์รััปชัันอย่่างเหมาะสมและเป็็นธรรม
หากกรรมการ ผู้้�บริิหาร หรืือพนัักงานของบริิษััท ฝ่่าฝืืนนโยบาย
การต่่อต้้านการคอร์์รััปชัันจะได้้รัับการพิิจารณาโทษทางวิินััย
ตามระเบีียบของบริิษััท และโทษทางกฎหมายแล้้วแต่่กรณีี โดย
บริิษััทจะแต่่งตั้้�งกรรมการสอบสวนตามสมควรแก่่กรณีี

คณะกรรมการบริิ ษัั ท ให้้ ค วามสำำ�คัั ญ เกี่่� ย วกัั บ การกำำ�กัั บ ดูู แ ล
กิิจการที่่�ดีี และเปิิดโอกาสให้้ผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียสามารถให้้ข้้อมููลและ
ข้้ อ ร้้ อ งเรีี ย นเกี่่� ย วกัั บ การกระทำำ�ผิิ ด กฎหมาย จรรยาบรรณ
รายงานทางการเงิิน ระบบการควบคุุมภายใน และนโยบายต่่อ
ต้้านคอร์์รัปชั
ั นั โดยออกเป็็นระเบีียบการร้้องเรีียนให้้เป็็นแนวทาง
ในการดำำ�เนิินการ และประกาศผ่่านทางเว็็บไซต์์ของบริิษััท โดย
กำำ�ห นดขั้้� น ตอนการรัั บข้้ อ ร้้ อ งเรีี ย นผ่่ า นทางสำำ�นัั ก ตรวจสอบ
ภายในหรืือประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริิษััทจะแต่่งตั้้�ง
คณะกรรมการสอบสวนเป็็นกรณีีไป โดยสามารถแจ้้งข้้อร้้องเรีียน
และแจ้้งเบาะแสผ่่านช่่องทาง ดัังนี้้�
ไปรษณีีย์์	สำำ�นัักตรวจสอบภายใน
		
บริิษััท น้ำำ��มัันพืืชไทย 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��มัันพืืชไทย จำำ�กััด (มหาชน)
		
เลขที่่� 149 ถนนรััชดาภิิเษก
		
(ท่่าพระ-ตากสิิน) แขวงบุุคคโล เขตธนบุุรีี
		
กรุุงเทพ 10600
อีีเมล
acchairman.tvo@gmail.com
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

การดำำ�เนิินการเมื่่�อได้้รัับข้้อร้้องเรีียน

การรายงานผล : ผู้้�รัับข้้อร้้องเรีียนมีีหน้้าที่่�รายงานผล



ให้้ผู้้�ร้้องเรีียนทราบ ภายในระยะเวลา 7 วัันทำำ�การ นัับตั้้�งแต่่
วัันที่่�สรุุปผลการสอบสวนเป็็นที่่�สิ้้�นสุุด ทั้้�งนี้้� ในกรณีีที่่�เป็็น
เรื่่�องสำำ�คััญให้้รายงานต่่อกรรมการผู้้�จััดการ หรืือประธาน
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหารแล้้วแต่่กรณีี และรายงานต่่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ/หรืือคณะกรรมการบริิษััท เป็็นรายไตรมาส
หรืือประจำำ�ปีี

บริิษััทมีีกระบวนการจััดการกัับข้้อร้้องเรีียน โดยพิิจารณาว่่า
เรื่่�องดัังกล่่าวเข้้าข่่ายเป็็นเรื่่�องที่่�อาจเป็็นการกระทำำ�ผิิดหรืือไม่่
หรืืออยู่่�ในความผิิดระดัับใด เพื่่�อที่่�จะได้้กำำ�หนดบทลงโทษสำำ�หรับั
การกระทำำ�ผิิดนั้้�นๆ ได้้อย่่างเป็็นธรรมและถููกต้้อง


รวบรวมข้้อเท็็จจริิงและกลั่่�นกรองข้้อมููล : ผู้้�รัับข้้อร้้อง

เรีี ย นและรัั บ แจ้้ ง เบาะแสดำำ� เนิิ น การรวบรวมข้้ อ เท็็ จ จริิ ง
ที่่�เกี่่ย� วกัับข้้อมููลที่่ไ� ด้้รับั แจ้้ง ประมวลผล และกลั่่น� กรองข้้อมููล
เพื่่�อพิิจารณาขั้้�นตอน และวิิธีีการจััดการที่่�เหมาะสมในแต่่ละ
เรื่่�อง โดยสามารถดำำ�เนิินการการด้้วยตนเอง หรืือมอบหมาย
ให้้สำำ�นัักตรวจสอบภายในดำำ�เนิินการ และส่่งสำำ�เนาเรื่่�อง
ให้้กรรมการผู้้�จััดการทราบ
กรณีี ตรวจสอบข้้อเท็็จจริิงแล้้ว พบว่่าผู้้�ถููก ร้้องเรีี ย นไม่่ มีี
ความผิิด หรืือเป็็นเรื่่�องที่่�เกิิดความเข้้าใจผิิด หรืือข้้อร้้องเรีียน
นั้้�นไม่่มีีมููล ข้้อร้้องเรีียนนั้้�นจะตกไป โดยให้้ผู้้�รัับข้้อร้้องเรีียน
เสนอเรื่่อ� งดัังกล่่าวต่่อกรรมการผู้้�จััดการ เพื่่�อขออนุุมัติั ปิิ ดิ เรื่่อ� ง
สิ้้�นสุุดการตรวจสอบ และแจ้้งข้้อเท็็จจริิงแก่่ผู้้�ร้้องเรีียนทราบ

มาตรการคุ้้�มครองผู้้�ร้้องเรีียนและแจ้้งเบาะแส
ผู้้�ร้อ้ งเรีียน ผู้้�แจ้้งเบาะแส หรืือผู้้�ที่่ใ� ห้้ความร่่วมมืือในการตรวจสอบ
และผู้้�ที่่� ป ฏิิ เ สธการคอร์์ รัั ปชัั น จะได้้ รัั บ ความคุ้้�มครองตาม
หลัักเกณฑ์์ ดัังนี้้�
	ผู้้�ร้้องเรีียน ผู้้�แจ้้งเบาะแส หรืือผู้้�ที่่�ให้้ความร่่วมมืือในการ
ตรวจสอบ จะได้้รัับการคุ้้�มครองที่่�เหมาะสมและเป็็นธรรม
บริิษััทจะไม่่เปิิดเผย ชื่่�อ-นามสกุุล ที่่�อยู่่� ภาพ หรืือข้้อมููล
อื่่�นใดที่่�สามารถระบุุตััวผู้้�แจ้้งได้้



	ผู้้�รัับข้้อร้้องเรีียนและบุุคคลที่่�เกี่่ย� วข้้องที่่�ได้้รับั ทราบเรื่่อ� งหรืือ
ข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเรื่่�องร้้องเรีียน ต้้องเก็็บรัักษาข้้อมููลเป็็น
ความลัับ และจะเปิิดเผยเท่่าที่่�จำำ�เป็็น โดยคำำ�นึึงถึึงความ
ปลอดภััย และความเสีียหายของผู้้�ร้้องเรีียน ผู้้�แจ้้งเบาะแส
หรืือผู้้�ให้้ความร่่วมมืือในการตรวจสอบข้้อเท็็จจริิงโดยไม่่ต้อ้ ง
ร้้ อ งขอ หากเห็็ น ว่่ า เป็็ น เรื่่� อ งที่่� มีี แ นวโน้้ มที่่� จ ะเกิิ ด ความ
เสีียหาย หรืือความไม่่ปลอดภััย สำำ�หรัับข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการ
กระทำำ�ความผิิด บัันทึึกการให้้ถ้้อยคำำ� เอกสารหลัักฐานต่่างๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง จะถููกเก็็บเป็็นความลัับ ห้้ามส่่งต่่อให้้บุุคคลอื่่�น
เว้้นแต่่เป็็นการเปิิดเผยตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด



อนึ่่�ง หากข้้อร้้องเรีียนมีีส่่วนพาดพิิงเกี่่�ยวข้้องกัับบุุคคลหนึ่่�ง
บุุคคลใดในคณะกรรมการสอบสวนข้้อเท็็จจริิง ผู้้�ถููกพาดพิิง
หรืื อ เกี่่� ย วข้้ อ ง จะไม่่ ส ามารถมีี ส่่ ว นร่่ ว มในกระบวนการ
ตรวจสอบหรืือสอบสวนใดๆ ได้้


การสอบสวนข้้ อ เท็็ จจริิ ง : กรณีี ที่่� ผู้้�รัั บ ข้้ อ ร้้ อ งเรีี ย น

ตรวจสอบข้้อเท็็จจริิงแล้้ว พบว่่าข้้อร้้องเรีียนมีีมููลความจริิง
ให้้เสนอเรื่่อ� งต่่อประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร หรืือคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่่�อพิิจารณาแต่่งตั้้�งคณะกรรมการสอบสวน
ดำำ�เนิินการพิิจารณาสอบสวนข้้อเท็็จจริิง และพิิจารณาบท
ลงโทษทางวิินััย โดยอาจร้้องขอคำำ�ปรึึกษาจากหน่่วยงานอื่่�น
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง อาทิิ แผนกกฎหมาย หรืือฝ่่ายทรััพยากรบุุคคล
เพิ่่�มเติิม เพื่่�อให้้กระบวนการสอบสวนเป็็นไปตามกฎหมาย
ระเบีียบบริิษััท และระเบีียบปฏิิบััติิงานด้้านบุุคคลากร


	ผู้้�ร้้องเรีียน ผู้้�แจ้้งเบาะแส ผู้้�ให้้ความร่่วมมืือในการตรวจสอบ
ผู้้�ที่่�ปฏิิเสธการคอร์์รััปชัันหรืือการติิดสิินบน จะได้้รัับการ
คุ้้�มครอง ไม่่ให้้ถููกคุุกคาม ข่่มขู่่� ลงโทษ หรืือกระทำำ�อื่่�นใด
ที่่� มีี ลัั ก ษณะเป็็ น การปฏิิ บัั ติิ อ ย่่ า งไม่่ เ ป็็ น ธรรม หรืื อ ให้้ ผ ล
ทางลบใดๆ ที่่�ส่่งผลต่่อหน้้าที่่�การทำำ�งาน แม้้ว่่าการกระทำำ�
ความผิิดนั้้�นจะส่่งผลให้้บริิษััทสููญเสีียโอกาสทางธุุรกิิจ



มาตรการดำำ�เนิินการ : คณะกรรมการสอบสวนจะเสนอ

มาตรการดำำ�เนิินการ การระงัับการฝ่่าฝืืน หรืือไม่่ปฏิิบััติิตาม
ระเบีียบบริิษััท จรรยาบรรณธุุรกิิจ จรรยาบรรณคู่่�ค้้าธุุรกิิจ
คู่่�มืือมาตรการต่่อต้้านคอร์์รััปชััน นโยบายด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
รวมถึึงนโยบายอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง และบรรเทาความเสีียหาย
ให้้กัับผู้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบ โดยคำำ�นึึงถึึงความเดืือดร้้อนและ
ความเสีียหายโดยรวมทั้้�งหมด และพิิจารณาบทลงโทษตาม
ระเบีียบของบริิษััท หรืืออาจจะรัับโทษตามกฎหมาย

	ผู้้�ที่่� ไ ด้้ รัั บ ความเดืื อ ดร้้ อ นเสีี ย หายจะได้้ รัั บ การบรรเทา
ความเสีี ย หายด้้ ว ยกระบวนการที่่� มีี ค วามเหมาะสมและ
เป็็นธรรม
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริิษััทเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบต่่องบการเงิินรวมของ
บริิษััทและบริิษััทย่่อย และสารสนเทศทางการเงิินที่่�เปิิดเผย
ไว้้ในรายงานประจำำ�ปีี โดยจััดให้้มีีรายงานทางการเงิินและ
รายงานความรัั บ ผิิ ด ชอบของคณะกรรมการต่่ อ รายงาน
ทางการเงิิน เพื่่�อให้้ข้อ้ มููลที่่แ� สดงในงบการเงิินมีีความถููกต้้อง
เป็็นไปตามมาตรฐานการบััญชีีรัับรองโดยทั่่�วไป และผ่่าน
การตรวจสอบจากผู้้�สอบบััญชีีที่่�เป็็นอิิสระ ในปีี 2564 บริิษััท
นำำ� ส่่ ง งบการเงิิ น ทั้้� ง รายไตรมาสและงบการเงิิ น ประจำำ� ปีี
ได้้ถูกู ต้้อง ครบถ้้วน และทัันเวลา ตามเวลาที่่�กฎหมายกำำ�หนด

หมวดที่่� 4

การเปิิดเผยข้้อมููลและความโปร่่งใส
คณะกรรมการบริิ ษัั ท มีี น โยบายในการเปิิ ด เผยข้้ อ มูู ลสำำ�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 ถึึงข้้ อ มูู ล ได้้ อ ย่่ า ง
เท่่ าเทีี ย ม มีี ข้้ อ มูู ลที่่�เชื่่�อถืือได้้ และเพีียงพอต่่อการตัั ดสิิ น ใจ
อย่่างสม่ำำ��เสมอ ผ่่านระบบเผยแพร่่ข้้อมููล (SET Portal) ของ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และเว็็บไซต์์ของบริิษััทภายใต้้
หััวข้้อนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ (www.tvothai.com/th/investor/
at-a-glance) ในปีี 2564 บริิ ษัั ทได้้ เ ปิิ ด เผยข้้ อ มูู ลที่่� สำำ�คัั ญ
ดัังต่่อไปนี้้�




บริิษััทเผยแพร่่งบการเงิินประจำำ�ปีี และแบบ 56-1 One
Report / รายงานประจำำ�ปีี 2564 ผ่่านระบบเผยแพร่่ข้้อมููล
(SET Portal) ที่่�ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยกำำ�หนด
และผ่่านทางเว็็บไซต์์ของบริิษัททั้้
ั ง� ภาษาไทยและภาษาอัังกฤษ
โดยได้้มีีการปรัับปรุุงข้้อมููลให้้เป็็นปััจจุุบััน
ฝ่่ายจััดการรัับผิิดชอบเกี่่ย� วกัับงบการเงิิน สารสนเทศทางการ
เงิิน และรายงานทางการเงิินที่่�ได้้จัดทำ
ั ำ�ขึ้น้� ตามมาตรฐานบััญชีี
รวมถึึงการจััดให้้มีีและรัักษาไว้้ซึ่่�งระบบการควบคุุมภายใน
เกี่่�ยวกัับการรายงานทางการเงิินและการป้้องกัันสิินทรััพย์์
ของบริิษัทั คณะกรรมการตรวจสอบเป็็นผู้้�รับั ผิิดชอบเกี่่ย� วกัับ
คุุณภาพของรายงานทางการเงิิน และความเหมาะสมของ
สภาพแวดล้้อมการควบคุุมภายในที่่�ฝ่่ายจััดการของบริิษััท
ทำำ�ขึ้้�น ซึ่่�งเป็็นระบบที่่�มีีประสิิทธิิผล ฝ่่ายจััดการมั่่�นใจว่่า
สภาพแวดล้้อมการควบคุุมภายในและระบบงานที่่�เป็็นอยู่่�
ทำำ�ให้้รายงานทางการเงิินและการรัักษาสิินทรััพย์์ของบริิษััท
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 มีีความน่่าเชื่่�อถืือ



บริิ ษัั ท เผยแพร่่ น โยบายการกำำ�กัั บ ดูู แ ลกิิ จ การ นโยบาย
การกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ คู่่�มืือจรรยาบรรณ
ธุุ รกิิจ จรรยาบรรณคู่่�ค้้ า ธุุ รกิิจ ข้้ อ บัั ง คัั บบริิ ษัั ท กฎบััตร
คณะกรรมการ นโยบายการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน นโยบาย
ด้้านสิิทธิมนุ
ิ ษุ ยชน นโยบายการเปิิดเผยข้้อมููล คู่่�มืือมาตรการ
ต่่อต้้านคอร์์รััปชััน ระเบีียบร้้องเรีียน นโยบายด้้านภาษีี
นโยบายคุุณภาพ อาชีีวอนามััยและความปลอดภััย สิ่่ง� แวดล้้อม
และนโยบายด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม บริิหารความเสี่่�ยง และ
การกำำ�กัับการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ โดยบริิษััทรายงานผล
การปฏิิบััติิตามนโยบายดัังกล่่าว รวมทั้้�งกรณีีที่่�ไม่่สามารถ
ปฏิิบััติิตามได้้พร้้อมด้้วยเหตุุผลในแบบ 56-1 One Report /
รายงานประจำำ�ปีี 2564 และรายงานความยั่่�งยืืนบนเว็็บไซต์์
ของบริิ ษัั ท (www.tvothai.com/th/corporategovernance)
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�นักั งานคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.) ดัังนี้้�

(6) นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564

ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

	รายงานการถืื อ หลัั ก ทรัั พ ย์์ ข องบริิ ษัั ท เมื่่� อ ได้้ รัั บ
การแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ หรืือผู้้�บริิหาร
ครั้้�งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วัันทำำ�การ นัับแต่่
ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
	รายงานการเปลี่่�ยนแปลงการถืือหลัักทรััพย์์ของบริิษัท
ั
ทุุกครั้้�ง เมื่่�อมีีการซื้้�อ ขาย โอน หรืือรัับโอน (แบบ
59-2 ผ่่านระบบ online ของ ก.ล.ต.) ภายใน 3 วััน
ทำำ�การ นัับแต่่วัันที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลง
 การแสดงชื่่�อบุุคคลในระบบข้้อมููลรายชื่่�อกรรมการ
และผู้้�บริิ ห ารของบริิ ษัั ทที่่� อ อกหลัั ก ทรัั พ ย์์ (แบบ
35E-1) ภายใน 7 วัันทำำ�การนัับแต่่วันั ที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง





	รายงานเมื่่อ� เข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการหรืือผู้้�บริิหาร
ระดัับสููงเป็็นครั้้�งแรก
	รายงานทุุ ก ครั้้� ง เมื่่� อ มีี ก ารเปลี่่� ย นแปลงข้้ อ มูู ล การมีี
ส่่วนได้้เสีีย
	รายงานเป็็นประจำำ�ทุุกสิ้้�นปีี
 ในกรณีีที่่ก
� รรมการพ้้นจากตำำ�แหน่่งและได้้กลัับเข้้ามา
ตำำ�แหน่่งกรรมการใหม่่โดยต่่อเนื่่�อง กรรมการท่่านนั้้�น
ไม่่ต้อ้ งยื่่น� แบบรายงานใหม่่ หากไม่่มีกี ารเปลี่่�ยนแปลง
ข้้อมููลการมีีส่่วนได้้เสีีย
 กรรมการและผู้้� บ ริิ ห ารจะต้้ อ งจัั ดทำำ�ร ายงานการมีี
ส่่วนได้้เสีียให้้กัับเลขานุุการบริิษััท ภายใน 1 เดืือน
นัั บ จากวัั น ที่่� ไ ด้้ รัั บ การเลืื อ กตั้้� ง แต่่ ง ตั้้� ง วัั น ที่่� มีี
การเปลี่่�ยนแปลง และปรัับปรุุงรายงานทุุกปีีเพื่่�อให้้
ข้้อมููลเป็็นปััจจุุบััน





ในปีี 2564 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�บริิ ห ารปีี 2564 ในเอกสารแนบ ในแบบ 56-1 One
Report / รายงานประจำำ�ปีี 2564 และบนเว็็บไซต์์ของบริิษััท
(www.tvothai.com/th/investor/downloads)

ในปีี 2564 กรรมการบริิษััทและผู้้�บริิหารระดัับสููงได้้ดำำ�เนิิน
การจััดทำำ�รายงานการมีีส่่วนได้้เสีียกรณีีที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลง
ในรอบปีีเป็็นที่่�เรีียบร้้อยแล้้ว

บริิษััทเปิิดเผยบทบาทหน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิษััทและ
คณะกรรมการชุุดย่อ่ ย รวมทั้้�งจำำ�นวนครั้้ง� ของการประชุุมและ
จำำ�นวนครั้้�งที่่�กรรมการแต่่ละท่่านเข้้าร่่วมประชุุมในปีี 2564
รวมถึึงการฝึึ ก อบรมและพัั ฒ นาความรู้้�ด้้ า นวิิ ช าชีี พ อย่่ า ง
ต่่อเนื่่�องของคณะกรรมการ ไว้้ในหััวข้้อ “รายงานผลการ
ดำำ�เนิินงานสำำ�คััญด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการ” หน้้า 114 ใน
แบบ 56-1 One Report / รายงานประจำำ�ปีี 2564
บริิษัทกำ
ั ำ�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�







บริิษััทเปิิดเผยค่่าสอบบััญชีีและค่่าบริิการอื่่�นที่่�ผู้้�สอบบััญชีี
ให้้บริิการไว้้ในแบบ 56-1 One Report / รายงานประจำำ�ปีี
2564 หน้้า 113
บริิษัทั เปิิดเผยนโยบายการจ่่ายค่่าตอบแทนกรรมการ รวมถึึง
รููปแบบหรืือลัักษณะของค่่าตอบแทน โดยยึึดเกณฑ์์การ
พิิจารณาค่่าตอบแทนกรรมการให้้อยู่่�ในระดัับเดีียวกัับใน
อุุตสาหกรรมเดีียวกััน ตลอดจนสะท้้อนถึึงภาระหน้้าที่่�และ
ความรัับผิิดชอบของแต่่ละคน ทั้้�งนี้้� จะต้้องมีีการขออนุุมััติิ
ผู้้�ถืือหุ้้�นเกี่่�ยวกัับการจ่่ายค่่าตอบแทนดัังกล่่าว และเปิิดเผย
รายงานค่่าตอบแทนไว้้ในแบบ 56-1 One Report / รายงาน
ประจำำ�ปีี 2564 หน้้า 126
บริิษััทเปิิดเผยนโยบายค่่าตอบแทนผู้้�บริิหารระดัับสููง รวมถึึง
รููปแบบหรืือลัักษณะของค่่าตอบแทนในรููปแบบของเงิินเดืือน
โบนััส และอื่่�นๆ โดยพิิจารณาจากภาระหน้้าที่่�และความ
รัับผิิดชอบของผู้้�บริิหารระดัับสููงแต่่ละคน ผลการดำำ�เนิินงาน
ของบริิษัทั ตลอดจนการเทีียบเคีียงกัับบริิษัทั ในอุุตสาหกรรม
เดีียวกััน และเปิิดเผยไว้้ในแบบ 56-1 One Report / รายงาน
ประจำำ�ปีี 2564 หน้้า 111

(6) นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
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การกำ�กับดูแลกิจการ



บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

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
มีีการเปิิดเผยรายการดัังกล่่าวที่่�ได้้รับั การพิิจารณาและอนุุมัติั ิ
โดยปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศ
ไทย และสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์ บริิ ษัั ท เปิิ ด เผยรายละเอีี ย ดของแต่่ ล ะ
รายการไว้้ในแบบ 56-1 One Report / รายงานประจำำ�ปีี
2564 หน้้า 137
ในปีี 2564 คณะกรรมการบริิษััทได้้อนุุมััติิการทำำ�รายการ
ที่่�เกี่่�ยวโยงกััน ซึ่่�งได้้ปฎิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดไว้้แล้้ว
รวมถึึงการทำำ�รายการไม่่เกิินวงเงิินที่่�ได้้รับั อนุุมัติั ิ รายละเอีียด
ปรากฏอยู่่�ในหััวข้้อ “รายการระหว่่างกััน” หน้้า 139



คณะกรรมการบริิษััทอนุุมััติินโยบายการเปิิดเผยข้้อมููลเพื่่�อ
เป็็นแนวทางปฏิิบััติิในการเปิิดเผยข้้อมููลบริิษััทต่่อบุุคคล
ภายนอก และกำำ�หนดผู้้�บริิหารที่่�มีอำี ำ�นาจในการเปิิดเผยข้้อมููล
ตลอดจนดูู แ ลให้้ มีี หน่่ ว ยงานนัั ก ลงทุุ น สัั มพัั น ธ์์ เพื่่� อ เป็็ น
ตััวแทนบริิษัทั ในการสื่่�อสารข้้อมููลข่า่ วสารและกิิจกรรมต่่างๆ
ของบริิษัทที่่
ั เ� ป็็นประโยชน์์ในการประกอบการตััดสินิ ใจลงทุุน
ต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น นัักลงทุุน นัักวิิเคราะห์์หลัักทรััพย์์ และผู้้�ที่่�สนใจ
ทั่่�วไปรัับทราบ ตามนโยบายและแนวทางการเปิิดเผยข้้อมููล
สารสนเทศของบริิ ษัั ทต ามกฎหมายและกฎระเบีี ย บที่่�
เกี่่�ยวข้้องอย่่างเหมาะสม และปฏิิบััติิต่่อผู้้�ลงทุุนทุุกคนอย่่าง
เท่่าเทีียม และเป็็นธรรม บริิษััทเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างถููกต้้อง
เพีียงพอ ทัันเวลา เชื่่อ� ถืือได้้ และเป็็นไปตามที่่�ตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทยกำำ�หนด เพื่่�อสร้้างความเชื่่�อมั่่�นและความ
เข้้าใจที่่�ถููกต้้องต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทแก่่นัักลงทุุน

	ผู้้�บริิหารระดัับสููงที่่�ได้้รัับมอบหมายในการเปิิดเผยข้้อมููล
จััดสรรเวลาเข้้าร่่วมกิิจกรรมด้้านนัักลงทุุนสััมพัันธ์์และการ
พบปะกัับนัักลงทุุน เพื่่�อแถลงนโยบายและทิิศทางการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจ แลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็น และตอบข้้อซัักถามอย่่าง
สม่ำำ��เสมอ เพื่่�อส่่งเสริิมความสััมพันั ธ์์กับั นัักลงทุุน นัักวิิเคราะห์์
หลัักทรััพย์์ เช่่น การเข้้าเยี่่ย� มชมกิิจการบริิษัทั และพบผู้้�บริิหาร
การจััดประชุุมนักั วิิเคราะห์์ เพื่่�อสอบถามข้้อมููล ข่่าวสาร และ
กิิจกรรมต่่างๆ รวมทั้้�งการเปิิดเผยข้้อมููลของบริิษััท

บริิ ษัั ทกำำ�ห นดช่่ ว งเวลางดติิ ดต่่ อ สื่่� อ สารกัั บ นัั ก วิิ เ คราะห์์
และนัั ก ลงทุุ น เพื่่� อ ให้้ ข้้ อ มูู ล เกี่่� ย วกัั บ ผลประกอบการของ
บริิษััท (Silent Period) เป็็นเวลา 30 วัันก่่อนวัันประกาศ
ผลการดำำ� เนิิ น งานรายไตรมาสและรายปีี ข องบริิ ษัั ทต่่ อ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย เพื่่�อหลีีกเลี่่ย� งการให้้ข้อ้ มููล
ที่่�ไม่่เป็็นธรรม ซึ่่�งอาจส่่งผลกระทบต่่อราคาหลัักทรััพย์์ของ
บริิษััท
ในปีี 2564 ผู้้�บริิหารได้้มีีโอกาสพบปะผู้้�ถืือหุ้้�น นัักวิิเคราะห์์
หลัักทรััพย์์ นัักลงทุุน และสื่่�อมวลชนผ่่านกิิจกรรมต่่างๆ เพื่่�อ
นำำ�เสนอผลการดำำ�เนิินงานอย่่างสม่ำำ��เสมอ สรุุปได้้ดัังนี้้�
การประชุุมนัักวิิเคราะห์์ทุุกไตรมาส รวม 4 ครั้้�ง
ในวัันที่่� 2 มีีนาคม 2564 วัันที่่� 19 พฤษภาคม 2564
วัันที่่� 17 สิิงหาคม 2564 และวัันที่่� 16 พฤศจิิกายน
2564
 Opportunity Day รอบผลประกอบการปีี 2563
ซึ่่� ง จัั ดขึ้้� น โดย ตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ห่่ ง ประเทศไทย
เมื่่�อวัันที่่� 10 มีีนาคม 2564
	จัั ดปร ะชุุ มร่่ ว มกัั บ ผู้้�บริิ ห ารตามการนัั ดหม ายของ
นัักลงทุุนสถาบัันและนัักวิิเคราะห์์ ทั้้�งหมด 17 ครั้้�ง
	กิิ จ กรรมพบปะนัั ก ลงทุุ น สถาบัั น ในงาน TISCO
Exclusive Talk 2021 ซึ่่�งจััดโดยบริิษััทหลัักทรััพย์์
ทิิสโก้้ จำำ�กััด
	กิิจกรรม Online Company Visit พบปะนัักลงทุุน
รายย่่อย (กลุ่่�ม Value Investor) ผ่่านระบบ MS
Team เมื่่�อวัันที่่� 27 สิิงหาคม 2564
	กิิ จ กรรมพบปะนัั ก ลงทุุ น สถาบัั น ในงาน Finansia
Online investment conference ซึ่่ง� จััดโดย บริิษัทั
หลัักทรััพย์์ ฟิินัันเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)
 Thailand Corporate Virtual Conference Event :
CLSA Thailand Access Day ซึ่่�งจััดโดย บริิษััท
หลัักทรััพย์์ ซีี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
เมื่่�อวัันที่่� 1 มิิถุุนายน 2564
 Conference call (virtual meeting) in
Commodities Theme ซึ่ง่� จััดโดย บริิษัทหลั
ั กั ทรััพย์์
เมย์์แบงก์์ กิิมเอ็็ง (ประเทศไทย) จำำ�กััด เมื่่�อวัันที่่� 31
พฤษภาคม 2564
 การให้้ ข้้ อ มูู ล และพบปะสื่่� อ มวลชนตลอดทั้้� ง ปีี
รวม 3 ครั้้� ง ได้้ แ ก่่ หนัั ง สืื อ พิิ มพ์์ ก รุุ ง เทพธุุ รกิิ จ
หนัังสืือพิิมพ์์ทัันหุ้้�น และหนัังสืือพิิมพ์์ข่่าวหุ้้�นธุุรกิิจ


(6) นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564

ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

นอกจากนี้้� คณะกรรมการยัังส่่งเสริิมให้้มีีการนำำ�เทคโนโลยีี
สารสนเทศมาใช้้ในการเผยแพร่่ข้้อมููล โดยการจััดทำำ�เอกสาร
เพื่่� อ การเปิิ ด เผยข้้ อ มูู ลทั้้�ง ภาษาไทยและภาษาอัั ง กฤษให้้
สาธารณชนทราบผ่่านช่่องทางเว็็บไซต์์ของบริิษััท นอกเหนืือ
จากการเผยแพร่่ข้้อมููลตามเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดผ่่านช่่องทางของ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ทั้้�งนี้้� ผู้้�ถืือหุ้้�นและนัักลงทุุน
ทั่่�วไปสามารถติิดต่่อหน่่วยงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ได้้ที่่�

	กำำ�กัั บ ดูู แ ลและตรวจสอบการใช้้ เ ทคโนโลยีี ส ารสนเทศ
สอดคล้้ อ งตามกฎหมาย ระเบีี ย บข้้ อ บัั ง คัั บ มาตรฐาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง และระเบีียบการใช้้งานเครื่่�องคอมพิิวเตอร์์และ
เครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์ของบริิษััท เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าการปฏิิบััติิ
งานถูู ก ต้้ อ ง ครบถ้้ ว น เป็็ น ไปตามนโยบายและขั้้� น ตอน
การปฏิิ บัั ติิ ง าน และอยู่่�ในกรอบอำำ� นาจหน้้ า ที่่� แ ละความ
รัับผิิดชอบตามที่่�กำำ�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



หน่่วยงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ :

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

	สำำ�ร องข้้ 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



การกำำ�กัับดููแล
ด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
บริิ ษัั ทกำำ�ห นดกรอบการกำำ�กัั บ ดูู แ ลและการบริิ ห ารจัั ด การ
เทคโนโลยีีสารสนเทศระดัับองค์์กรที่่�สอดคล้้องกัับความต้้องการ
ของกิิจการ รวมทั้้�งดููแลให้้มีีการนำำ�เทคโนโลยีีสารสนเทศมาใช้้
ในการเพิ่่�มโอกาสทางธุุรกิิจและพััฒนาการดำำ�เนิินงาน ตลอดจน
จัั ด ให้้ มีี ก ารบริิ ห ารความเสี่่� ย งที่่� ค รอบคลุุ มถึึ งความเสี่่� ย ง
ด้้ า นเทคโนโลยีี ส ารสนเทศ เพื่่� อ ให้้ กิิ จ การสามารถบรรลุุ
วััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลัักของกิิจการ
เพื่่�อให้้การใช้้งานเครื่่�องคอมพิิวเตอร์์และเครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์
เป็็นไปอย่่างเหมาะสมและมีีประสิิทธิิภาพ บริิษััทจึึงกำำ�หนดให้้มีี
ระเบีียบการใช้้งานเครื่่อ� งคอมพิิวเตอร์์และเครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์
ของบริิษัั ท เพื่่� อเป็็ นแนวทางให้้พนัักงานทุุก คนยึึดถืือปฏิิบัั ติิ
ในทิิ ศ ทางเดีี ย วกัั น รวมทั้้� ง ป้้ อ งกัั น ปัั ญ หาที่่� อ าจเกิิ ดขึ้้� น จาก
การใช้้งานในลัักษณะไม่่ถููกต้้อง พร้้อมทั้้�งกำำ�หนดแนวปฏิิบััติิ
ในการกำำ�กัับดููแลด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศในเรื่่�องต่่างๆ ดัังนี้้�

	กำำ�กัับดููแลให้้มีีระบบการรายงาน และการตรวจสอบการ
ปฏิิบััติิงานประจำำ�ด้้านคอมพิิวเตอร์์ที่่�มีีขั้้�นตอนที่่�ชััดเจนและ
สามารถตรวจสอบได้้



นอกจากนี้้� คณะกรรมการบริิษััทเล็็งเห็็นถึึงความสำำ�คััญของ
การกำำ�กัั บ ดูู แ ลและการควบคุุ ม ด้้ า นเทคโนโลยีี ส ารสนเทศ
จึึงกำำ�ห นดให้้ ฝ่่ า ยจัั ด การดูู แ ลให้้ ก ารดำำ� เนิิ น งานเป็็ น ไปตาม
ระเบีียบการใช้้งานเครื่่อ� งคอมพิิวเตอร์์และเครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์
ของบริิ ษัั ท และจัั ดทำำ� แผนการตรวจสอบและดำำ� เนิิ น การ
ตรวจสอบทั้้�งด้้านการบริิหารจััดการเทคโนโลยีีสารสนเทศ และ
การบริิหารจััดการความปลอดภััยของระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ
ของบริิษััท และกำำ�หนดไว้้ในแผนการตรวจสอบประจำำ�ปีี
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การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

หมวดที่่� 5

ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริิษัทั มีีบทบาทสำำ�คัญ
ั ในการกำำ�กับั ดููแลกิิจการของ
บริิษััท โครงสร้้างคณะกรรมการที่่�เหมาะสมและอำำ�นาจหน้้าที่่�
ความรัับผิิดชอบที่่�ชัดั เจนของคณะกรรมการบริิษัทั เป็็นสิ่่ง� ที่่�จำำ�เป็็น
ต่่อประสิิทธิิภาพการทำำ�งาน บุุคคลที่่�จะได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็น
กรรมการบริิษััทจะต้้องเป็็นผู้้�ที่่�มีีวิิสััยทััศน์์ มีีความสามารถ และ
ประสบการณ์์ พร้้อมทั้้�งจะต้้องอุุทิิศเวลาในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�
ให้้กัับบริิษััทได้้อย่่างเต็็มที่่� มีีความเป็็นอิิสระในการตััดสิินใจ
เพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดของบริิษััทและผู้้�ถืือหุ้้�นโดยรวม นอกจากนั้้�น
เพื่่� อ ให้้ โ ครงสร้้ า งคณะกรรมการบริิ ษัั ท มีี ค วามเหมาะสมกัั 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
คณะกรรมการมีี หน้้ า ที่่� กำำ�ห นดนโยบาย กลยุุ ทธ์์ แผนธุุ รกิิ 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�กัับ
ดููแลการปฏิิบััติิงานของฝ่่ายจััดการให้้บรรลุุตามเป้้าหมายและ
แผนงานตามที่่�กำำ�หนด รายละเอีียดเปิิดเผยในหััวข้้อ “โครงสร้้าง
และการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มบริิษััท” หน้้า 11

การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
และจรรยบรรณธุุรกิิจ
คณะกรรมการมีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลให้้บริิษััทมีีนโยบายการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการที่่�ดีี จรรยาบรรณธุุรกิิจ และนโยบายกำำ�กัับดููแล
การปฏิิบััติิงานให้้เป็็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบีียบ เพื่่�อให้้
กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานของบริิษััทยึึดถืือปฏิิบััติิใน
การดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้เป็็นไปตามมาตรฐาน มีีจริิยธรรม โปร่่งใส
และสามารถตรวจสอบได้้ พร้้อมทั้้�งดููแลรัักษาสิิทธิิของผู้้�มีีส่่วน
ได้้ เ สีี ย ตามสิิ ทธิิ ขั้้� น พื้้� น ฐานด้้ ว ยความเท่่ า เทีี ย ม รวมถึึงให้้
ความสำำ�คััญกัับการดำำ�เนิินงานด้้านการต่่อต้้านทุุจริิตคอร์์รััปชััน
โดยคณะกรรมการบรรษััทภิบิ าล 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 วััตถุปร
ุ ะสงค์์ข้อ้ บัังคัับ
และมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเคร่่งครััด รายละเอีียดเปิิดเผย
ในหััวข้้อ “การกำำ�กัับดููแลกิิจการ” หน้้า 60

การควบคุุมภายใน
และการตรวจสอบภายใน
เพื่่� อ ให้้ บ ริิ ษัั ท และบริิ ษัั ทย่่ อ ยมีี ร ะบบการควบคุุ ม ภายในที่่� มีี
ประสิิทธิิภาพตามมาตรฐาน มีีมาตรการจััดการความเสี่่�ยงของ
บริิษััทในระดัับที่่�ยอมรัับได้้ และคำำ�นึึงถึึงสภาพแวดล้้อมของ
การควบคุุมที่่�เหมาะสม คณะกรรมการบริิษััทจึึงมอบหมายให้้
คณะกรรมการตรวจสอบและสายงานตรวจสอบภายในทำำ�หน้า้ ที่่�
สอบทานและติิดตามผลการควบคุุมภายในอย่่างสม่ำำ��เสมอสื่่อ� สาร
สารสนเทศทั้้� ง ภายในและภายนอกที่่� เ พีี ย งพอและเชื่่� อ ถืื อ ได้้
รวมทั้้�งติิดตามและประมวลผลอย่่างสม่ำำ��เสมอ เพื่่�อให้้การดำำ�เนิิน
งาน การรายงาน และการปฏิิบััติิตามกฎหมายข้้อบัังคัับ และ
ระเบีี ย บที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งเกิิ ดปร ะสิิ ทธิิ ผ ลสูู ง สุุ ด ตลอดจนสร้้ า ง
ความมั่่�นใจให้้กับั ผู้้�บริิหาร นัักลงทุุน และผู้้�มีส่ี ว่ นได้้เสีียของบริิษัทั
ตามที่่�ได้้เปิิดเผยในหััวข้้อ “การควบคุุมภายใน” หน้้า 134

(6) นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564

ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

การบริิหารความเสี่่�ยง
คณะกรรมการบริิษััทกำำ�กัับดููแลให้้บริิษััทมีีนโยบายและระบบ
การบริิหารความเสี่่�ยงที่่�มีีประสิิทธิิภาพและน่่าเชื่่�อถืือ จึึงมีีมติิ
แต่่งตั้้ง� คณะกรรมการนโยบายสิ่่ง� แวดล้้อม สัังคม บริิหารความเสี่่ย� ง
และการกำำ�กัั บ การปฏิิ บัั ติิ ต ามกฎเกณฑ์์ (Environmental,
Social, Risk Management and Compliance Policy
Committee : ESRC) เพื่่�อให้้การกำำ�กัับดููแลครอบคลุุมถึึงความ
รัับผิิดชอบต่่อชุุมชน สัังคม สิ่่ง� แวดล้้อม และกฎเกณฑ์์ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
คณะกรรมการนโยบาย ESRC ดำำ�เนิินการเกี่่�ยวกัับการกำำ�หนด
นโยบาย กรอบการดำำ�เนิินงานด้้านการบริิหารความเสี่่�ยงให้้มีี
ความเหมาะสมสอดคล้้องกัับนโยบาย แผนธุุรกิิจ รวมทั้้�งให้้
ข้้ อ คิิ ด เห็็ น และข้้ อ เสนอแนะที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง และจัั ด ให้้ มีี โ ดยมีี
คณะจััดการ ESRC-E ที่่�ประกอบด้้วยผู้้�บริิหารฝ่่ายต่่างๆ ทำำ�หน้า้ ที่่�
กำำ�กัับดููแลการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงของบริิษััททั่่�วทั้้�งองค์์กร
เพื่่�อให้้การบริิหารความเสี่่�ยงมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล
โดยวิิเคราะห์์ ประเมิิน ความเสี่่�ยงต่่างๆ ทั้้�งจากปััจจััยภายนอก
และภายในองค์์กรที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่อเป้้าหมายในการดำำ�เนิิน
ธุุรกิจิ รวมทั้้�งจััดทำำ�แผนจััดการความเสี่่ย� งที่่�ระบุุมาตรการจััดการ
ความเสี่่�ยงให้้ระดัับความเสี่่�ยงอยู่่�ในเกณฑ์์ที่่�ยอมรัับได้้ ดัังที่่�ได้้
เปิิดเผยในหััวข้้อ “การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง” หน้้า 38 และ
รายงานต่่อคณะกรรมการนโยบาย ESRC บริิษััทมีีการประชุุม
ด้้านการบริิหารความเสี่่�ยงอย่่างต่่อเนื่่�อง ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการ
นโยบาย ESRC จะรายงานต่่อคณะกรรมการบริิษััทอย่่างน้้อย
ปีีละ 2 ครั้้�ง

ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
คณะกรรมการบริิ ษัั ท ได้้ กำำ�ห นดให้้ มีี น โยบายการทำำ�ร ายการ
ระหว่่างกัันและรายการที่่�เกี่่ย� 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 เพื่่�อไม่่ให้้มีกี ารทำำ�รายการที่่�ฝ่า่ ฝืืน
กฎเกณฑ์์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลัักทรััพย์์ฯ โดยกรรมการและ
ผู้้�บริิหารตามนิิยามของ ก.ล.ต. มีีหน้้าที่่�รายงานการมีีส่่วนได้้เสีีย
ของตนเองและบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้บริิษััททราบ นอกจากนี้้�
ยัังได้้รวบรวมข้้อมููลรายการต่่างๆ จััดทำำ�ไว้้เป็็นฐานข้้อมููลสำำ�หรัับ
หน่่ ว ยงานภายในที่่�เกี่่�ยวข้้องใช้้เป็็น แนวทางในการพิิจ ารณา
การทำำ�ธุุรกรรมของบริิษัทั เพื่่�อไม่่ให้้เกิิดข้อ้ ผิิดพลาดในการปฏิิบัติั ิ
งาน รายละเอีียดเปิิดเผยในหััวข้้อ “รายงานผลการดำำ�เนิินงาน
สำำ�คััญด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการ” หน้้า 127

การสรรหากรรมการ
และผู้้�บริิหารระดัับสููงสุุด
การสรรหากรรมการใหม่่
คณะกรรมการบริิษััทมอบหมายให้้คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล
สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน ซึ่ง่� ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ
ทั้้�งหมด ทำำ�หน้้าที่่�ในการพิิจารณาคััดเลืือกและกลั่่�นกรองบุุคคล
เพื่่�อเข้้ามาเป็็นกรรมการบริิษัทั และเป็็นผู้้�เสนอชื่่อ� ผู้้�ที่่มี� คุี ณสมบั
ุ
ติั ิ
เหมาะสม พร้้อมทั้้�งความเห็็นต่่อคณะกรรมการบริิษััท และ
นำำ�เสนอรายชื่่�อกรรมการดัังกล่่าวต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นให้้เป็็น
ผู้้�เลืื อ กตั้้� ง ตามหลัั ก เกณฑ์์ ต่่ อ ไป โดยมีี น โยบายและเกณฑ์์
การพิิจารณาคััดเลืือกจากความเหมาะสมของจำำ�นวนกรรมการ
และความหลากหลายในโครงสร้้างของคณะกรรมการ (Board
Diversity) ให้้สอดคล้้องกัับกลยุุทธ์ใ์ นการดำำ�เนิินธุุรกิจิ ของบริิษัทั
เพื่่�อกำำ�หนดคุุณสมบัติั ขิ องกรรมการที่่�ต้อ้ งการสรรหาใหม่่ รวมถึึง
การใช้้ฐานข้้อมููลกรรมการ (Director Pool) จากสถาบัันที่่�มีี
ความน่่าเชื่่�อถืือ เช่่น สมาคมส่่งเสริิมกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
หรืือบริิษััทที่่�ปรึึกษาแล้้วแต่่กรณีี โดยคำำ�นึึงถึึงทัักษะจำำ�เป็็นที่่�ยััง
ขาดอยู่่� รวมถึึงประสบการณ์์ ความรู้้�ความสามารถเฉพาะด้้าน
ที่่�เป็็นประโยชน์์ต่อ่ บริิษัทั เพื่่�อให้้องค์์ประกอบของคณะกรรมการ
มีี ค วามสมบูู ร ณ์์ แ ละเป็็ น ประโยชน์์ สูู ง สุุ ดต่่ อ บริิ ษัั ท สำำ�หรัั บ
การเสนอแต่่งตั้้�งกรรมการรายเดิิม คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล
สรรหา และกำำ�ห นดค่่ า ตอบแทนจะพิิ จ ารณาจากผลการ
ปฏิิบัติั งิ านที่่�ผ่า่ นมา และการอุุทิศิ เวลาให้้กับั องค์์กรของกรรมการ
แต่่ละรายมาประกอบการพิิจารณา

การสรรหาและแต่่งตั้้�งกรรมการอิิสระ
คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน
จะพิิจารณาจำำ�นวนกรรมการอิิสระในองค์์ประกอบของคณะ
กรรมการบริิษััทให้้มีีความสอดคล้้องและเป็็นไปตามข้้อกำำ�หนด
ของ ก.ล.ต. โดยจะต้้องมีีจำำ�นวนกรรมการอิิสระไม่่น้้อยกว่่า
1 ใน 3 ของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมด ทั้้�งนี้้� กรรมการอิิสระจะต้้อง
มีีคุุณสมบััติิครบถ้้วน และมีีความเป็็นอิิสระตามหลัักเกณฑ์์ของ
ประกาศคณะกรรมการตลาดทุุน รายละเอีียดเปิิดเผยในหััวข้้อ
“หลัักเกณฑ์์การคััดเลืือกกรรมการอิิสระ” หน้้า 116

การแต่่งตั้้�งที่่�ปรึึกษาคณะกรรมการบริิษััท 
คณะกรรมการบริิษัทั อาจพิิจารณาแต่่งตั้้ง� ผู้้�ทรงคุุณวุฒิ
ุ ที่่ิ มี� คี วามรู้้�
ความสามารถ และประสบการณ์์ เป็็นที่่�ปรึึกษาคณะกรรมการ
บริิษััท เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�ให้้คำำ�ปรึึกษาในด้้านต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
การดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท

(6) นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
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การสรรหาและแต่่งตั้้�งผู้้�บริิหารระดัับสููง
คณะกรรมการบริิษััทมอบหมายให้้คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล
สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทนเป็็นผู้้�พิิจารณาสรรหาบุุคคลที่่�มีี
คุุณสมบััติิเหมาะสม มีีความรู้้�ความสามารถ และประสบการณ์์
ที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อการดำำ�เนิินงานของบริิษััท มาดำำ�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
เหมาะสมต่่อคณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาอนุุมััติิแต่่งตั้้�งต่่อไป
โดยในการสรรหาได้้ พิิ จ ารณากลั่่� น กรองสรรหาบุุ ค คลที่่� มีี
คุุณสมบััติิครบถ้้วน เหมาะสม มีีความรู้้�ความสามารถ ทัักษะและ
ประสบการณ์์ ที่่� เ ป็็ น ประโยชน์์ ต่่ อ การดำำ� เนิิ น งานของบริิ ษัั ท
มีีความเข้้าใจธุุรกิจิ ของบริิษัทั เป็็นอย่่างดีี และสามารถบริิหารงาน
ให้้ บ รรลุุ วัั ตถุุ ปร ะสงค์์ แ ละเป้้ า หมายที่่� ค ณะกรรมการบริิ ษัั ท
กำำ�หนดไว้้ได้้ นอกจากนั้้�น ได้้ร่่วมพิิจารณาแผนการสืืบทอด
ตำำ�แหน่่งกัับประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร โดยพิิจารณาคััดเลืือกจาก
ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กร เพื่่�อให้้การดำำ�เนิิน
ธุุรกิจิ เป็็นไปอย่่างต่่อเนื่่�องและเสริิมสร้า้ งบุุคลากรให้้มีคี วามพร้้อม
สืืบทอดงานในตำำ�แหน่่งที่่�สำำ�คััญ
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 ณสมบัั ติิ เ หมาะสมกัั บ ตำำ� แหน่่ ง และหน้้ า ที่่� ค วามรัั บ ผิิ ด ชอบ
รวมถึึงมีี ค วามรู้้�ความสามารถ ความเข้้ า ใจในธุุ รกิิ จ และ
ประสบการณ์์ที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อการดำำ�เนิินงานของบริิษััท โดย
การคััดเลืือกเป็็นไปตามระเบีียบในการสรรหาบุุคคลของฝ่่าย
ทรััพยากรบุุคคล

ค่่าตอบแทนกรรมการและผู้้�บริิหาร
บริิษัทั มีีนโยบายจ่่ายค่่าตอบแทนกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููง
ที่่�จูงู ใจในระดัับที่่�เหมาะสม โดยให้้สอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์ เป้้าหมาย
ระยะสั้้� น และระยะยาว ผลการดำำ� เนิิ น งานของบริิ ษัั ท และ
เทีียบเคีียงได้้กับั ธุุรกิจิ หรืืออุุตสาหกรรมเดีียวกััน รวมทั้้�งเหมาะสม
ตามหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของกรรมการและผู้้�บริิหารแต่่ละ
คน โดยกรรมการที่่�ได้้รัับมอบหมายให้้เป็็นกรรมการชุุดย่่อย
ซึ่่�งมีีหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบเพิ่่�มขึ้้�น จะได้้รัับค่่าตอบแทน
ที่่�เหมาะสมเพิ่่�มตามหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่�ได้้รับั มอบหมาย
นั้้�น เพื่่�อเป็็นไปตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี การกำำ�หนด
ค่่ า ตอบแทนควรมีี น โยบายและหลัั ก เกณฑ์์ ก ารพิิ จ ารณา
ค่่าตอบแทนที่่�ชััดเจน คณะกรรมการบริิษััทจึึงพิิจารณาอนุุมััติิ
นโยบายค่่าตอบแทนกรรมการและประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร

เพื่่� อ เป็็ น แนวทางในการกำำ�ห นดค่่ า ตอบแทนที่่� เ ป็็ น ธรรมและ
สมเหตุุ สม ผล โดยประเภทค่่ า ตอบแทนกรรมการประกอบ
ด้้วย ค่่าตอบแทนประจำำ�เดืือน ค่่าเบี้้�ยประชุุม และเงิินรางวััล
โดยคณะกรรมการบรรษััทภิบิ าล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน
จะพิิ จ ารณาค่่ า ตอบแทนคณะกรรมการบริิ ษัั ท ในปีี ที่่� ผ่่ า นมา
เพื่่�อนำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณาอนุุมััติิ ทั้้�งนี้้�
บริิษััทเปิิดเผยค่่าตอบแทนที่่�จะจ่่ายให้้แก่่กรรมการบริิษััทไว้้ใน
แบบ 56-1 One Report / รายงานประจำำ�ปีี 2564 ภายใต้้หััวข้้อ
“ค่่าตอบแทนกรรมการ” หน้้า 125
สำำ�หรัั บ ค่่ า ตอบแทนประธานเจ้้ า หน้้ า ที่่� บ ริิ ห ารและผู้้�บริิ ห าร
ระดัั บ สูู ง เป็็ น ไปตามหลัั ก การและนโยบายที่่� ค ณะกรรมการ
บรรษััทภิบิ าล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทนกำำ�หนดในรููปแบบ
เงิินเดืือน เงิินสมทบกองทุุนสำำ�รองเลี้้ย� งชีีพ และโบนััส ซึ่่ง� พิิจารณา
จากผลการดำำ� เนิิ น งานของบริิ ษัั ทที่่� ส อดคล้้ อ งกัั บ วิิ สัั ย ทัั ศ น์์
พัันธกิิจ และกลยุุทธ์ปร
์ ะจำำ�ปีีของบริิษัทั ตลอดจนแนวปฏิิบัติั แิ ละ
มาตรฐานของกลุ่่�มบริิษััทที่่�มีีขนาดใกล้้เคีียงกััน โดยกำำ�หนดให้้มีี
การประเมิินการปฏิิบััติิงานเป็็นประจำำ�ทุุกปีีตามบทบาท หน้้าที่่�
และความรัับผิิดชอบของแต่่ละคน โดยคณะกรรมการบรรษััท
ภิิ บ าล สรรหา และกำำ�ห นดค่่ า ตอบแทนจะเป็็ น ผู้้�พิิ จ ารณา
ความเหมาะสมในการกำำ�หนดค่่าตอบแทนทั้้�งในระยะสั้้�นและ
ระยะยาว และปรัับค้้างจ้้างประจำำ�ปีีของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
พร้้อมทั้้�งนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อพิิจารณาเห็็นชอบ
และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารจะเป็็นผู้้�พิิจารณาความเหมาะสม
ในการกำำ�หนดค่่าตอบแทนและปรัับค่่าจ้้างประจำำ�ปีีที่่�สะท้้อน
ถึึงผลการปฏิิ บัั ติิ ง านของผู้้�บริิ ห ารแต่่ ล ะคน บริิ ษัั ท เปิิ ด เผย
ค่่าตอบแทนที่่�จะจ่่ายให้้แก่่ผู้้�บริิหารระดัับสููงไว้้ในแบบ 56-1
One Report / รายงานประจำำ�ปีี 2564 หััวข้้อ “นโยบายการจ่่าย
ค่่าตอบแทนผู้้�บริิหาร” หน้้า 111

ความเป็็นอิิสระของคณะกรรมการ
จากฝ่่ายจััดการ
คณะกรรมการบริิษััทมีีความเป็็นอิิสระจากฝ่่ายบริิหาร ทำำ�หน้้าที่่�
กำำ�กัั บดูู แลการดำำ� เนิิ น ธุุ รกิิจ โดยรวม ให้้ ค วามเห็็ น ต่่ อ ทิิศ ทาง
กลยุุ ทธ์์ ข องบริิ ษัั ท เพื่่� อ ใช้้ เ ป็็ น แนวทางจัั ดทำำ� แผนธุุ รกิิ จ และ
แผนปฏิิบัติั งิ าน พร้้อมทั้้�งติิดตามผลการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั และ
ผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่่�องอย่่างสม่ำำ��เสมอ
เพื่่�อให้้มั่่น� ใจว่่าการดำำ�เนิินงานของบริิษัทส
ั ามารถบรรลุุเป้้าหมาย
ที่่�กำำ�หนดไว้้ รายละเอีียดเปิิดเผยในหััวข้้อ “บทบาทหน้้าที่่�ของ
คณะกรรมการ” หน้้า 93
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การพััฒนากรรมการและผู้้�บริิหาร
เพื่่�อให้้การปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการบริิษััทเป็็นไปอย่่างมีี
ประสิิทธิภิ าพ คณะกรรมการบริิษัทั มีีนโยบายส่่งเสริิมให้้กรรมการ
และผู้้�บริิหารระดัับสููงได้้เข้้ารัับการฝึึกอบรมในหลัักสููตรที่่�เป็็น
ประโยชน์์ ต่่ อ การปฏิิบัั ติิ หน้้ 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
ร่่วมกัับเลขานุุการบริิษัทพิ
ั จิ ารณาหลัักสููตรอบรมที่่�จำำ�เป็็นสำำ�หรับั
กรรมการแต่่ ล ะคนที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งในการปฏิิ บัั ติิ หน้้ า ที่่� แ ละ
ความรัับผิิดชอบของกรรมการอย่่างต่่อเนื่่�อง ทั้้�งนี้้� เพื่่�อนำำ�ความรู้้�
และประสบการณ์์มาพััฒนาองค์์กรต่่อไป สำำ�หรัับการพััฒนา
ผู้้�บริิ ห าร นอกจากฝ่่ า ยทรัั พ ยากรบุุ ค คลมีี น โยบายและแผน
การพััฒนาผู้้�บริิหารเป็็นรายบุุคคล เพื่่�อพััฒนาศัักยภาพของ
บุุ ค ลากรในองค์์ ก รให้้ พ ร้้ อ มในการทำำ� งานและสอดคล้้ อ งกัั บ
แผนการสืืบทอดตำำ�แหน่่งงาน และแผนการขยายงานของบริิษััท
แล้้ว คณะกรรมการบริิษััทยัังมีีนโยบายและแผนพััฒนาศัักยภาพ
ของผู้้�บริิหารระดัับสููงอีีกด้้วย

การประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน
คณะกรรมการบริิษััทดููแลให้้มีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน
ของคณะกรรมการบริิษััท คณะกรรมการชุุดย่่อย และประธาน
เจ้้ า หน้้ า ที่่� บ ริิ ห าร เป็็ น ประจำำ� ทุุ ก ปีี อย่่ า งน้้ อ ยปีี ล ะ 1 ครั้้� ง
โดยการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการจะแบ่่ง
ออกเป็็ น 2 ส่่ ว น คืื อ การประเมิิ น ผลการปฏิิ บัั ติิ ง านของ
คณะกรรมการทั้้�งคณะ (As a whole) และการประเมิินผล
การปฏิิบัติั งิ านของตนเอง (Self-Assessment) โดยกระบวนการ
ในการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานดัังกล่่าว คณะกรรมการบริิษััท
มอบหมายให้้คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนด
ค่่าตอบแทนเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบในการทบทวนแบบประเมิินผล
การปฏิิ บัั ติิ หน้้ า ที่่� ข องคณะกรรมการบริิ ษัั ท คณะกรรมการ
ชุุดย่่อย และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร โดยเลขานุุการบริิษััทเป็็น
ผู้้�ดำำ�เนิินการส่่งแบบประเมิินทั้้�งหมดให้้กรรมการทุุกคน เพื่่�อ
ประเมิิ น ผลการปฏิิ บัั ติิ ง านของคณะกรรมการบริิ ษัั ท คณะ
กรรมการชุุดย่่อยที่่�ตนดำำ�รงตำำ�แหน่่ง และประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหาร จากนั้้�นเลขานุุการบริิษััทรวบรวมแบบประเมิินกลัับมา
ประมวลผล เพื่่� อ นำำ� เสนอต่่ อ คณะกรรมการบรรษัั ทภิิ บ าล
สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทนพิิจารณา เพื่่�อรายงานผลต่่อ
คณะกรรมการบริิ ษัั ท โดยคณะกรรมการบริิ ษัั ท จะนำำ� ผล

การประเมิินมาวิิเคราะห์์และหาข้้อสรุุป เพื่่�อกำำ�หนดมาตรการใน
การปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพการทำำ�งานของคณะกรรมการบริิษััท
คณะกรรมการชุุดย่่อย และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร ต่่อไป
หลัั ก เกณฑ์์ ก ารประเมิิ น ผลคิิ ด เป็็ น ร้้ อ ยละจากคะแนนเต็็ ม
ในแต่่ละข้้อ ดัังนี้้�
ช่่วงคะแนน

เกณฑ์์ประเมิิน

ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป

ดีเยี่ยม

ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป

ดีมาก

ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป

พอใช้

น้อยกว่าร้อยละ 50

ควรปรับปรุง

การกำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินงานของ
บริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม
บริิษัทั มีีนโยบายส่่งกรรมการหรืือผู้้�บริิหารที่่�มีคุี ณสมบั
ุ
ติั เิ หมาะสม
ไปเป็็นกรรมการของบริิษััทย่่อย เพื่่�อให้้การบริิหารงานเป็็นไป
ในทิิศทางเดีียวกััน ทั้้�งนี้้� เป็็นข้้อตกลงระหว่่างบริิษััทและบริิษััท
ย่่อยและบริิษัทร่
ั ว่ มในการร่่วมลงทุุน เพื่่�อมีีส่ว่ นร่่วมในการกำำ�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

6.3

จรรยาบรรณธุุรกิิจ
คณะกรรมการบริิษััทกำำ�กัับดููแลให้้ผู้้�บริิหารและพนัักงานทุุกคน
เข้้าใจถึึงมาตรฐานด้้านจริิยธรรมที่่�บริิษััทยึึดถืือในการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจ เพื่่�อให้้บรรลุุวััตถุุประสงค์์ เป้้าหมาย วิิสััยทััศน์์ และเป็็น
การสร้้างคุุณค่า่ ให้้กับั องค์์กร โดยได้้จัดทำ
ั ำ�คู่่�มือื จรรยาบรรณธุุรกิจิ
เป็็นลายลัักษณ์์อัักษรและพิิจารณาทบทวนเป็็นประจำำ�ทุุก 2 ปีี
พร้้อมทั้้�งประกาศและสื่่�อสารให้้ผู้้�บริิหารและพนัักงานทุุกคน
รัับทราบและยึึดเป็็นหลัักปฏิิบััติิในการทำำ�งาน รวมทั้้�งบรรจุุไว้้ใน
เอกสารการปฐมนิิเทศพนัักงานของบริิษััท ตลอดจนมีีการจััด
กิิจกรรมประชาสััมพันั ธ์์เกี่่ย� วกัับเรื่่อ� งนี้้�อย่่างสม่ำำ��เสมอ เพื่่�อปลููกฝััง
ให้้พนัักงานมีีจิิตสำำ�นึึกในเรื่่�องดัังกล่่าว

การเปลี่่�ยนแปลงและพััฒนาการ
ที่่�สำำ�คััญของนโยบาย แนวปฏิิบััติิ
และระบบการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ในรอบปีีที่่�ผ่่านมา
ที่่� ปร ะชุุ ม คณะกรรมการบริิ ษัั ท ครั้้� ง ที่่� 6/2564 เมื่่� อ วัั น ที่่� 9
มีีนาคม 2564 คณะกรรมการบริิษััทโดยผ่่านความเห็็นชอบจาก
คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน
พิิจารณาทบทวนการปฏิิบััติิตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
(CG Code) ในแต่่ละข้้อ เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าได้้มีีการปฏิิบััติิงาน
ที่่� ส อดคล้้ อ งกัั บ หลัั ก ปฏิิ บัั ติิ ดัั ง กล่่ า วตามความเหมาะสมกัั บ
การดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท อย่่างไรก็็ตาม สำำ�หรัับหลัักปฏิิบััติิ
ที่่�ยังั ไม่่เหมาะสมกัับบริิบทธุุรกิจิ ในปััจจุุบันั คณะกรรมการบริิษัทั
พิิจารณากำำ�หนดมาตรการทดแทนที่่�เหมาะสมและได้้บัันทึึกไว้้
เป็็นส่่วนหนึ่่�งของมติิคณะกรรมการบริิษััท เพื่่�อให้้คณะกรรมการ
บรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทนทบทวนและ
นำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษัทั เพื่่�อพิิจารณาทบทวนเป็็นประจำำ�
ทุุกปีี โดยปีี 2564 มีีเรื่่�องที่่�บริิษััทยัังไม่่ได้้นำำ�หลัักปฏิิบััติิตาม
หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีมาปรัับใช้้ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ดัังนี้้�

นอกจากคณะกรรมการบริิษัทั จะพิิจารณาทบทวนคู่่�มืือจรรยาบรรณ
ธุุรกิิจเป็็นประจำำ� เพื่่�อให้้มีีความเหมาะสมกัับสภาวการณ์์ และ
สภาพแวดล้้อมธุุรกิิจที่่�อาจเปลี่่�ยนแปลงไป ยัังกำำ�กัับดููแลให้้มีี
การจััดอบรมจรรยาบรรณธุุรกิิจแก่่พนัักงานในวัันศุุกร์์ที่่� 10
ธัันวาคม 2564 เพื่่�อส่่งเสริิมให้้พนัักงานทุุกคนยึึดถืือปฏิิบััติิไปใน
แนวทางเดีียวกััน นอกจากนี้้� บริิษััทมีีความมุ่่�งหวัังให้้คู่่�ค้้ามีีการ
ดำำ�เนิินธุุรกิจิ อย่่างยั่่ง� ยืืน และสอดคล้้องกัับวิิถีกี ารดำำ�เนิินงานของ
บริิษััท จึึงได้้สื่่�อสารจรรยาบรรณคู่่�ค้้าธุุรกิิจที่่�ครอบคลุุมประเด็็น
ด้้านสิิทธิมนุ
ิ ษุ ยชน แรงงาน สิ่่ง� แวดล้้อม และการต่่อต้้านการทุุจริิต
คอร์์ รัั ปชัั น รวมทั้้� ง การเคารพและการปฏิิ บัั ติิ ต ามกฎหมาย
กฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อเป็็นแนวทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจร่่วมกััน
ทั้้�งนี้้� เพื่่�อประโยชน์์ของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย บริิษััทได้้เผยแพร่่
นโยบายกำำ�กัับดููแลกิิจการ จรรยาบรรณธุุรกิิจ และจรรยาบรรณ
คู่่�ค้้าธุุรกิจิ รวมทั้้�งช่่องทางการร้้องเรีียนผ่่านทางเว็็บไซต์์ของบริิษัทั
ภายใต้้หััวข้้อ “การกำำ�กัับดููแลกิิจการ”
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หลัักปฏิิบััติิ

คำำ�ชี้้�แจงของบริิษััท

กรรมการอิิสระ
มีีการดำำ�รงตำำ�แหน่่งต่่อเนื่่�องไม่่เกิิน 9 ปีี

คณะกรรมการกำำ�หนดนโยบายในการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของกรรมการอิิสระ
ไว้้ไม่่เกิิน 3 วาระติิดต่่อกััน ในปีี 2564 มีีกรรมการอิิสระ 1 คน ที่่�ดำำ�รง
ตำำ�แหน่่งกรรมการอิิสระต่่อเนื่่�องเกิิน 9 ปีี คืือ ดร.ชััยพััฒน์์ สหััสกุุล
โดยคณะกรรมการได้้พิจิ ารณาแล้้ว มีีความเห็็นว่่ากรรมการอิิสระดัังกล่่าว
เป็็นบุุคคลที่่�มีีความรู้้� ความสามารถ และประสบการณ์์อัันเป็็นที่่�ต้้องการ
ของบริิษััท สามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในฐานะกรรมการอิิสระได้้เป็็นอย่่างดีี
และสามารถให้้ความเห็็นได้้อย่่างอิิสระ อีีกทั้้�งสนัับสนุุนให้้การดำำ�เนิิน
ธุุรกิจิ บรรลุุผลสำำ�เร็็จและเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�อง บริิษัทจึึ
ั งเชื่่อ� มั่่�นว่่ากรรมการ
อิิสระดัังกล่่าวยัังมีีคุุณสมบััติิที่่�เหมาะสม ทั้้�งนี้้� ในที่่�ประชุุมคณะกรรมการ
บริิษััทครั้้�งที่่� 1/2565 ดร.ชััยพััฒน์์ สหััสกุุล ได้้แสดงความประสงค์์ไม่่ขอต่่อ
วาระกรรมการ โดยจะมีีผลในวัันประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2565

พิิจารณาจััดทำำ� Shareholders’ Agreement
หรืือข้้อตกลงอื่่�นเพื่่�อให้้เกิิดความชััดเจน
เกี่่�ยวกัับอำำ�นาจในการบริิหารจััดการบริิษััทย่่อย

ในปีี 2564 บริิษััทมีีการปรัับโครงสร้้างองค์์กรให้้สอดคล้้องกัับวิิสััยทััศน์์
และกลยุุทธ์์ในการดำำ�เนิินงานท่่ามกลางวิิกฤตการณ์์ต่่างๆ และบริิษััท
อยู่่�ระหว่่างการพิิจารณาสรรหาผู้้�บริิหารที่่�เหมาะสม เพื่่�อแต่่งตั้้�งเป็็น
ตััวแทนในบริิษััทย่่อยตามสััดส่่วนการถืือหุ้้�น เพื่่�อควบคุุมดููแลและมีี
ส่่วนร่่วมในการกำำ�หนดนโยบายบริิหารงานที่่�สำำ�คัญ
ั ต่่อการประกอบกิิจการ
ของบริิษััท

พิิจารณาจััดให้้มีีที่่�ปรึึกษาภายนอก
มาช่่วยในการกำำ�หนดแนวทาง และเสนอแนะ
ประเด็็นในการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของ
คณะกรรมการอย่่างน้้อยทุุกๆ 3 ปีี

คณะกรรมการมอบหมายให้้ฝ่่ายบริิหารไปดำำ�เนิินการศึึกษาข้้อมููลและ
พิิจารณาตามความเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบมีีกรรมการอย่่างน้้อย
1 คนที่่�จบการศึึกษาด้้านบััญชีี

ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั ครั้้ง� ที่่� 8/2564 เมื่่อ� วัันที่่� 23 เมษายน 2564
ได้้ มีี มติิ แ ต่่ ง ตั้้� ง นางสุุ วิิ มล กฤตยาเกีี ย รณ์์ เป็็ น กรรมการตรวจสอบ
โดยนางสุุวิิมล กฤตยาเกีียรณ์์ มีีวุุฒิิการศึึกษาด้้านบััญชีีโดยตรง มีีความรู้้�
และประสบการณ์์ เ พีี ย งพอที่่� จ ะสามารถทำำ�หน้้ า ที่่� ใ นการสอบทาน
ความน่่าเชื่่�อถืือของงบการเงิินได้้เป็็นอย่่างดีี อย่่างไรก็็ดีี นางสุุวิิมล
กฤตยาเกีียรณ์์ ได้้ยื่่�นจดหมายขอลาออกจากตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษััท
โดยมีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 16 กรกฎาคม 2564 เนื่่�องจากมีีภารกิิจส่่วนตััว ทำำ�ให้้
ไม่่ ส ามารถปฏิิ บัั ติิ หน้้ า ที่่� ก รรมการได้้ อ ย่่ า งเต็็ มที่่� ดัั ง นั้้� น ที่่� ปร ะชุุ ม
คณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 13/2564 เมื่่�อวัันที่่� 15 ตุุลาคม 2564 จึึงมีี
มติิแต่่งตั้้�ง นายวิิภููธา ตระกููลฮุุน ผู้้�ที่่�มีีวุุฒิิการศึึกษาด้้านบััญชีีการเงิิน
ให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที่่�ลาออก

(6) นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
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หลัักปฏิิบััติิ

คำำ�ชี้้�แจงของบริิษััท

คณะกรรมการควรมีีกรรมการอิิสระที่่�เป็็นผู้้�หญิิง
อย่่างน้้อย 1 คน

บริิ ษัั ท มีี น โยบายการพิิ จ ารณาความหลากหลายในโครงสร้้ า งคณะ
กรรมการบริิ ษัั ท ทั้้� ง ด้้ า นทัั ก ษะวิิ ช าชีี พ ความเชี่่� ย วชาญเฉพาะด้้ า น
และเพศ ทั้้�งนี้้� ที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2564 เมื่่�อวัันที่่� 23
เมษายน 2564 มีีมติแิ ต่่งตั้้ง� นางสุุวิมล
ิ กฤตยาเกีียรณ์์ เป็็นกรรมการอิิสระ
แทนกรรมการที่่�ออกตามวาระ จึึงทำำ�ให้้บริิษััทมีีกรรมการอิิสระที่่�เป็็น
ผู้้�หญิิ ง จำำ� นวน 1 คน สอดคล้้ อ งตามหลัั ก การกำำ�กัั บ ดูู แ ลกิิ จ การที่่� ดีี
อย่่างไรก็็ดีี นางสุุวิิมล กฤตยาเกีียรณ์์ ได้้ยื่่�นจดหมายขอลาออกจาก
ตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษััท โดยมีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 16 กรกฎาคม 2564
เนื่่�องจากมีีภารกิิจส่่วนตััว ทำำ�ให้้ไม่่สามารถปฏิิบัติั หน้
ิ า้ ที่่�กรรมการได้้อย่่าง
เต็็มที่่� ดัังนั้้�น ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 13/2564 เมื่่�อวัันที่่�
15 ตุุลาคม 2564 จึึงมีีมติิแต่่งตั้้�งนายวิิภููธา ตระกููลฮุุน ให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
กรรมการอิิสระแทนกรรมการที่่�ลาออก
ปััจจุุบััน คณะกรรมการบริิษััทมีีจำำ�นวน 12 คน ประกอบด้้วยกรรมการ
เพศชาย 11 คน กรรมการเพศหญิิง 1 คน ซึ่่�งเป็็นจำำ�นวนที่่�เหมาะสมกัับ
ขนาด ประเภท และความซัับซ้้อนทางธุุรกิิจ อย่่างไรก็็ตาม หากบริิษััท
มีีโอกาสในการสรรหากรรมการอิิสระเพิ่่�ม บริิษััทพร้้อมจะนำำ�หลัักปฏิิบััติิ
ตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีมาปรัับใช้้อย่่างแน่่นอน
ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการบริิษััทได้้พิิจารณากลั่่�นกรองตามความเห็็นของ
คณะกรรมการบรรษััทภิบิ าล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน เห็็นสมควร
เสนอต่่อที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2565 ในวัันที่่� 22 เมษายน 2565
เพื่่�อพิิจารณาเลืือกตั้้ง� นางสาวภััทรวรรณ มานััสสถิตย์
ิ ์ เป็็นกรรมการบริิษัทั
(อิิสระ) ของบริิษััทแทนกรรมการที่่�ออกตามวาระ

คณะกรรมการควรประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ
มากกว่่า 50%

บริิ ษัั ท อยู่่�ระหว่่ า งการศึึกษาการปรัั บ โครงสร้้ า งคณะกรรมการและ
พิิจารณาตามความเหมาะสมกัับการประกอบธุุรกิิจของบริิษััท ปััจจุุบััน
บริิษััทมีีกรรมการอิิสระ 5 คน จากกรรมการทั้้�งหมด 12 คน คิิดเป็็น
41.67%

นอกจากนี้้� ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 14/2564 เมื่่�อวัันที่่� 12 พฤศจิิกายน 2564 ได้้พิิจารณาทบทวนและปรัับปรุุงนโยบาย
การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�นำำ�เสนอโดยคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน เพื่่�อให้้นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ของบริิษััททัันสมััยและสอดคล้้องกัับแนวปฏิิบััติิตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลัักเกณฑ์์ ระเบีียบ และข้้อบัังคัับของหน่่วยงาน
ที่่�ทำำ�หน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลกิิจการ อย่่างไรก็็ดีี คณะกรรมการบริิษััทมีีแผนที่่�จะนำำ�หลัักปฏิิบััติิตามแนวทางการกำำ�กัับกิิจการที่่�ดีีที่่�ยัังไม่่ได้้
ปฏิิบััติิมาทบทวนและดำำ�เนิินการให้้สอดคล้้องครบถ้้วนภายในปีี 2565
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จากการที่่�บริิษัทยึึดมั่่
ั
น� ในการนำำ�หลักั การกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีแี ละหลัักจรรยาบรรณธุุรกิจิ มาใช้้ในการบริิหาร
และดำำ�เนิินงานของบริิษััทอย่่างต่่อเนื่่�อง และได้้พััฒนาระดัับการกำำ�กัับดููแลกิิจการให้้มีีประสิิทธิิภาพและ
เหมาะสมกัับบริิษััทมาโดยตลอด เป็็นผลให้้บริิษััทได้้รัับการประเมิินจากองค์์กรต่่างๆ ดัังนี้้�
บริิษััทได้้รัับการประเมิินจากโครงการผลสำำ�รวจการกำำ�กัับดููแลกิิจการของ

บริิษััทจดทะเบีียนไทย (CGR) ประจำำ�ปีี 2564 ในระดัับดีีเลิิศ (5 ดาว)

และได้้รับั การจััดอันั ดัับเป็็น 1 ใน 37 บริิษัทั Top Quartile ในกลุ่่�มบริิษัทั จดทะเบีียน
ที่่�มีีมููลค่่าหลัักทรััพย์์ตามราคาตลาด (Market Cap.) 10,000-30,000 ล้้านบาท
บริิษััทได้้รัับรางวััล  “ASEAN Asset Class Publicly Listed Companies” จาก
โครงการ 2019 ACGS ASEAN Corporate Governance Scorecard รางวััลดังั กล่่าว
มอบให้้แก่่บริิษััทจดทะเบีียนในอาเซีียนจำำ�นวน 135 บริิษััทที่่�ได้้รัับคะแนนประเมิินตั้้�งแต่่ 97.50
คะแนนขึ้้�นไป โดยแบ่่งเป็็นบริิษััทจดทะเบีียนไทย จำำ�นวน 42 บริิษััท
บริิ ษัั ท ได้้ รัั บ รางวัั ล  “โครงการส่่งเสริิ ม โรงงานอุุ ตส าหกรรมให้้ มีี ความรัั บ ผิิ ด ชอบต่่อ
สัังคมและชุุมชนอย่่างยั่่�งยืืน” หรืือ CSR-DIW Continuous Award ประจำำ�ปีี 2564
จากกรมโรงงานอุุตสาหกรรม กระทรวงอุุตสาหกรรม ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 2
บริิษััทได้้รัับการคััดเลืือกให้้อยู่่�ใน Thailand Sustainability Investment (THSI) หรืือ
รายชื่่�อหุ้้�นยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2564 จััดโดยตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ซึ่่�งบริิษััทได้้รัับ
การคััดเลืือกให้้อยู่่�ในรายชื่่�อหุ้้�นยั่่�งยืืนเป็็นปีีที่่� 5
บริิ ษัั ท ได้้ รัั บ การประเมิิ น จาก โครงการประเมิินคุุณภาพการจััดการ
ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น (AGM Checklist) โดยสมาคมส่่งเสริิมผู้้�ลงทุุนไทย
ด้้วยคะแนนเต็็ม 100 คะแนน อยู่่�ในระดัับ “ดีีเยี่่�ยม”
บริิษัทั ได้้รับั การคััดเลืือกให้้อยู่่�ในกลุ่่�มหลัักทรััพย์์ ESG100 ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 6 และได้้รับั รางวััล
เกีียรติิคุณ
ุ การเปิิดเผยข้้อมููลความยั่่�งยืืน หรืือ Sustainability Disclosure Award ประจำำ�ปีี 2564
โดยสถาบัันไทยพััฒน์์ จากการดำำ�เนิินงานที่่�โดดเด่่นด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนในทุุกมิิติิ รวมถึึง
การเปิิดเผยข้้อมููลต่อ่ สาธารณะและผู้้�มีส่ี ว่ นได้้เสีียที่่�เกี่่ย� วข้้องอย่่างโปร่่งใส ภายใต้้กรอบการรายงาน
ตามมาตรฐาน GRI Standard
บริิษััทได้้รัับรางวััล Best of the Best จาก อย.ควอลิิตี้้�อวอร์์ด ประจำำ�ปีี 2564 ในกลุ่่�มสถานประกอบ
การด้้านอาหาร ประเภทกิิจการผู้้�ประกอบการอุุตสาหกรรมการเกษตรที่่�ดำำ�เนิินงานอย่่างมีีคุุณภาพ มีีจริิยธรรม
และประกอบด้้วยความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม นอกจากนี้้� บริิษััทเคยได้้รัับรางวััลอย.ควอลิิตี้้�อวอร์์ด มาแล้้ว 3 ปีี
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7

โครงสร้้างการกำำ�กัับดููแลกิิจการและ
ข้้อมููลสำำ�คััญเกี่่�ยวกัับคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุุดย่่อย ผู้้�บริิหาร
พนัักงาน และอื่่�นๆ

7.1

โครงสร้้างการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ผัังโครงสร้้างองค์์กร
(ณ วัันที่่� 17 ธัันวาคม 2564)

คณะกรรมการบร�ษัท
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการนโยบายส��งแวดลอม สังคม บร�หารความเส�่ยงและ
การกำกับดูแลการปฏิบัติตามเกณฑ (ESRC)
คณะกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการบร�ษัท

ประธานเจาหนาที่บร�หาร

กรรมการผูจัดการ
สำนักตรวจสอบภายใน

สำนักประธานเจาหนาที่บร�หาร
ประธานเจาหนาที่
ปฏิบัติการ
ดานการพาณิชย
ผูชวย
กรรมการ
ผูจัดการ
ฝายธุรกิจ
1

ผูชวย
กรรมการ
ผูจัดการ
ฝายธุรกิจ
2 3 และ 4

ผูชวย
กรรมการ
ผูจัดการ
ฝาย Supply&
Trading

ประธานเจาหนาที่
ปฏิบัติการ
ดานการบร�หาร
ผูชวย
กรรมการ
ผูจัดการ
ดานการ
บร�หาร

ประธานเจาหนาที่
ปฏิบัติการ
ดานการผล�ต
ผูชวย
กรรมการ
ผูจัดการ
สายงาน
ผล�ต

ฝาย ฝาย ฝาย ฝาย ฝาย
ฝาย
ฝาย
ฝาย
ฝาย ฝาย ฝาย
ฝาย
ฝาย
พัฒนา ธุรกิจ ธุรกิจ ธุรกิจ ธุรกิจ Supply& บัญชีและ ทรัพยากร โลจ�สติกส ผล�ต ว�ศวกรรม บร�หาร เทคนิค
ธุรกิจ 1
2
3
4 Trading การเง�น บุคคล
งานกลาง

(7) โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการและข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ
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7.2

ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับคณะกรรมการ
โครงสร้้างคณะกรรมการประกอบด้้วย คณะกรรมการบริิษััท
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา
และกำำ�หนดค่่าตอบ และคณะกรรมการนโยบายสิ่่ง� แวดล้้อม สัังคม
บริิ ห ารความเสี่่� ย ง และการกำำ�กัั บ การปฏิิ บัั ติิ ต ามกฎเกณฑ์์
ซึ่่�งส่่งเสริิมให้้การกำำ�กัับดููแลกิิจการมีีความเหมาะสม ตรวจสอบ
ได้้ และเป็็นการถ่่วงดุุลระหว่่างกััน

องค์์ประกอบของ
คณะกรรมการบริิษััท

คณะกรรมการบริิษัทปร
ั ะกอบด้้วยบุุคคลที่่�มีคี วามรู้้�ความสามารถ
มีีคุุณสมบััติิหลากหลายจากสาขาวิิชาชีีพ มีีทัักษะความชำำ�นาญ
และประสบการณ์์ในด้้านอุุตสาหกรรมน้ำำ��มัันพืืชโดยตรง และ
ประสบการณ์์ด้้านอื่่�นๆ ที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อการดำำ�เนิินงานของ
คณะกรรมการและธุุรกิิจของบริิษััท เป็็นผู้้�ที่่�มีีเวลาเพีียงพอและ
ให้้ความทุ่่�มเทในการปฏิิบััติิงานของบริิษััท คณะกรรมการเป็็น
ผู้้�มีี บ ทบาทสำำ�คัั ญ ในการกำำ�ห นดนโยบายและภาพรวมของ
องค์์กร ทั้้�งระยะสั้้�นและระยะยาวร่่วมกัับผู้้�บริิหารระดัับสููง และ
มีีบทบาทสำำ�คััญในการกำำ�กัับดููแล ตรวจสอบ และประเมิินผล
การดำำ�เนิินงานของบริิษััทให้้เป็็นไปตามแผนที่่�วางไว้้

ตามข้้อบัังคัับของบริิษััทกำำ�หนดให้้มีีกรรมการไม่่น้้อยกว่่า 5 คน
โดยกรรมการไม่่น้้อยกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งต้้องมีีถิ่่�นฐานในประเทศไทย
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 คณะกรรมการบริิษััทมีีจำำ�นวน 12 คน
ประกอบด้้วยกรรมการเพศชาย 11 คน กรรมการเพศหญิิง 1 คน
ตามหลัั ก การกำำ�กัั บ ดูู แ ลกิิ จ การที่่� ดีี สำำ�หรัั บ บริิ ษัั ท จดทะเบีี ย น
ซึ่่�งเป็็นจำำ�นวนที่่�เหมาะสมกัับขนาด ประเภท และความซัับซ้้อน
ทางธุุรกิจิ นอกจากนี้้� คณะกรรมการบริิษัทปร
ั ะกอบด้้วยกรรมการ
ที่่�มีคุี ณสมบั
ุ
ติั เิ ป็็นกรรมการอิิสระ ตามหลัักเกณฑ์์ที่่ค� ณะกรรมการ
กำำ�กัั บ ตลาดทุุ น ประกาศและข้้ อ บัั ง คัั บ ตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ห่่ ง
ประเทศไทยกำำ�หนดในสััดส่่วนไม่่น้้อยกว่่า 1 ใน 3 ของจำำ�นวน
กรรมการทั้้� ง หมด โดยกรรมการอิิ สร ะจะทำำ�หน้้ า ที่่� ใ นการ
ตรวจสอบการทำำ�งานของฝ่่ายจััดการ เสนอแนะและแสดงความ
คิิดเห็็น สนัับสนุุนนโยบายที่่�เป็็นประโยชน์์ต่อ่ ผู้้�ถืือหุ้้�น หรืือคััดค้า้ น
แนวทางที่่�อาจก่่อให้้เกิิดความไม่่เป็็นธรรม หรืือไม่่โปร่่งใส ซึ่ง่� อาจ
กระทบต่่อผลประโยชน์์ของผู้้�ถืือหุ้้�น และผู้้�มีส่ี ว่ นได้้เสีียกลุ่่�มต่่างๆ
รวมทั้้�งดููแลให้้บริิษััทกำำ�หนดและเปิิดเผยนโยบายด้้านการดููแล
การทำำ�ร ายการที่่� เ กี่่� ย วโยงกัั น เพื่่� อ ให้้ มั่่� น ใจได้้ ว่่ า เป็็ น ไปเพื่่� อ
ประโยชน์์สูงู สุุดของบริิษัทั และผู้้�ถืือหุ้้�น สำำ�หรับั กรรมการที่่�ไม่่เป็็น
ผู้้�บริิหารจะมีีประสบการณ์์ในธุุรกิจิ หรืืออุุตสาหกรรมหลัักที่่�บริิษัทั
ดำำ�เนิินการอยู่่� โดยกรรมการทั้้�งหมดเป็็นบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิ
ทัักษะ และความเชี่่�ยวชาญที่่�เป็็นประโยชน์์สอดคล้้องกัับธุุรกิิจ
ขององค์์กร องค์์ประกอบของคณะกรรมการบริิษัทปั
ั จั จุุบันั มีีดังั นี้้�


กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร 11 คน (คิิดเป็็นร้้อยละ 91.67
ของจำำ�นวนคณะกรรมการบริิษััท) ประกอบด้้วย







กรรมการอิิสระ จำำ�นวน 5 คน (ไม่่น้้อยกว่่า 1 ใน 3
ของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมด คิิดเป็็นร้้อยละ 41.67
ของจำำ�นวนคณะกรรมการบริิษััท)
กรรมการอื่่�นที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องในการบริิหารงานประจำำ�
ของบริิษััท จำำ�นวน 6 คน (คิิดเป็็นร้้อยละ 50 ของ
จำำ�นวนคณะกรรมการบริิษััท)

กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร 1 คน (คิิดเป็็นร้้อยละ 8.33 ของ
จำำ�นวนคณะกรรมการบริิษััท)

(7) โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการและข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ
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ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 คณะกรรมการบริิษััท มีีทั้้�งหมด 12 คน ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ 5 คน (สััดส่่วน 1 ใน 3 ของจำำ�นวน
กรรมการทั้้�งหมด) กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร 1 คน และกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร 6 คน โดยมีีรายนามคณะกรรมการบริิษััท ดัังนี้้�
ชื่่�อ

นามสกุุล

ตำำ�แหน่่ง

1.

ดร.สุุวิิทย์์

เมษิินทรีีย์์

ประธานกรรมการ (อิิสระ) / ประธานคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล
สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน / ประธานกรรมการนโยบาย ESRC

2.

นายอภิิชาติิ

จีีระพัันธุ์์�

รองประธานกรรมการ (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.

นายวิิภููธา

ตระกููลฮุุน

กรรมการ (อิิสระ) / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการนโยบาย ESRC

6.

นางสาวอรััญญา

วิิทยฐานกรณ์์/1

กรรมการ / กรรมการนโยบาย ESRC

7.

นายวิิชััย

วิิทยฐานกรณ์์

กรรมการ

8.

นายวััชร

วิิทยฐานกรณ์์/1

กรรมการ

9.

นายพาชััย

จัันทร์์พิิทัักษ์์/1

กรรมการ

10.

นายเอกรััฐ

วงศ์์ศุุภชาติิกุุล

กรรมการ

11.

นายวรวุุฒิิ

ตั้้�งพิิรุุฬห์์ธรรม/1

กรรมการ

12.

นายคุุณา

วิิทยฐานกรณ์์/1

กรรมการ

หมายเหตุุ :

/1

กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนามผููกพัันบริิษัทั โดยกำำ�หนดให้้กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนามผููกพัันบริิษัทั 2 คน ลงลายมืือชื่่อ� ร่่วมกัันและประทัับตราสำำ�คัญ
ั
ของบริิษััท

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

บทบาทหน้้าที่่�ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริิษััทมีีบทบาทหน้้าที่่�ที่่�สำำ�คััญในการกำำ�กัับดููแล
การกำำ�หนดวััตถุปร
ุ ะสงค์์และเป้้าหมายหลัักของบริิษัทั กำำ�กับั ดููแล
กลยุุทธ์์ นโยบาย แผนงาน และติิดตามการทำำ�งานของฝ่่ายจััดการ
เพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดของบริิษััทและเป็็นธรรมต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
และสัังคมโดยรวม โดยคำำ�นึึงถึึงหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
ในปีี 2564 ไม่่ปรากฏว่่าบริิษััทมีีการกระทำำ�ที่่�ขััดต่่อกฎระเบีียบ
ที่่�ร้้ายแรงตามกฎระเบีียบของ ก.ล.ต. และตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
หรืือมีีการกระทำำ�ผิดิ ด้้านการทุุจริิตหรือื กระทำำ�ผิดิ จริิยธรรม หรืือ
มีีกรณีีที่่�กรรมการไม่่เป็็นผู้้�บริิหารลาออก เนื่่�องจากประเด็็น
การกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััท หรืือมีีกรณีีเกี่่�ยวกัับชื่่�อเสีียง
ในทางลบของบริิษััท เนื่่�องจากความล้้มเหลวในการทำำ�หน้้าที่่�
สอดส่่องดููแลของคณะกรรมการบริิษััท	

ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�และ
ความรัับผิิดชอบ
ของคณะกรรมการบริิษััท
คณะกรรมการบริิ ษัั ท มีี หน้้ า ที่่� กำำ�ห นดนโยบายและทิิ ศ ทาง
การดำำ�เนิินงานของบริิษััท (Directing) และกำำ�กัับควบคุุมดููแล
(Monitoring and Supervision) ให้้ฝ่่ายจััดการดำำ�เนิินการ
ให้้ เ ป็็ น ไปตามนโยบายที่่� กำำ�ห นดไว้้ อ ย่่ า งมีี ปร ะสิิ ทธิิ ภ าพและ
ประสิิทธิิผลด้้วยความระมััดระวัังและความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต เพื่่�อ
เพิ่่�มมูลค่
ู า่ ทางเศรษฐกิิจสููงขึ้้น� ให้้แก่่กิจิ การ 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 ตร คณะกรรมการบริิ ษัั ท โดยผ่่ า นความเห็็ น ชอบจาก
คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน
และกำำ�หนดให้้ทบทวนเป็็นประจำำ�ทุุกปีี

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
คณะกรรมการบริิษัทั มีีอำำ�นาจในการพิิจารณาและอนุุมัติั เิ รื่่อ� ง
เกี่่�ยวกัับการบริิหารงานและการดำำ�เนิินงานของบริิษััท และ
มีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบที่่�สำำ�คััญดัังนี้้�
	กำำ�หนดนโยบายการดำำ�เนิินธุุรกิิจ วิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ
กลยุุทธ์์ เป้้าหมายระยะยาว และทบทวนให้้สอดคล้้อง
กัับสภาพแวดล้้อมทางธุุรกิิจเป็็นประจำำ�ทุุกปีี เพื่่�อให้้
ผู้้�บริิหารและพนัักงานมีีจุดมุ่่�
ุ งหมายในการดำำ�เนิินงาน
ไปในทิิศทางเดีียวกััน



ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 13/2564
คณะกรรมการบริิษัทั ได้้มีกี ารพิิจารณาแผนธุุรกิจิ และ
งบประมาณประจำำ�ปีี 2565 พร้้อมทั้้�งกำำ�หนดกลยุุทธ์์
เป้้าหมาย และทิิศทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท
ให้้เหมาะสมกัับสภาพแวดล้้อมทางธุุรกิิจในปััจจุุบััน
อย่่างไรก็็ตาม คณะกรรมการบริิษััทได้้ตระหนัักถึึง
ผลกระทบของการดำำ�เนิินธุุรกิจิ ภายใต้้สภาพแวดล้้อม
ทางเศรษฐกิิ จ ที่่� เ ปลี่่� ย นแปลงอย่่ า งรวดเร็็ ว จึึง
มอบหมายให้้มีีการพิิจารณาทบทวนวิิสััยทััศน์์ และ
ทิิศทางเชิิงยุุทธศาสตร์์ ในการประชุุมคณะกรรมการ
บริิษััท ครั้้�งที่่� 14/2564 และครั้้�งที่่� 15/2564 เพื่่�อให้้
ธุุรกิิจสามารถปรัับตััวตามกระแสโลกที่่�เปลี่่�ยนแปลง

ในปีี 2564 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 ตร คณะกรรมการ
บริิษััทบนเว็็บไซต์์ของบริิษััท ในหััวข้้อ “การกำำ�กัับดููแลกิิจการ”
(www.tvothai.com/th/corporate-governance)

(7) โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการและข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ
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แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564

ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

	กำำ�หนดและทบทวนโครงสร้้างคณะกรรมการ รวมถึึง
อำำ�นาจอนุุมััติิ เพื่่�อให้้เหมาะสมกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ของบริิษััท ตลอดจนกำำ�กัับดููแลให้้มีีกระบวนการ
สรรหาและเลืือกตั้้ง� กรรมการบริิษัทั อย่่างโปร่่งใส และ
มีี ก ารกำำ�ห นดค่่ า ตอบแทนกรรมการบริิ ษัั ท อย่่ า ง
เหมาะสม



ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทครั้้�งที่่� 5/2564
คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณารายชื่่�อบุุคคลที่่�ผ่่าน
ความเห็็นชอบจากที่่�ประชุุมคณะกรรมการบรรษััท
ภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน เพื่่�อเสนอต่่อ
ที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2564 พิิจารณา
แต่่งตั้้ง� เป็็นกรรมการบริิษัทั แทนกรรมการที่่�ออกตาม
วาระ อีี ก ทั้้� ง ในการประชุุ ม คณะกรรมการบริิ ษัั ท
ครั้้�งที่่� 9/2564 คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาอนุุมััติิ
ทบทวนระเบีียบว่่าด้้วยค่่าตอบแทนสำำ�หรับั กรรมการ
ที่่�ปรึึกษาและผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ รวมทั้้�งผู้้�บริิหารระดัับสููง
เพื่่� อ ให้้ ก ารจ่่ า ยค่่ า ตอบแทนของบริิ ษัั ท มีี ค วาม
ชััดเจน โปร่่งใส ครอบคลุุมตำำ�แหน่่งที่่�ปรึึกษาและ
ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิทั้้�งหมดของบริิษััท และสอดคล้้องกัับ
หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

	กำำ�หนดโครงสร้้างองค์์กร หรืือโครงสร้้างการบริิหาร
ที่่�เหมาะสมกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจ และกำำ�กัับดููแลให้้มีี
การปฏิิบััติิตามกฎหมาย และมีีนโยบายการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจที่่�สอดคล้้องตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
ตลอดจนส่่งเสริิมการสร้้างวััฒนธรรมองค์์กรที่่�ยึึดมั่่�น
ในจริิยธรรมและคุุณธรรม และปฏิิบััติิตามนโยบาย
และคู่่�มืือต่่างๆ ที่่�บริิษััทกำำ�หนด รวมทั้้�งประพฤติิตน
เป็็นแบบอย่่าง เพื่่�อให้้ความมั่่�นใจว่่า โครงสร้้างและ
วิิธีปี ฏิิบัติั ต่ิ า่ งๆ ของคณะกรรมการบริิษัทที่่
ั เ� ป็็นอยู่่�ได้้
ปูู ท างไว้้ สำำ�หรัั บ การกำำ�กัั บ ดูู แ ลที่่� เ หมาะสม และ
การปฏิิบััติิงานอย่่างมีีจริิยธรรมที่่�ดีี



บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

อนุุมััติิกลยุุทธ์์และนโยบายที่่�สำำ�คััญ ตลอดจนแผน
การดำำ�เนิินงานต่่างๆ และงบประมาณประจำำ�ปีีของ
บริิษัทั ตลอดจนติิดตามให้้มีกี ารนำำ�กลยุุทธ์ข์ องบริิษัทั
ไปปฏิิ บัั ติิ ต ามแผนงานที่่� กำำ�ห นดไว้้ แ ละดูู แ ลให้้
ฝ่่ า ยจัั ด การมีี ก ารรายงานผลการปฏิิ บัั ติิ ง านต่่ อ
คณะกรรมการบริิษััทอย่่างสม่ำำ��เสมอ



ในปีี 2564 คณะกรรมการบริิ ษัั ทกำำ�ห นดให้้ ฝ่่า ย
จััดการรายงานผลการดำำ�เนิินงาน ผลประกอบการ
ของบริิษััท และแผนงานต่่างๆ ตามกลยุุทธ์์ที่่�วางไว้้
เป็็ น ประจำำ� ทุุ ก ไตรมาส ตลอดจนกำำ�กัั บ ดูู แ ลให้้ มีี
การประเมิินผลการดำำ�เนิินงานครึ่่ง� ปีีแรก และทบทวน
แผนธุุรกิิจของครึ่่�งปีีหลััง ทั้้�งนี้้� สำำ�หรัับแผนธุุรกิิจ
ปีี 2565 คณะกรรมการบริิษัทั ได้้มีกี ารพิิจารณาอนุุมัติั ิ
ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 13/2564

	กำำ�หนดโครงสร้้างอำำ�นาจอนุุมััติิ และอำำ�นาจดำำ�เนิิน
การที่่�เหมาะสมกัับความรัับผิิดชอบของฝ่่ายจััดการ



คณะกรรมการกำำ�กัั บ ดูู แ ลให้้ มีี ก ารจัั ด โครงสร้้ า ง
องค์์กรที่่�เหมาะสมทั้้�งตามสายงานและประเภทธุุรกิจิ
โดยให้้ มีี ลัั ก ษณะใกล้้ เ คีี ย งกัั บ บริิ ษัั ท จดทะเบีี ย น
ในกลุ่่�มอุุ ตส าหกรรมเดีี ย วกัั น เพิ่่� ม ความชัั ด เจน
ในบทบาทความเป็็นผู้้�นำำ�ของคณะกรรมการ และมีี
การแบ่่งบทบาทหน้้าที่่�ระหว่่างคณะกรรมการและ
ฝ่่ายจััดการอย่่างชััดเจน ทั้้�งนี้้� ระเบีียบอำำ�นาจอนุุมััติิ
ดำำ�เนิินการฉบัับปััจจุุบััน ได้้รัับอนุุมััติิจากที่่�ประชุุม
คณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 11/2563

ในปีี 2564 คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาทบทวน
นโยบายกำำ�กับั ดููแลกิิจการให้้มีคี วามเหมาะสม ทัันสมััย
และสอดคล้้องต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิจิ ตามหลัักการกำำ�กับั
ดููแลกิิจการที่่�ดีี

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

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

	กำำ�หนดนโยบายการลงทุุนเพื่่�อการบริิหารทางการเงิิน
รวมถึึงนโยบายและวงเงิิ น สำำ�หรัั บ การซื้้� อ ขาย
เครื่่�องมืือทางการเงิิน (Options) ตลอดจนพิิจารณา
อนุุ มัั ติิ แ ละให้้ ค วามเห็็ น ชอบต่่ อ รายการที่่� มีี ส าระ
สำำ�คััญ เช่่น การอนุุมััติิใช้้วงเงิินสิินเชื่่�อจากสถาบััน
การเงิิน การกู้้�ยืืม การค้ำำ��ประกััน โครงการลงทุุนใหม่่
โดยให้้เป็็นไปตามกฎระเบีียบข้้อบัังคัับของสำำ�นักั งาน
คณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
(ก.ล.ต.) ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และ
กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง



ในปีี 2564 คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาอนุุมััติิ
ใช้้วงเงิินสิินเชื่่�อจากสถาบัันการเงิิน เพื่่�อเป็็นเงิินทุุน
หมุุนเวีียน และป้้องกัันความเสี่่ย� งจากอััตราแลกเปลี่่�ยน
และพิิจารณาอนุุมัติั กิ รอบนโยบายสำำ�หรับั การซื้้�อขาย
เครื่่�องมืือทางการเงิิน (Options) ตลอดจนเครื่่�องมืือ
ในการบริิหารความเสี่่�ยงจากความผัันผวนของราคา
วัั ตถุุ ดิิ บ เพื่่� อ ลดผลกระทบต่่ อ ราคาที่่� มีี ต่่ อ การ
เปลี่่�ยนแปลงของผลประกอบการของบริิษััท และ
พิิ จ ารณาอนุุ มัั ติิ ก รอบนโยบายการทำำ� ธุุ ร กรรม
Forward FX เพื่่� อ บริิ ห ารความเสี่่� ย งด้้ า นอัั ตร า
แลกเปลี่่�ยน (FX) สำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์ที่่�ได้้มีีการขาย
ล่่วงหน้้า (Forward Selling) และพิิจารณาอนุุมััติิ
ปรัับเกณฑ์์การทำำ�ธุุรกรรม SWAP & Options ให้้มีี
ความสอดคล้้องกัับสภาวะตลาดในปััจจุุบัันที่่�ราคา
ถั่่ว� เหลืือง กากถั่่ว� เหลืือง และน้ำำ��มันั ถั่่ว� เหลืืองปรัับตััว
เพิ่่�มขึ้้�น

	จััดให้้มีีระบบการบััญชีี การรายงานทางการเงิิน และ
การสอบบััญชีีที่่มี� คี วามน่่าเชื่่อ� ถืือ รวมทั้้�งการเปิิดเผย
ข้้อมููลสำำ�คััญต่่างๆ อย่่างถููกต้้อง เพีียงพอ ทัันเวลา
เป็็ น ไปตามกฎเกณฑ์์ แ ละแนวปฏิิ บัั ติิ ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง
ตลอดจนดูู แ ลให้้ มีี ก ระบวนการในการประเมิิ น
ความเหมาะสมของการควบคุุมภายใน การตรวจสอบ
ภายใน และการติิ ดต ามให้้ มีี ก ารปฏิิ บัั ติิ ต ามที่่� มีี
ประสิิทธิิผล



ในปีี 2564 คณะกรรมการบริิษััทเห็็นชอบตามข้้อ
เสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบให้้ เ สนอต่่ อ ที่่�
ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณาแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีี
ประจำำ�ปีี 2564 ให้้ทำำ�หน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลคุุณภาพของ
รายงานทางการเงิิน เพื่่�อให้้รายงานทางการเงิินที่่�เปิิด
เผยต่่อสาธารณะ เป็็นข้้อมููลที่่�ถููกต้้อง โปร่่งใส เป็็น
ประโยชน์์ต่่อผู้้�ลงทุุน และสอดคล้้องกัับมาตรฐาน
สากล

	กำำ�กัับดููแลให้้ฝ่่ายจััดการมีีการติิดตามและประเมิิน
ฐานะทางการเงิินของกิิจการ สภาพคล่่องทางการเงิิน
ความสามารถในการชำำ�ระหนี้้� กลไกที่่�จะสามารถ
กอบกู้้�ฐานะการดำำ�เนิินงานได้้ ในกรณีีกิจิ การประสบ
ปััญหาทางการเงิิน และรายงานต่่อคณะกรรมการ
อย่่างสม่ำำ��เสมอ



(7) โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการและข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ
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แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564

ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

	กำำ�กัั บ ดูู แ ลให้้ มีี น โยบายบริิ ห ารความเสี่่� ย งที่่� มีี
ประสิิ ทธิิ ผ ลครอบคลุุ มทั่่� ว ทั้้� ง องค์์ ก ร และมีี ก าร
ประเมิินระบบการจััดการความเสี่่�ยงอย่่างสม่ำำ��เสมอ



คณะกรรมการบริิ ษัั ท มีี มติิ แ ต่่ ง ตั้้� ง คณะกรรมการ
นโยบายสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม บริิหารความเสี่่�ยง และ
การกำำ�กับั การปฏิิบัติั ติ ามกฎเกณฑ์์ (ESRC) เพื่่�อกำำ�กับั
ดูู แ ลการดำำ� เนิิ น งานของบริิ ษัั ท ให้้ ค รอบคลุุ มถึึ ง
ความรัับผิิดชอบต่่อชุุมชน สัังคม สิ่่�งแวดล้้อม และ
กฎเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยในปีี 2564 คณะกรรมการ
นโยบาย ESRC ได้้ ร ายงานผลการดำำ� เนิิ น งาน
ด้้ า นสิ่่� ง แวดล้้ อ ม สัั ง คม บริิ ห ารความเสี่่� ย ง และ
การกำำ�กัั บ การปฏิิ บัั ติิ ต ามกฎเกณฑ์์ ต่่ อ ที่่� ปร ะชุุ ม
คณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 11/2564 และครั้้�งที่่�
15/2564

	กำำ�กัับดููแลและสนัับสนุุนการสร้้างนวััตกรรมที่่�ก่่อให้้
เกิิดมููลค่่าแก่่กิิจการควบคู่่�กัับการสร้้างคุุณประโยชน์์
ต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย



คณะกรรมการบริิษัทั ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการสร้้าง
นวััตกรรมที่่�ก่่อให้้เกิิดมููลค่่าเพิ่่�มแก่่กิิจการ ตลอดจน
กำำ�กัับดููแลให้้ฝ่่ายจััดการมีีการดำำ�เนิินการด้้านวิิจััย
และพัั ฒ นา เพื่่� อ เป็็ น การต่่ อ ยอดผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ แ ละ
ปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพการผลิิต ในปีี 2564 บริิษััท
ได้้พััฒนาต่่อยอดผลิิตภััณฑ์์กลุ่่�มวััตถุุดิิบอาหารสััตว์์
ภายใต้้ ชื่่� อ “ทีี วีี โ อ มิิ ว มีี ล ” อาหารเสริิ ม โปรตีี น
สููตรพิิเศษสำำ�หรัับทดแทนผลิิตภััณฑ์์นม เพื่่�อเพิ่่�ม
อััตราการเจริิญเติิบโต และสามารถช่่วยลดต้้นทุุน
ค่่าอาหารสััตว์์ให้้แก่่ลููกค้้ากลุ่่�มฟาร์์มได้้

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

	กำำ�กัั บ ดูู แ ลให้้ มีี ก ารบริิ ห ารจัั ด การเทคโนโลยีี
สารสนเทศและมาตรการรัักษาความปลอดภััยของ
ระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ



เนื่่� อ งด้้ ว ยสถานการณ์์ ก ารแพร่่ ร ะบาดของไวรัั ส
Covid-19 ในปีี 2564 คณะกรรมการบริิษััทได้้กำำ�กัับ
ดููแลให้้ฝ่่ายจััดการมีีการใช้้เครื่่�องมืือ หรืือเทคโนโลยีี
สารสนเทศที่่�สอดคล้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจ และมีี
ความยืืดหยุ่่�นเพีียงพอสำำ�หรัับการปฏิิบััติิงานภายใต้้
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของไวรััส

	พิิจารณาแต่่งตั้้�งคณะกรรมการชุุดย่่อยและอนุุมััติิ
กฎบััตร เช่่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน และ
คณะกรรมการนโยบายสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม บริิหาร
ความเสี่่�ยง และการกำำ�กัับการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์
เพื่่�อพิิจารณาประเด็็นเฉพาะเรื่่�อง กลั่่�นกรองข้้อมููล
และเสนอแนวทางเพื่่�อพิิจารณา



ในปีี 2564 คณะกรรมการบริิษััทได้้มีีการพิิจารณา
ทบทวนองค์์ประกอบของคณะกรรมการชุุดย่อ่ ยและ
อนุุ มัั ติิ ก ฎบัั ตร ของคณะกรรมการชุุ ดย่่ อ ย ได้้ แ ก่่
คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนด
ค่่าตอบแทน เพื่่�อให้้มีีความเหมาะสมและสอดคล้้อง
ต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ที่่�ดีี

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

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564

ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

พิิจารณาแต่่งตั้้ง� ที่่�ปรึึกษา คณะที่่�ปรึึกษา และผู้้�บริิหาร
ระดัับสููง หรืือตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทเห็็นจำำ�เป็็น
หรืือสมควร



	ติิดตามดููแลและจััดการความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
ที่่�อาจเกิิดขึ้น้� ระหว่่างบริิษัทกั
ั บั ฝ่่ายจััดการ กรรมการ
และผู้้�ถืือหุ้้�น รวมทั้้�งการใช้้สินิ ทรััพย์์ของบริิษัทั ในทาง
มิิชอบและการกระทำำ�ที่่ไ� ม่่ถูกู ต้้องในรายการระหว่่าง
บุุคคลที่่�เกี่่ย� วโยงกััน โดยมุ่่�งเน้้นให้้เกิิดประโยชน์์สูงู สุุด
ต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียโดยรวม



ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 3/2564
คณะกรรมการบริิ ษัั ทพิิ จ ารณาแต่่ ง ตั้้� ง นางสาว
วิิบููลย์์ลัักษณ์์ ร่่วมรัักษ์์ เข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งที่่�ปรึึกษา
คณะกรรมการบริิษััท และกรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ
ในคณะกรรมการบรรษััทภิบิ าล สรราหา และกำำ�หนด
ค่่ า ตอบแทน เพื่่� อ ให้้ คำำ�ปรึึ กษา ข้้ อ คิิ ด เห็็ น และ
ข้้ อ เสนอแนะในการปฏิิบััติิงานแก่่คณะกรรมการ
บริิษัทั และคณะกรรมการบรรษััทภิบิ าล สรรหา และ
กำำ�ห นดค่่ า ตอบแทน นอกจากนี้้� ในการประชุุ ม
คณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 9/2564 คณะกรรมการ
บริิ ษัั ท ได้้ พิิ จ ารณาแต่่ ง ตั้้� ง นายวิิ ภูู ธ า ตระกูู ลฮุุ น
เข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่ง ที่่�ปรึึกษาคณะกรรมการบริิษััท
เพื่่�อให้้คำำ�ปรึึกษา และข้้อเสนอแนะทางด้้านการเงิิน
และการลงทุุน

คณะกรรมการบริิษััทกำำ�กัับดููแลให้้ฝ่่ายจััดการมีีการ
พิิจารณาทบทวนนโยบายการทำำ�รายการระหว่่างกััน
และรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันเป็็นประจำำ�ทุุก 2 ปีี ตาม
หลัั ก กำำ�กัั บ ดูู แ ลกิิ จ การที่่� ดีี เพื่่� อ ให้้ เ หมาะสมและ
สอดคล้้องกัับสภาพแวดล้้อมธุุรกิิจที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป
โดยนโยบายการทำำ�รายการระหว่่างกัันและรายการ
ที่่�เกี่่�ยวโยงกัันฉบัับปััจจุุบััน ได้้รัับอนุุมััติิโดยที่่�ประชุุม
คณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 14/2563

	ประเมิิ น ผลการปฏิิ บัั ติิ หน้้ า ที่่� ข องคณะกรรมการ
บริิ ษัั ท เป็็ น ประจำำ� ทุุ ก ปีี โดยมีี ก ารประเมิิ น ผล
การปฏิิ บัั ติิ ง านของคณะกรรมการทั้้� ง คณะ และ
การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานรายบุุคคล รวมทั้้�ง
กำำ�กัับดููแลให้้มีีการประเมิินผลของคณะกรรมการ
ชุุดย่อ่ ย พร้้อมทั้้�งติิดตามผลการประเมิิน และทบทวน
แบบประเมิินผลการปฏิิบัติั หน้
ิ า้ ที่่�ของกรรมการบริิษัทั
เป็็นประจำำ�ทุุกปีี



	สนัั บ สนุุ น ให้้ บ ริิ ษัั ท มีี ก ารดำำ� เนิิ น งานเพื่่� อ ต่่ อ ต้้ า น
การทุุจริิตคอร์์รััปชัันทุุกรููปแบบ ส่่งเสริิมหลัักธรรมา
ภิิบาลที่่�ดีี และดููแลให้้มีีกลไกในการรัับเรื่่�องร้้องเรีียน
และการดำำ�เนิินการกรณีีมีีการชี้้�เบาะแส



ในปีี 2564 คณะกรรมการบริิษััทได้้กำำ�กัับดููแลให้้
ฝ่่ายจััดการมีีการพิิจารณาทบทวนปรัับปรุุงระเบีียบ
การร้้องเรีียน เพื่่�อให้้ผู้้�ร้้องเรีียน หรืือผู้้�แจ้้งเบาะแส
สามารถเข้้าถึึงช่่องทางการรัับเรื่่อ� งร้้องเรีียนได้้สะดวก
ยิ่่�งขึ้้�น และเผยแพร่่ระเบีียบการร้้องเรีียนดัังกล่่าว
บนเว็็บไซต์์ ตลอดจนเชิิญชวนบริิษัทคู่่�ค้
ั า้ ธุุรกิจิ เข้้าร่่วม
เป็็นภาคีีเครืือข่่ายแนวร่่วมต่่อต้้านคอร์์รััปชัันของ
ภาคเอกชนไทย (CAC) และขอความร่่วมมืือลููกค้้า
คู่่�ค้้ า ธุุ รกิิ จ และหน่่ ว ยงานที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง งดการให้้
ของขวััญทุุกประการแก่่ผู้้�บริิหารและเจ้้าหน้้าที่่�ของ
บริิษััทในเทศกาลปีีใหม่่และในโอกาสอื่่�นใด

ในปีี 2564 คณะกรรมการบรรษััทภิบิ าล สรรหา และ
กำำ�หนดค่่าตอบแทนพิิจารณาทบทวนแบบประเมิิน
ผลการปฏิิ บัั ติิ หน้้ า ที่่� ข องกรรมการบริิ ษัั ท และ
นำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาให้้มีีการ
ประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านของคณะกรรมการทั้้�งคณะ
และรายบุุคคล รวมทั้้�งการประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ าน
ของคณะกรรมการชุุดย่่อย พร้้อมทั้้�งรายงานผลการ
ประเมิินการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของกรรมการบริิษััทต่่อ
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 1/2565

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

การกำ�กับดูแลกิจการ

	กำำ�กัับดููแลให้้มีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของ
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารอย่่างสม่ำำ��เสมอ และกำำ�หนด
ค่่าตอบแทนให้้สอดคล้้องกัับผลการดำำ�เนิินงานของ
บริิษััท



คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนด
ค่่ า ตอบแทนพิิ จ ารณาทบทวนแบบประเมิิ น ผล
การปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร และ
นำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาให้้มีีการ
ประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิ ห าร และรายงานผลการประเมิิ น การปฏิิ บัั ติิ
หน้้ าที่่� ข องประธานเจ้้าหน้้าที่่�บ ริิหารต่่อที่่�ประชุุ ม
คณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 1/2565 เพื่่�อพิิจารณา
กำำ�หนดค่่าตอบแทนประจำำ�ปีีของประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหาร

	กำำ�กัับดููแลให้้มีีระบบการจ่่ายค่่าตอบแทนผู้้�บริิหาร
ระดัั บ สูู ง ที่่� มีี ค วามเหมาะสม สอดคล้้ อ งกัั บ
ผลประกอบการของบริิษััท เพื่่�อก่่อให้้เกิิดแรงจููงใจ
ทั้้�งในระยะสั้้�นและระยะยาว

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

	กำำ�กัั บ ดูู แ ลให้้ มีี แ ผนพัั ฒ นาผู้้�บริิ ห ารระดัั บ สูู ง และ
แผนสืืบทอดตำำ�แหน่่ง (Succession Plan) เพื่่�อความ
ต่่อเนื่่�องของการบริิหารงาน



คณะกรรมการบริิษััทได้้มอบหมายให้้คณะกรรมการ
บรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน เป็็น
ผู้้�จัั ดทำำ� แผนสืื บ ทอดตำำ� แหน่่ ง ประธานเจ้้ า หน้้ า ที่่�
บริิหารและผู้้�บริิหารระดัับสููงตั้้�งแต่่รองกรรมการ
ผู้้�จััดการขึ้้�นไป เพื่่�อเสนอให้้คณะกรรมการบริิษััท
พิิ จ ารณา ตลอดจนติิ ดต ามให้้ เ กิิ ด ความคืื บ หน้้ า
ตามแผนที่่�กำำ�หนดไว้้

	กำำ�กัั บ ดูู แ ลให้้ มีี ก รอบและกลไกในการกำำ�กัั บ ดูู แ ล
นโยบายและการดำำ�เนิินงานของบริิษััทย่่อย และ
พิิจารณาความเหมาะสมของบุุคคลที่่�จะส่่งไปเป็็น
กรรมการในบริิษััทย่่อย





คณะกรรมการบริิษััทกำำ�กัับดููแลให้้คณะกรรมการ
บรรษัั ทภิิ บ าล สรรหา และกำำ�ห นดค่่ า ตอบแทน
พิิจารณากำำ�หนดนโยบายและหลัักเกณฑ์์การจ่่าย
ค่่ า ตอบแทนผู้้�บริิ ห ารระดัั บ สูู ง ที่่� เ หมาะสม และ
เชื่่� อ มโยงกัั บ ผลการดำำ� เนิิ น งานของบริิ ษัั ท โดย
มอบหมายให้้ ปร ะธานเจ้้ า หน้้ า ที่่� บ ริิ ห ารเป็็ น
ผู้้�พิิจารณาความเหมาะสมในการกำำ�หนดค่่าตอบแทน
ที่่�สะท้้อนถึึงผลการปฏิิบััติิงานของผู้้�บริิหารแต่่ละคน

	กำำ�หนดกรอบการจััดสรรทรััพยากร การพััฒนา และ
งบประมาณ



	กำำ�กัั บ ดูู แ ลให้้ มีี ก ารส่่ ง เสริิ ม ให้้ พ นัั ก งานมีี ค วามรู้้�
ความเข้้าใจในการบริิหารจััดการเงิิน และกองทุุน
สำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ



	พิิ จ ารณาแต่่ ง ตั้้� ง เลขานุุ ก ารบริิ ษัั ท เพื่่� อ ดูู แ ลและ
รัับผิิดชอบงานต่่างๆ เกี่่�ยวกัับคณะกรรมการบริิษััท
และจัั ด การงานสำำ�คัั ญ ของบริิ ษัั ท ให้้ เ ป็็ น ไปตาม
กฎหมายและระเบีียบข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้อง



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

อำำ�นาจอนุุมััติิของ
คณะกรรมการบริิษััท
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



อนุุมััติิรายการให้้กู้้�ยืืมเงิินแก่่บริิษััทอื่่�นหรืือบุุคคลภายนอก
เพื่่�อวััตถุุประสงค์์ทางธุุรกิิจของบริิษััท







การแบ่่งแยกบทบาทหน้้าที่่�
ความรัับผิิดชอบระหว่่าง
คณะกรรมการบริิษััทและฝ่่ายจััดการ
คณะกรรมการบริิ ษัั ท และฝ่่ า ยจัั ด การมีี ก ารแบ่่ ง แยกบทบาท
หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบอย่่างชััดเจน เพื่่�อให้้เกิิดการถ่่วงดุุล
และสอบทานการบริิหารงาน โดยคณะกรรมการบริิษััทจะเป็็น
ผู้้�พิิจารณาและให้้ความเห็็นชอบในนโยบายภาพรวม กลยุุทธ์์
การกำำ�กับั ดููแลกิิจการ ในขณะที่่�ฝ่า่ ยจััดการมีีหน้า้ ที่่�ในการบริิหาร
จััดการงานของบริิษััทตามนโยบายที่่�กำำ�หนดโดยคณะกรรมการ

ประธานกรรมการ
มิิได้้เป็็นบุุคคลเดีียวกัับประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร มีีอำำ�นาจหน้้าที่่�
แบ่่งแยกกัันเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ามีีการตรวจสอบและเป็็นการถ่่วงดุุล
อำำ� นาจการจัั ด การระหว่่ า งคณะกรรมการและคณะผู้้�บริิหาร
ไม่่มีผู้้�ี ใดมีีอำำ�นาจเบ็็ดเสร็็จ ประธานกรรมการเป็็นกรรมการอิิสระ
และกรรมการที่่� ไ ม่่ เ ป็็ น ผู้้�บริิ ห าร ไม่่ มีี ค วามสัั มพัั น ธ์์ ใ ดๆ กัั บ
ฝ่่ายบริิหาร ไม่่มีีการถืือหุ้้�นในบริิษััท และมีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบดัังนี้้�
	ดำำ�เนิินการและให้้คำำ�ปรึึกษาในการกำำ�หนดนโยบาย และ
กำำ�หนดกลยุุทธ์์ของบริิษััท

อนุุ มัั ติิ ก ารกู้้�ยืื ม เงิิ น และการออกหนัั ง สืื อ ค้ำำ��ปร ะกัั น
โดยธนาคารและการใช้้วงเงิินหนัังสืือค้ำำ��ประกััน



อนุุมััติิการเปิิด ปิิดบััญชีีธนาคาร สถาบัันทางการเงิิน และ
กำำ�หนดผู้้�ลงนามและวงเงิินในระเบีียบการลงนามสั่่�งจ่่ายบััญชีี
ธนาคาร



	กำำ�กับั ดููแลให้้คณะกรรมการบริิษัทั มีีโครงสร้้างที่่�เหมาะสมกัับ
ธุุรกิิจตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
	กำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิษััท และ
คณะชุุ ดย่่ อ ยต่่ า งๆ ให้้ มีี ส่่ ว นร่่ ว มในการส่่ ง เสริิ ม ให้้ เ กิิ ด
วััฒนธรรมองค์์กรที่่�มีจี ริิยธรรม และการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีี
เพื่่�อบรรลุุวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลัักขององค์์กร และ
เป็็นไปตามแผนงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และประสิิทธิิผล



อนุุมััติิหลัักเกณฑ์์การทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันและรายการ
ระหว่่างกััน



อนุุมััติิการจ่่ายเงิินปัันผลระหว่่างกาลแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น



	อื่่�นๆ ตามขอบเขตหน้้าที่่�ที่่กำ� ำ�หนดโดยกฎหมาย ข้้อบัังคัับของ
บริิษััท



	กำำ�กับั ดููแลให้้กรรมการทุุกคนมีีส่ว่ นร่่วมในการส่่งเสริิมให้้เกิิด
วััฒนธรรมองค์์กรที่่�มีีจริิยธรรมและการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี



(7) โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการและข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ
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เป็็ น ผู้้�นำำ� ของคณะกรรมการบริิ ษัั ท และเป็็ น ประธานใน
การประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั รวมทั้้�งอนุุมัติั เิ รื่่อ� งที่่�จะบรรจุุ
เป็็นวาระการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทร่่วมกัับประธาน
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร และมีีมาตรการที่่�ดููแลให้้ ก) เรื่่�องสำำ�คััญ
ถููกบรรจุุเป็็นวาระการประชุุม และ ข) กรรมการได้้รัับข้้อมููล
ที่่� ค รบถ้้ ว นและเพีี ย งพอ ล่่ ว งหน้้ า ก่่ อ นการประชุุ ม
คณะกรรมการบริิ ษัั ท ตลอดจนจัั ดสรร เวลาสำำ�หรัั บ
การอภิิปรายประเด็็นสำำ�คััญอย่่างเพีียงพอ และส่่งเสริิมให้้
กรรมการมีีการใช้้ดุลุ ยพิินิจิ ที่่�รอบคอบ ให้้ความเห็็นอย่่างเป็็น
อิิสระ



บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

มีีอำำ�นาจอนุุมััติิเกี่่�ยวกัับค่่าใช้้จ่่ายด้้านการลงทุุน การจััดซื้้�อ
และการจััดจ้้าง ภายในวงเงิินไม่่เกิินครั้้�งละ 25 ล้้านบาท
ยกเว้้นในกรณีีที่่�เป็็นการทำำ�สััญญา ดัังนี้้� บรรจุุภััณฑ์์ ภายใน
วงเงิินไม่่เกิิน 400 ล้้านบาทต่่อปีี และเฮกเซน ภายในวงเงิิน
ไม่่เกิิน 100 ล้้านบาทต่่อปีี



มีีอำำ�นาจอนุุมััติิเกี่่�ยวกัับการจััดซื้้�อวััตถุุดิิบ ดัังนี้้�



	ค่่ า ซื้้� อ วัั ตถุุ 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 ดห าวงเงิิ น สิิ น เชื่่� อ ภายในวงเงิิ น
ไม่่เกิินครั้้�งละ 2,000 ล้้านบาท
 การจัั ดทำำ� เครื่่� อ งมืื อ ทางการเงิิ น เพื่่� อ การบริิ ห าร
ความเสี่่ย� งของอััตราแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศ
ให้้มีีอำำ�นาจอนุุมััติิได้้ภายในวงเงิินไม่่เกิิน 5 ลำำ�เรืือ
(ประมาณลำำ�ละ 50 ล้้านดอลลาร์์สหรััฐ)


เสริิมสร้า้ งความสััมพันั ธ์์อันั ดีีระหว่่างกรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร
และกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร และระหว่่างคณะกรรมการ
และฝ่่ายจััดการ



เป็็นผู้้�ลงคะแนนเสีียงชี้้�ขาดในที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท
ในกรณีีที่่�มีีการลงคะแนนเสีียง 2 ฝ่่ายเท่่ากััน



เป็็นประธานในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และดำำ�เนิินการประชุุม
ตามระเบีียบวาระการประชุุม ข้้อบัังคัับของบริิษััท และ
กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง



	ดููแลให้้มีีบุุคลากรที่่�มีีความสามารถและมีีการเตรีียมแผน
สืื บ ทอดตำำ� แหน่่ ง และแผนพัั ฒ นาผู้้�บริิ ห ารนำำ� เสนอต่่ อ
คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณา



ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
มีีหน้า้ ที่่�รับั ผิิดชอบในการจััดการงานประจำำ�วันั ของบริิษัทั ภายใต้้
กรอบนโยบายตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััท
โดยมีีการกำำ�หนดขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�ของประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหารไว้้อย่่างชััดเจน ดัังนี้้�
	กำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทให้้เป็็นไปตามนโยบาย
ของคณะกรรมการบริิษััท ภายใต้้กฎหมาย เงื่่�อนไข ระเบีียบ
และข้้อบัังคัับของบริิษััท



	กำำ�หนดแนวทางการดำำ�เนิินกิิจการ การพััฒนา และการขยาย
งาน ให้้เป็็นไปตามแนวนโยบายของคณะกรรมการบริิษััท

	ดูู แ ลให้้ มั่่� น ใจว่่ า องค์์ ก รมีี ร ะบบและนโยบายที่่� เ หมาะสม
สำำ�หรัับการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�ถููกต้้องทัันกาล รวมถึึงดููแลให้้
มั่่�นใจว่่ารายงานทางการเงิินถููกจััดเตรีียมและนำำ�เสนอย่่าง
ถููกต้้องตามควร และเปิิดเผยข้้อมููลที่่�จำำ�เป็็นต่่อนัักลงทุุน





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





แต่่ ง ตั้้� ง บุุ ค คลตามจำำ� นวนที่่� จำำ� เป็็ น และเหมาะสมให้้ เ ป็็ น
ผู้้�บริิหารของบริิษััท ยกเว้้นตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารตั้้�งแต่่ระดัับ
รองกรรมการผู้้�จัั ด การขึ้้� น ไป เพื่่� อ ปฏิิ บัั ติิ หน้้ า ที่่� พ ร้้ อ มทั้้� ง
กำำ�หนดขอบเขตหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ

มีีอำำ�นาจออกคำำ�สั่่�ง ระเบีียบ ประกาศ บัันทึึก เพื่่�อให้้
การปฏิิบััติิงานเป็็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์์
ของบริิษััท และเพื่่�อรัักษาระเบีียบวิินััยการทำำ�งาน
ภายในองค์์กร
 อนุุ มัั ติิ แ ต่่ ง ตั้้� ง ที่่� ปรึึ กษาด้้ า นต่่ า งๆ ที่่� จำำ� เป็็ น ต่่ อ การ
ดำำ�เนิินงาน
	ปฏิิ บัั ติิ หน้้ า ที่่� อื่่� น ๆ ตามที่่� ไ ด้้ รัั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริิษััทเป็็นคราวๆ ไป


(7) โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการและข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ
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ที่่�ปรึึกษาคณะกรรมการบริิษััท
มีีหน้า้ ที่่�เข้้าร่่วมประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั หรืือคณะกรรมการ
ชุุดต่่างๆ เพื่่�อให้้คำำ�ปรึึกษา ข้้อคิิดเห็็น และข้้อเสนอแนะแก่่
กรรมการบริิษััท

ฝ่่ายจััดการ
มีี หน้้ า ที่่� บ ริิ ห ารงานของบริิ ษัั ท ในด้้ า นต่่ า งๆ โดยมีี ปร ะธาน
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหารเป็็นหััวหน้้าและผู้้�นำำ�คณะผู้้�บริิหารของบริิษััท
ในการบริิ ห ารจัั ด การให้้ เ ป็็ น ไปตามนโยบายที่่� กำำ�ห นด โดย
ครอบคลุุมเรื่่�องต่่างๆ ดัังนี้้�
ควบคุุ ม และบริิ ห ารจัั ด การงานทั่่� ว ไปของบริิ ษัั ท รวมทั้้� ง
มีีอำำ�นาจในการทำำ�นิติิ กิ รรมผููกพัันตามขอบเขตที่่�ได้้รับั อำำ�นาจ
อนุุมััติิดำำ�เนิินการ เพื่่�อให้้เป็็นไปตามวััตถุุประสงค์์ นโยบาย
และระเบีียบข้้อบัังคัับของบริิษััท



	พิิจารณาแผนการลงทุุนต่่างๆ นำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการ
บริิษััทเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ



	ดำำ� เนิิ น การใดๆ ที่่� ไ ด้้ รัั บ มอบหมายตามมติิ ที่่� ปร ะชุุ ม
คณะกรรมการบริิษััท และมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น



7.3

คณะกรรมการชุุดย่่อย
เพื่่�อให้้เป็็นไปตามหลัักการกำำ�กับั กิิจการที่่�ดีี 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�กัับการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์
เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�พิิจารณากลั่่�นกรองการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญเป็็น
การเฉพาะเรื่่�องด้้วยความรอบคอบและมีีประสิิทธิิภาพ เพื่่�อ
นำำ�เสนอความเห็็นต่่อคณะกรรมการบริิษััท รวมถึึงการรายงาน
การปฏิิบััติิงานเพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้รัับทราบในรายงานประจำำ�ปีี
ตลอดจนมีีอำำ�นาจพิิจารณาตััดสินิ ใจเรื่่อ� งสำำ�คัญ
ั ในบางเรื่่อ� งตามที่่�
คณะกรรมการบริิษััทได้้ให้้อำำ�นาจไว้้ โดยจััดให้้มีีกฎบััตรของ
คณะกรรมการชุุดย่อ่ ยเพื่่�อกำำ�หนดหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของ
แต่่ละคณะ โดยบริิษััทได้้เผยแพร่่กฎบััตรคณะกรรมการชุุดย่่อย
บนเว็็บไซต์์ของบริิษััท ในหััวข้้อ “การกำำ�กัับดููแลกิิจการ” ทั้้�งนี้้�
เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินงานสอดคล้้องตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ที่่� ดีี คณะกรรมการบริิ ษัั ทพิิ จ ารณาทบทวนองค์์ ปร ะกอบ
คณะกรรมการชุุดย่่อยเป็็นประจำำ�ทุุกปีี โดยรายชื่่�อและบทบาท
หน้้าที่่�ของคณะกรรมการชุุดย่่อย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
มีีดัังต่่อไปนี้้�

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริิษัทั เป็็นผู้้�อนุุมัติั แิ ต่่งตั้้ง� คณะกรรมการตรวจสอบ
จำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่า 3 คน ซึ่่�งประกอบด้้วยกรรมการอิิสระเท่่านั้้�น
มีีคุุณสมบััติิและหน้้าที่่�ตามหลัักเกณฑ์์ที่่�คณะกรรมการกำำ�กัับ
ตลาดทุุนประกาศกำำ�หนด และมีีกรรมการอย่่างน้้อย 1 คน ที่่�มีี
ความรู้้�และประสบการณ์์ เ พีี ย งพอที่่� จ ะสามารถทำำ�หน้้ า ที่่� ใ น
การสอบทานความน่่าเชื่่�อถืือของงบการเงิิน
คณะกรรมการตรวจสอบมีีวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งคราวละ 3 ปีี
ทั้้�งนี้้� กรรมการตรวจสอบที่่�ครบวาระอาจได้้รัับการพิิจารณา
แต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งต่่อไปได้้อีีกตามที่่�คณะกรรมการบริิษััท
เห็็นสมควร โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแล
การบริิหารงานของบริิษััท โดยใช้้วิิธีีการตรวจสอบและสอบทาน
การบริิหารจััดการของบริิษัทั ให้้เป็็นไปเพื่่�อประโยชน์์ของผู้้�ถืือหุ้้�น
โดยรวม การประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบถููกกำำ�หนดให้้จัดขึ้
ั น้�
อย่่างน้้อยไตรมาสละ 1 ครั้้�ง มีีการจดบัันทึึกการประชุุมเป็็น
ลายลัักษณ์์อัักษรและมีีการจััดเก็็บรายงานการประชุุมที่่�ผ่่าน
การรัับรองอย่่างครบถ้้วนเพื่่�อตรวจสอบได้้

(7) โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการและข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ
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ปััจจุุบััน คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ 3 คน เป็็นผู้้�ที่่�มีีความรู้้� ความเชี่่�ยวชาญ และประสบการณ์์อย่่างเพีียงพอ
ในการสอบทานความน่่าเชื่่�อถืือของงบการเงิิน ได้้รัับการแต่่งตั้้�งตามมติิที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 14/2564 เมื่่�อวัันที่่� 25
พฤศจิิกายน 2564
ชื่่�อ

นามสกุุล

ตำำ�แหน่่ง

1.

นายอภิิชาติิ

จีีระพัันธุ์์�/1

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (อิิสระ)

2.

ดร.ชััยพััฒน์์

สหััสกุุล

กรรมการตรวจสอบ (อิิสระ)

3.

นายวิิภููธา

ตระกููลฮุุน/2

กรรมการตรวจสอบ (อิิสระ)

หมายเหตุุ :

/1
/2

เป็็นกรรมการตรวจสอบที่่�มีีความรู้้�และประสบการณ์์ด้้านกฎหมาย
เป็็นกรรมการตรวจสอบที่่�มีีความรู้้�และประสบการณ์์ด้้านบััญชีีการเงิิน

ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
	สอบทานให้้บริิษัทั มีีการรายงานทางการเงิินอย่่างถููกต้้องและ
เปิิดเผยอย่่างเพีียงพอ โดยการประสานงานกัับผู้้�สอบบััญชีี
ภายนอกและผู้้�บริิหารที่่�รับั ผิิดชอบจััดทำำ�รายงานทางการเงิิน
ทั้้�งรายไตรมาสและประจำำ�ปีี

	พิิจารณาคััดเลืือก เสนอแต่่งตั้้�ง เลืือกกลัับเข้้ามาใหม่่ และ
เลิิกจ้้างบุุคคลซึ่่�งมีีความเป็็นอิิสระเพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�สอบ
บััญชีีของบริิษััท และเสนอค่่าตอบแทนของบุุคคลดัังกล่่าว
รวมทั้้�งเข้้าร่่วมประชุุมกัับผู้้�สอบบััญชีีโดยไม่่มีีฝ่่ายจััดการ
เข้้าร่่วมประชุุมด้้วยอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง





	สอบทานให้้บริิษััทมีีระบบการควบคุุมภายในและระบบการ
ตรวจสอบภายในที่่�เหมาะสมและมีีประสิิทธิผิ ล และพิิจารณา
ความเป็็นอิิสระของแผนกตรวจสอบภายใน ในการปฏิิบััติิ
หน้้าที่่�เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบในการสอบทานประสิิทธิิภาพระบบ
การบริิ หารความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายใน ตลอดจน
ให้้ความเห็็นชอบในการพิิจารณาแต่่งตั้้�ง โยกย้้าย เลิิกจ้้าง
หัั ว หน้้ า แผนกตรวจสอบภายใน หรืื อ หน่่ ว ยงานอื่่� น ใดที่่�
รัับผิิดชอบเกี่่�ยวกัับการตรวจสอบภายใน

	พิิจารณารายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันหรืือรายการที่่�อาจมีีความ
ขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ให้้เป็็นไปตามกฎหมาย และข้้อ
กำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้
มั่่�นใจว่่ารายการดัังกล่่าว สมเหตุุสมผลและเป็็นประโยชน์์
สููงสุุดต่่อบริิษััท





	จััดทำำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิิดเผยไว้้ใน
รายงานประจำำ�ปีีของบริิษััท ซึ่่�งรายงานดัังกล่่าวต้้องลงนาม
โดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้้องประกอบด้้วยข้้อมููล
อย่่างน้้อยดัังต่่อไปนี้้�



	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



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

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564

ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความถููกต้้อง ครบถ้้วน เป็็นที่่�
เชื่่�อถืือได้้ของรายงานทางการเงิินของบริิษััท
 ความเห็็นเกี่่ย
� วกัับความเพีียงพอของระบบการบริิหาร
ความเสี่่�ยงและควบคุุมภายในของบริิษััท
 ความเห็็ น เกี่่� ย วกัั บ การปฏิิ บัั ติิ ต ามกฎหมายว่่ า ด้้ ว ย
หลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ละตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์ ข้้ อ กำำ�ห นดของ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย หรืือกฎหมาย
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััท
 ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความเหมาะสมของผู้้�สอบบััญชีี
 ความเห็็ น เกี่่� ย วกัั บ รายการที่่� อ าจมีี ค วามขัั ด แย้้ ง
ทางผลประโยชน์์
	จำำ�นวนครั้้ง
� ของการประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบ
และการเข้้ า ร่่ ว มประชุุ ม ของกรรมการตรวจสอบ
แต่่ละท่่าน
 ความเห็็ น หรืื อ ข้้ อ สัั ง เกตโดยรวมที่่� ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบได้้รัับจากการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามกฎบััตร
คณะกรรมการตรวจสอบ
	รายการอื่่� น ที่่� เ ห็็ น ว่่ า ผู้้�ถืื อ หุ้้�นและผู้้�ลงทุุ น ทั่่� ว ไป
ควรทราบ ภายใต้้ขอบเขตหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ
ที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััท




ในการปฏิิบัติั หน้
ิ า้ ที่่�ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรืือ
มีีข้้อสงสััยว่่ามีีรายการหรืือการกระทำำ�ดัังต่่อไปนี้้� ซึ่่�งอาจมีี
ผลกระทบอย่่ า งมีี นัั ย สำำ�คัั ญ ต่่ อ ฐานะการเงิิ น และผลการ
ดำำ�เนิินงานของบริิษััท ให้้คณะกรรมการตรวจสอบมีีอำำ�นาจ
เชิิญให้้ฝ่่ายจััดการ ผู้้�บริิหาร หรืือพนัักงานที่่�เกี่่�ยวข้้องมาให้้
ความเห็็น ร่่วมประชุุม หรืือส่่งเอกสารตามที่่�เห็็นว่่าเกี่่�ยวข้้อง
จำำ�เป็็น และรายงานต่่อคณะกรรมการบริิษััท เพื่่�อดำำ�เนิินการ
ปรัั บ ปรุุ ง แก้้ ไขภายในเวลาที่่� ค ณะกรรมการตรวจสอบ
เห็็นสมควร

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



	พิิ จ ารณาสอบทานกฎบัั ตร คณะกรรมการตรวจสอบ
เป็็ น ประจำำ� ทุุ ก ปีี และนำำ� เสนอต่่ อ คณะกรรมการบริิ ษัั ท
เพื่่� อ พิิ จ ารณาอนุุ มัั ติิ ตลอดจนพิิ จ ารณาอนุุ มัั ติิ แ ผนงาน
ตรวจสอบภายในประจำำ�ปีี



คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคำำ�ปรึึกษาทางวิิชาชีีพ
อื่่� น ใดตามที่่� เ ห็็ น ว่่ า มีี ค วามจำำ� เป็็ น โดยบริิ ษัั ทรัั บ ผิิ ด ชอบ
ค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกิิดขึ้้�น



	สอบทานให้้บริิษััทมีีกระบวนการในการต่่อต้้านคอร์์รััปชััน
สอดคล้้ อ งตามแนวทางของหน่่ ว ยงานกำำ�กัั บ ดูู แ ลต่่ า งๆ
อย่่างมีีประสิิทธิิผล และสอบทานความถููกต้้องของเอกสาร
อ้้างอิิงและแบบประเมิินตนเองเกี่่�ยวกัับมาตรการต่่อต้้าน
คอร์์ รัั ปชัั น ของกิิ จ การตามโครงการแนวร่่ ว มปฏิิ บัั ติิ ข อง
ภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านทุุจริิต



	สอบทานให้้บริิษััทมีีกระบวนการภายในเกี่่�ยวกัับการรัับแจ้้ง
เบาะแสและการรัับข้้อร้้องเรีียน ให้้มีีกระบวนการ สอบสวน
ที่่�เป็็นอิิสระและมีีการดำำ�เนิินการในการติิดตามที่่�เหมาะสม
โดยคำำ�นึึงถึึงการรัักษาความลัับและมาตรการป้้องกัันผู้้�แจ้้ง
เบาะแสเป็็นสำำ�คััญ



	ปฏิิ บัั ติิ ก ารอื่่� น ใดตามที่่� ค ณะกรรมการบริิ ษัั ทม อบหมาย
ด้้วยความเห็็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ



	รายการที่่�เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
 การทุุจริิต มีีสิ่่�งผิิดปกติิ หรืือมีีความบกพร่่องที่่�สำำ�คััญ
ในระบบควบคุุมภายใน
 การฝ่่ า ฝืืนกฎหมายว่่ า ด้้ ว ยหลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ละตลาด
หลัั ก ทรัั พ ย์์ ข้้ อ กำำ�ห นดของตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ห่่ ง
ประเทศไทย หรืือกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของ
บริิษััท


(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
คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทนได้้รัับการแต่่งตั้้�งจากคณะกรรมการบริิษััท ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ
ไม่่น้อ้ ยกว่่า 3 คน และมีีประธานคณะกรรมการบรรษััทภิบิ าล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทนเป็็นกรรมการอิิสระ มีีวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
คราวละ 3 ปีี โดยกรรมการที่่�พ้้นตำำ�แหน่่งตามวาระ อาจได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งต่่อไปอีีกได้้ทำำ�หน้้าที่่�เสนอ ทบทวน กำำ�กัับดููแล
งานด้้านบรรษััทภิิบาล พิิจารณาสรรหาผู้้�ที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมกัับตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษััทและผู้้�บริิหารระดัับสููง และปฏิิบััติิหน้้าที่่�อื่่�นๆ
ตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทมอบหมาย โดยมีีขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบกำำ�หนดไว้้ในกฎบััตรคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล
สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน
การประชุุมคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทนถููกกำำ�หนดให้้จััดขึ้้�นอย่่างน้้อยไตรมาสละ 1 ครั้้�ง เพื่่�อปรัับปรุุง
นโยบายการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีใี ห้้เป็็นปััจจุุบันั พิิจารณาหลัักเกณฑ์์และวิิธีกี ารสรรหาบุุคคล และทบทวนระบบการประเมิินผลการปฏิิบัติั ิ
ของคณะกรรมการบริิษััทและผู้้�บริิหาร รวมทั้้�งการสรรหาผู้้�บริิหารระดัับสููงในกรณีีที่่�จำำ�เป็็น
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ 3 คน และ
กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ 1 คน ดัังนี้้�
ชื่่�อ

นามสกุุล

ตำำ�แหน่่ง

1.

ดร.สุุวิิทย์์

เมษิินทรีีย์์

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.

นางสาววิิบููลย์์ลัักษณ์์

ร่่วมรัักษ์์

กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ

ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�ของ
คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล
สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน
ด้้านบรรษััทภิิบาล

	กำำ�หนดขอบเขตและนโยบายด้้านบรรษััทภิบิ าล เพื่่�อนำำ�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 ดููแลให้้มีนี โยบายต่่อต้้านคอร์์รัปชั
ั นั ที่่�เหมาะสมเพีียงพอ
ต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ





	พิิจารณาทบทวนแก้้ไขกฎบััตรคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล
สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทนให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์
และนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาอนุุมััติิ



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

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

การสรรหา

กำำ�หนดนโยบายและหลัักเกณฑ์์การพิิจารณาค่่าตอบแทน
ให้้สอดคล้้องกัับผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทและผลการ
ปฏิิบััติิงานผู้้�บริิหารระดัับสููงรายบุุคคล



	กำำ�ห นดหลัั ก เกณฑ์์ นโยบาย และวิิ ธีี ก ารในการสรรหา
กรรมการ และผู้้�บริิหารระดัับสููง ตลอดจนทบทวนหลัักเกณฑ์์
และวิิธีีการสรรหากรรมการ พร้้อมทั้้�งพิิจารณาโครงสร้้าง
คณะกรรมการบริิษััท เพื่่�อเสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััท
ก่่อนที่่�จะมีีการสรรหากรรมการที่่�ครบวาระ รวมทั้้�งพิิจารณา
ถึึงผลการประเมิินการปฏิิบัติั หน้
ิ า้ ที่่�ของกรรมการที่่�ครบวาระ
ในกรณีีที่่�มีีการเสนอชื่่�อกรรมการรายเดิิมให้้กลัับเข้้าดำำ�รง
ตำำ�แหน่่งต่่ออีีกวาระ



	กำำ�ห นดคุุณสมบััติิ พิิ จ ารณาประวััติิ และคััด เลืื อ กบุุ ค คล
ที่่�เหมาะสมมาดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษัทั ให้้สอดคล้้องกัับ
กลยุุทธ์์ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ โดยคำำ�นึึงถึึงความหลากหลาย
ในโครงสร้้างคณะกรรมการบริิษััท เพื่่�อเสนอความเห็็นต่่อ
คณะกรรมการบริิษััท และ/หรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณา
อนุุมััติิแต่่งตั้้�ง



	ร่่วมกัับประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร ในการพิิจารณากำำ�หนด
คุุณสมบััติิและคััดเลืือกบุุคคลที่่�จะดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหาร
ระดัับสููง ตั้้�งแต่่ระดัับกรรมการผู้้�จััดการขึ้้�นไป และเห็็นชอบ
บุุ ค คลที่่� ปร ะธานเจ้้ า หน้้ า ที่่� บ ริิ ห ารเสนอให้้ เ ป็็ น ผู้้�บริิ ห าร
ระดัับสููง



	ร่่วมกัับประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารจััดทำำ�แผนสืืบทอดตำำ�แหน่่ง
งานสำำ�หรับั ตำำ�แหน่่งประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร รวมทั้้�งผู้้�บริิหาร
ระดัับสููง เพื่่�อเสนอให้้คณะกรรมการบริิษัทพิ
ั จิ ารณาเป็็นประจำำ�
ทุุกปีี



การกำำ�หนดค่่าตอบแทน
	กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์และนโยบายในการกำำ�หนดค่่าตอบแทน
ทั้้�งที่่�เป็็นตััวเงิิน และไม่่ใช่่ตััวเงิิน ของคณะกรรมการบริิษััท
และคณะกรรมการชุุดย่่อย ให้้เหมาะสมกัับหน้้าที่่�ความ
รัับผิิดชอบและสอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์และเป้้าหมายระยะยาว
ของบริิษััท พร้้อมทั้้�งพิิจารณาเบี้้�ยประชุุมและเงิินรางวััล
กรรมการบริิ ษัั ท โดยพิิ จ ารณาเปรีี ย บเทีี ย บกัั บ อัั ตร า
ค่่าตอบแทนของบริิษััทอื่่�นที่่�อยู่่�ในอุุตสาหกรรมเดีียวกััน เพื่่�อ
เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััท และ/หรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
พิิจารณาอนุุมััติิ (แล้้วแต่่กรณีี)



	พิิจารณาประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน เพื่่�อกำำ�หนดค่่าตอบแทน
เงิินโบนััสประจำำ�ปีี และการปรัับขึ้้�นเงิินเดืือนประจำำ�ปีี ของ
ผู้้�บริิหารระดัับสููงตั้้�งแต่่ระดัับกรรมการผู้้�จััดการขึ้้�นไป



คณะกรรมการนโยบายสิ่่�งแวดล้้อม
สัังคม บริิหารความเสี่่�ยงและ
การกำำ�กัับการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์
(ESRC)

คณะกรรมการบริิษัทตร
ั ะหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั ในการบริิหารจััดการ
องค์์กรสู่่�ความยั่่�งยืืน ตั้้�งแต่่การกำำ�กัับดููแลกิิจการ การกำำ�กัับ
การปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง รวมถึึง
การจััดการห่่วงโซ่่อุปท
ุ านที่่�บูรณ
ู าการเรื่่อ� งสิ่่ง� แวดล้้อม สัังคม และ
บรรษััทภิิบาล (Environmental Social and Governance :
ESG) เข้้าไปในกระบวนการดำำ�เนิินธุุรกิิจ เพื่่�อให้้ธุุรกิิจยั่่�งยืืน
ในระยะยาวสามารถสร้้างผลเชิิงบวกต่่อสัังคม สิ่่�งแวดล้้อม และ
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย แบบบููรณาการอย่่างเป็็นระบบและต่่อเนื่่�อง
คณะกรรมการบริิ ษัั ท แต่่ ง ตั้้� ง คณะกรรมการนโยบาย ESRC
มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อช่่วยเหลืือคณะกรรมการบริิษััทในการกำำ�หนด
นโยบายกำำ�กับั ดููแลงานด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง และการกำำ�กัับการปฏิิบััติิตาม
กฎเกณฑ์์ ตลอดจนติิดตามการดำำ�เนิินงาน ประเมิินผล ทบทวน
และปรัับปรุุงระบบงานต่่างๆ ให้้มีีความเหมาะสมสอดคล้้องกัับ
นโยบาย แผนธุุรกิจิ และการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีี อัันเป็็นพื้้�นฐาน
ของการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
คณะกรรมการนโยบาย ESRC มีีหน้้าที่่�จััดให้้มีีนโยบายและ
กระบวนการบริิ ห ารความเสี่่� ย งที่่� ส อดคล้้ อ งกัั บ วัั ตถุุ ปร ะสงค์์
เป้้าหมายหลััก แผนการดำำ�เนิินธุุรกิิจ และความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้
เพื่่� อ เป็็ น กรอบการปฏิิ บัั ติิ ง านบริิ ห ารความเสี่่� ย งของทุุ ก คน
ในองค์์กร และมีีการควบคุุม ติิดตามการปฏิิบััติิตามกระบวนการ
บริิ ห ารความเสี่่� ย งให้้ เ ป็็ น ไปตามกฎหมายและมาตรฐาน
ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง รวมทั้้� ง ทบทวนกระบวนการเพื่่� อ ปรัั บ ปรุุ ง ให้้ มีี
ความเหมาะสมต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิจิ อยู่่�เสมอ โดยมีีขอบเขตอำำ�นาจ
หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบกำำ�หนดไว้้ในกฎบััตรคณะกรรมการ
นโยบาย ESRC

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

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

คณะกรรมการนโยบาย ESRC ประกอบด้้วยกรรมการจำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่า 3 คน มีีวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งคราวละ 3 ปีี โดยกรรมการ
ที่่�พ้้นตำำ�แหน่่งตามวาระ อาจได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งต่่อไปอีีกได้้ และให้้มีีการเรีียกประชุุมคณะกรรมการอย่่างน้้อยปีีละ 2 ครั้้�ง
โดยในปีี 2564 มีีการประชุุมคณะกรรมการนโยบาย ESRC รวม 2 ครั้้�ง
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 คณะกรรมการนโยบาย ESRC ประกอบด้้วยกรรมการบริิษััท 4 คน ดัังนี้้�
ชื่่�อ

นามสกุุล

ตำำ�แหน่่ง

1.

ดร.สุุวิิทย์์

เมษิินทรีีย์์

ประธานคณะกรรมการนโยบาย ESRC (อิิสระ)

2.

ดร.ชััยพััฒน์์

สหััสกุุล

กรรมการนโยบาย ESRC (อิิสระ)

3.

นางสาวอรััญญา

วิิทยฐานกรณ์์

กรรมการนโยบาย ESRC

4.

นายวิิภููธา

ตระกููลฮุุน

กรรมการนโยบาย ESRC (อิิสระ)

ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�ของ
คณะกรรมการนโยบาย ESRC
เชิิญผู้้�บริิหารหรืือเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�เกี่่�ยวข้้องของบริิษััทเข้้าร่่วม
ประชุุมกับั คณะกรรมการ และ/หรืือ มอบหมายให้้หน่ว่ ยงาน
ใดๆ ของบริิ ษัั ท ให้้ ถ้้ อ ยคำำ� และ/หรืื อ ชี้้� แจงข้้ อ มูู ล เป็็ น
ลายลัั ก ษณ์์ อัั ก ษรต่่ อ คณะกรรมการเกี่่� ย วกัั บ สิ่่� ง แวดล้้ อ ม
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม ความเสี่่�ยงในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
การกำำ�กัับการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ และการปฏิิบััติิงานภาย
ใต้้หน้า้ ที่่�และความรัับผิิดชอบของผู้้�บริิหารหรืือเจ้้าหน้้าที่่�หรือื
หน่่วยงานนั้้�นๆ ตลอดจนเรื่่�องอื่่�นๆ ที่่�คณะกรรมการเห็็นว่่า
จำำ�เป็็นและสมควรต่่อการปฏิิบััติิหน้้าที่่�



	มอบหมายให้้หน่่วยงานใดๆ ของบริิษััท ดำำ�เนิินการหรืือ
ปฏิิบััติิการอย่่างหนึ่่�งอย่่างใดเท่่าที่่�จำำ�เป็็นเพื่่�อให้้เป้้าหมาย
กลยุุทธ์์ และกระบวนการดำำ�เนิินงานของบริิษััทที่่�กำำ�หนดขึ้้�น
ตามกฎบััตรคณะกรรมการนโยบายสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม บริิหาร
ความเสี่่�ยง และการกำำ�กัับการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ได้้รัับ
การปฏิิบัติั อิ ย่่างเหมาะสมอยู่่�เสมอ หรืือเพื่่�อให้้คณะกรรมการ
สามารถปฏิิ บัั ติิ หน้้ 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 ด ชอบต่่ อ สัั ง คม การกำำ�กัั บ
การปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ การประเมิินความเสี่่�ยง แนวทาง
และมาตรการจัั ด การความเสี่่�ย ง และแผนปฏิิ บััติิ ก ารใน
การจััดการความเสี่่�ยงที่่�เหลืืออยู่่�ของบริิษััท เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า
บริิษััทมีีการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคม การกำำ�กัับการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ และบริิหาร
ความเสี่่�ยงที่่�เพีียงพอและเหมาะสม





	พิิจารณาและให้้ความเห็็นในการกำำ�หนดระดัับความเสี่่�ยง
ที่่�ยอมรัับได้้ (Risk Appetite) และความเสี่่�ยงที่่�ทนรัับได้้
ขององค์์กร (Risk Tolerance)



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

ให้้คำำ�แนะนำำ�และการสนัับสนุุนแก่่คณะจััดการด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม
สัั ง คม บริิ ห ารความเสี่่�ยง และการกำำ�กัับ การปฏิิบััติิต าม
กฎเกณฑ์์ และผู้้�บริิหารระดัับสููงในเรื่่�องสิ่่�งแวดล้้อม ความ
รัับผิิดชอบต่่อสัังคม บริิหารความเสี่่�ยงระดัับองค์์กร และ
การกำำ�กัั บ การปฏิิ บัั ติิ ต ามกฎเกณฑ์์ รวมถึึงส่่ ง เสริิ ม และ
สนัั บ สนุุ น ให้้ มีี ก ารปรัั บ ปรุุ ง และพัั ฒ นาการดำำ� เนิิ น งาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างต่่อเนื่่�องและสม่ำำ��เสมอ



	รัับผิิดชอบให้้มีกี ารประเมิินความเสี่่ย� ง จััดทำำ� และกำำ�กับั ดููแล
การดำำ�เนิินการตามแผนจััดการความเสี่่ย� งในระดัับปฏิิบัติั กิ าร
(Functional risk management) และระดัั บ องค์์ ก ร
(Corporate risk management) เพื่่�อให้้มั่่น� ใจว่่ามีีมาตรการ
จััดการความเสี่่�ยงที่่�เหมาะสมและสอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์และ
แผนธุุรกิิจของบริิษััท



	ติิดตามกระบวนการบ่่งชี้้�และประเมิินความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญ
ทั่่�วทั้้�งองค์์กร ระบุุความเสี่่�ยงจากปััจจััยทั้้�งภายนอกและ
ภายในองค์์ ก รที่่� อ าจส่่ ง ผลกระทบต่่ อ การดำำ� เนิิ น งานของ
บริิษััท รวมทั้้�งประเมิินผลกระทบและโอกาสที่่�เกิิดขึ้้�นของ
ความเสี่่ย� งที่่�ระบุุได้้ และวิิเคราะห์์ถึึงปััจจััยความเสี่่ย� งที่่�สำำ�คัญ
ั
ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นกัับบริิษััท เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ามีีแผนการจััดการ
ความเสี่่� ย ง และมาตรการจัั ด การความเสี่่� ย งที่่� ส ามารถ
ตอบสนองต่่อความเปลี่่�ยนแปลง และความไม่่แน่่นอนต่่างๆ
ได้้อย่่างเหมาะสม และสอดคล้้องกัับกลยุุทธ์แ์ ลแผนธุุรกิจิ ของ
องค์์กร



	สื่่� อ สารและรายงานผลต่่ อ คณะกรรมการบริิ ษัั ท และผู้้�ที่่�
เกี่่�ยวข้้องทราบ



	หน้้าที่่�อื่่�นๆ ตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทมอบหมาย



ในกรณีีที่่�มีีความจำำ�เป็็นและเหมาะสม เพื่่�อให้้การปฏิิบััติิงานตาม
หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบสำำ�เร็็จลุุล่่วง คณะกรรมการนโยบาย
ESRC อาจขอความเห็็นชอบจากที่่�ปรึึกษาอิิสระ รวมถึึงได้้รัับ
การอบรมและเสริิ มสร้้ า งความรู้้�เกี่่� ย วกัั บ การปฏิิ บัั ติิ ง าน
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม บริิหารความเสี่่�ยง
และการกำำ�กัับการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ด้้วย
นอกจากนี้้� คณะกรรมการนโยบาย ESRC ได้้ มีี ก ารแต่่ ง ตั้้� ง
คณะจััดการ ESRC-E ที่่�ประกอบด้้วยผู้้�บริิหารฝ่่ายต่่างๆ ทั้้�งส่่วน
สำำ�นัั ก งานใหญ่่ แ ละส่่ ว นโรงงาน เพื่่� อ ทำำ�หน้้ า ที่่� สนัั บ สนุุ น การ
ดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการ ESRC พร้้อมทั้้�งติิดตามการดำำ�เนิิน
งานด้้ า นสิ่่� ง แวดล้้ อ ม ความรัั บ ผิิ ด ชอบต่่ อ สัั ง คม การกำำ�กัั บ
การปฏิิบัติั ติ ามกฎเกณฑ์์ การบริิหารความเสี่่ย� งระดัับองค์์กรและ
ระดัับจััดการอย่่างใกล้้ชิิด ความเสี่่�ยงระดัับองค์์กรและระดัับ
จััดการอย่่างใกล้้ชิิด

ส่่งเสริิม สนัับสนุุน และจััดสรรทรััพยากรต่่างๆ ที่่�จำำ�เป็็นต่่อ
การดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม การบริิหารความเสี่่�ยง
และการกำำ�กัับการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์อย่่างเพีียงพอ



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



	จััดให้้มีกี ารประชุุมทบทวนและติิดตามผลการดำำ�เนิินงาน และ
เสนอแผนการจััดการความเสี่่�ยงระดัับองค์์กร (Corporate
Risk) รวมถึึงรายงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และการกำำ�กัับ
การปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ต่่อคณะกรรมการนโยบาย ESRC
รัับทราบและพิิจารณาอย่่างต่่อเนื่่�องสม่ำำ��เสมอ



ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�ของ
คณะจััดการ ESRC-E
	กำำ�หนดนโยบายด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม บริิหารความเสี่่�ยง
และการกำำ�กัั บ การปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ เพื่่�อนำำ�เสนอต่่ อ
คณะกรรมการนโยบาย ESRC



	หน้้าที่่�อื่่�นๆ ตามที่่�คณะกรรมการนโยบาย ESRC มอบหมาย



	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



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

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

7.4

คณะผู้้�บริิหาร
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ผู้้�บริิหารของบริิษััท มีีจำำ�นวน 7 คน ดัังนี้้�
ชื่่�อ

นามสกุุล

ตำำ�แหน่่ง

1.

นายจารุุพจน์์

ณีีศะนัันท์์

รัักษาการประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
รัักษาการประธานเจ้้าหน้้าที่่�ปฏิิบััติิการด้้านการพาณิิชย์์

2.

นายพาชััย

จัันทร์์พิิทัักษ์์

กรรมการผู้้�จััดการ และประธานเจ้้าหน้้าที่่�ปฏิิบััติิการด้้านการผลิิต

3.

นางสาวสุุนัันทา

ไตรเทพาภิิรัักษ์์/1

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�ปฏิิบััติิการด้้านการบริิหาร

4.

นายสุุชััย

วิิเศษลีีลา

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการฝ่่าย Supply & Trading

5.

นายกำำ�ธร

เอกเมธีีพัันธุ์์�/2

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการฝ่่ายผลิิต

6.

นางสาวธีีรดา

กอศรีีลบุุตร

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการฝ่่ายธุุรกิิจ 2, 3, 4

7.

นายสุุรณััฐ

เขมธรรม

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการฝ่่ายธุุรกิิจ 1

หมายเหตุุ :	รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับความรู้้�ความชำำ�นาญ ทัักษะ และประสบการณ์์ของผู้้�บริิหารปรากฏในเอกสารแนบ 1
/1
	รัับผิิดชอบสายงานบััญชีีและการเงิิน จึึงถืือเป็็นผู้้�บริิหารสููงสุุดสายงานบััญชีีและการเงิิน
/2
เกษีียณอายุุงาน วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

ทั้้�งนี้้� ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 15/2564 เมื่่�อวัันที่่� 17 ธัันวาคม 2564 มีีมติิปรัับผัังโครงสร้้างการบริิหารจััดการดัังนี้้�

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

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

การคา
อาหารสัตว
(ตปท.)

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

จัดซื้อ

บร�หาร
งานกลาง

บุคคล

ผล�ต
โรงกลั่น

ผล�ต
โรงสกัด

โลจ�สติกสสนับสนุน

ฝาย
เทคนิค

บำรุงรักษา บร�หาร
เคร�่องกล งานกลาง

ว�ศวกรรม บุคคล ควบคุมคุณภาพ
และโครงการ
และระบบ
บร�หารจัดการ

โลจ�สติกส
ผล�ต
บำรุงรักษา ความ
วัตถุดิบ สาธารณูปการ ไฟฟา ปลอดภัย

โลจ�สติกส
คลังน้ำมัน
และจัดสง

โลจ�สติกส
คลังวัตถุดิบ
อาหารสัตว

ฝาย ฝายบร�หาร
ว�ศวกรรม งานกลาง

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

การคาวัตถุดิบ
ภูมิภาค

การเง�น

บัญชี

ฝาย
ผล�ต

ผูชวย
กรรมการผูจัดการ
สายงานผล�ต

ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ
ดานการผล�ต

สำนักตรวจสอบภายใน

ฝาย Supply& ฝายบัญชี
ฝาย
ฝาย
Trading และการเง�น ทรัพยากรบุคคล โลจ�สติกส

Trading

ฝาย
ธุรกิจ 4

รวมทุน การตลาด การตลาด การตลาด การขายน้ำมัน
และวางแผน
และ
บร�โภค
ธุรกิจ
ว�ชาการ
(ตปท.)

ฝาย
ธุรกิจ 3

ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ
ดานการบร�หาร
ผูชวย
ผูชวย
กรรมการผูจัดการ กรรมการผูจัดการ
ฝาย Supply&Trading ดานการบร�หาร

Supply

การขาย

พัฒนา
ธุรกิจ

ฝาย
ธุรกิจ 2

ผูชวย
กรรมการผูจัดการ
ฝายธุรกิจ 2 3 และ 4

การขาย การตลาด การคาน้ำมัน
อ�ตสาหกรรม
(ตปท.)

ฝาย
ธุรกิจ 1

ฝายพัฒนา
ธุรกิจ

ผูชวย
กรรมการผูจัดการ
ฝายธุรกิจ 1

ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ
ดานการพาณิชย

สำนักประธานเจาหนาที่บร�หาร

กรรมการผูจัดการ

ประธานเจาหนาที่บร�หาร

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564
การกำ�กับดูแลกิจการ

ส่วนที่ 2
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ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ณ วัันที่่� 28 กุุมภาพัันธ์์ 2565 ผู้้�บริิหารของบริิษััทตามนิิยามของสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. มีีจำำ�นวน 7 คน ดัังนี้้�
ชื่่�อ

นามสกุุล

ตำำ�แหน่่ง

1.

นายจารุุพจน์์

ณีีศะนัันท์์

รัักษาการประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร

2.

นายพาชััย

จัันทร์์พิิทัักษ์์

กรรมการผู้้�จััดการ และประธานเจ้้าหน้้าที่่�ปฏิิบััติิการด้้านการผลิิต

3.

นางสาวสุุนัันทา

ไตรเทพาภิิรัักษ์์/1

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�ปฏิิบััติิการด้้านการบริิหาร

4.

นายสุุชััย

วิิเศษลีีลา/2

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการฝ่่าย Supply & Trading

5.

นางสาวธีีรดา

กอศรีีลบุุตร

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการฝ่่ายธุุรกิิจ 2, 3, 4

6.

นายสุุรณััฐ

เขมธรรม

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการฝ่่ายธุุรกิิจ 1

7.

นายสุุราษฎร์์

ประดิิษฐจิ๋๋�ว/3

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการฝ่่ายผลิิต

หมายเหตุุ : เปิิดเผยตามคู่่่��มืืื�อแบบ 56-1 One Report ที่่่��ต้้้�องรายงานการเปลี่่่��ยนแปลงผู้้้��บริิิ�หารหลััั�งวััั�นสิ้้�นงวดบััั�ญชีีี�ประจำำ�ปีีให้้้�เป็็นปััจจุุุ�บััั�น
	รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับความรู้้�ความชำำ�นาญ ทัักษะ และประสบการณ์์ของผู้้�บริิหารปรากฏในเอกสารแนบ 1
/1
	รัับผิิดชอบสายงานบััญชีีและการเงิิน จึึงถืือเป็็นผู้้�บริิหารสููงสุุดสายงานบััญชีีและการเงิิน
/2
แต่่งตั้้�ง เมื่่�อวัันที่่� 1 มกราคม 2565
/3
แต่่งตั้้�ง เมื่่�อวัันที่่� 10 มกราคม 2565

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

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564

ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

นโยบายการจ่่ายค่่าตอบแทน
ผู้้�บริิหาร
บริิ ษัั ท มีี น โยบายและหลัั ก เกณฑ์์ ใ นการกำำ�ห นดค่่ า ตอบแทน
ผู้้�บริิหารระดัับสููง ซึ่ง่� เชื่่อ� มโยงกัับผลการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ใน
รููปของดััชนีีชี้้�วััดความสำำ�เร็็จ (Key Performance Indicators)
พร้้อมทั้้�งมีีการประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านของผู้้�บริิหารเป็็นประจำำ�
ทุุกปีี โดยประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและกรรมการผู้้�จััดการเป็็น
ผู้้�พิิจารณาความเหมาะสมในการกำำ�หนดค่่าตอบแทนและปรัับ
ค่่าจ้้างประจำำ�ปีี ที่่�สะท้้อนถึึงผลการปฏิิบััติิงาน (Performance
Management) ของผู้้�บริิหารแต่่ละคนตามเป้้าหมายของงาน
ที่่�รัับผิิดชอบ โดยมีีความสอดคล้้องกัับวิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ และ
กลยุุทธ์์ประจำำ�ปีีของบริิษััท ตลอดจนแนวปฏิิบััติิและมาตรฐาน
ของกลุ่่�มบริิษััทที่่�มีีขนาดใกล้้เคีียงกััน
สำำ�หรัับค่่าตอบแทนของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและกรรมการ
ผู้้�จัั ด การ ได้้ มีี ก ารกำำ�ห นดอย่่ า งเหมาะสมภายใต้้ หลัั ก เกณฑ์์
ที่่�ชััดเจน โปร่่งใส เป็็นธรรม และสมเหตุุสมผล คำำ�นึึงถึึงหน้้าที่่�
ความรัั บ ผิิ ด ชอบ และผลการปฏิิ บัั ติิ ง าน การกำำ�ห นดจ่่ า ย
ค่่าตอบแทนพิิจารณาทั้้�งระยะสั้้�นและระยะยาว โดยระยะสั้้�น
พิิจารณาจากผลการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ในแต่่ละปีีเปรีียบเทีียบ
กัั บ แผนธุุ รกิิ จ ที่่� ว างไว้้ สำำ�หรัั บ ระยะยาวพิิ จ ารณาจากความ
สามารถในการกำำ�หนดกลยุุทธ์์ และทิิศทางการดำำ�เนิินงาน เพื่่�อ
บรรลุุเป้้าหมาย และภารกิิจตามวิิสััยทััศน์์ขององค์์กร รวมทั้้�ง
ผลการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
และกรรมการผู้้�จััดการ โดยคณะกรรมการบริิษััทมอบหมายให้้
คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน
เป็็ น ผู้้�พิิ จ ารณากำำ�ห นดค่่ า ตอบแทนประจำำ� ปีี ข องประธาน
เจ้้ า หน้้ า ที่่� บ ริิ ห ารและกรรมการผู้้�จัั ด การและนำำ� เสนอต่่ อ
คณะกรรมการบริิษัทั เพื่่�อพิิจารณา ทั้้�งนี้้� ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
และกรรมการผู้้�จัั ด การได้้ รัั บ ค่่ า ตอบแทนและผลประโยชน์์
ในฐานะเป็็นผู้้�บริิหารสููงสุุดของบริิษััท นอกเหนืือจากที่่�ได้้รัับ
ในฐานะเป็็นกรรมการบริิษััท
ในปีี 2564 ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร และผู้้�บริิหารระดัับสููง
ตามเกณฑ์์ของสำำ�นัักงาน ก.ล.ต มีีจำำ�นวนรวมทั้้�งสิ้้�น 10 คน
ได้้รัับค่่าตอบแทนจากบริิษััทในรููปแบบเงิินเดืือน โบนััส และ
เงิินสมทบกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ จำำ�นวนรวมทั้้�งสิ้้�น 44 ล้้านบาท
(คิิดเป็็นร้้อยละ 7 ของค่่าตอบแทนรวมทั้้�งหมดของกิิจการ)
นอกเหนืือจากค่่าตอบแทนที่่�เป็็นตััวเงิินแล้้ว บริิษััทไม่่มีีการจ่่าย
ค่่าตอบแทนในรููปแบบอื่่�น

7.5

บุุคลากร
บริิษัทั มีีนโยบายการจ้้างงานที่่�มุ่่�งเน้้นความเท่่าเทีียมกััน ไม่่จำำ�กัดั
หรืือกีีดกัันในเรื่่�องเพศ เชื้้�อชาติิ ศาสนา และวััฒนธรรม และ
ตระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั ของพนัักงานที่่�เป็็นทรััพยากรอัันมีีคุณค่
ุ า่
ในการขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจของบริิษััท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
บริิษัทั น้ำำ��มันั พืืชไทย จำำ�กัดั (มหาชน) มีีพนัักงานทั้้�งหมด 1,318 คน
เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2563 จำำ�นวน 18 คน หรืือร้้อยละ 1.38 โดยแบ่่ง
เป็็นพนัักงานประจำำ�สำำ�นัักงานใหญ่่ 151 คน และพนัักงาน
ฝ่่ายผลิิต 1,167 คน โดยมีีช่่วงอายุุ เพศ และระดัับการศึึกษา
ที่่�หลากหลาย แยกตามสายงานดัังนี้้�
สายงาน

จำำ�นวนพนัักงาน (คน)

สายงานที่ขึ้นตรงต่อ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

8

สายงานตรวจสอบภายใน

4

สายงานบัญชีการเงิน

41

สายงานการตลาดและ
การพาณิชย์

61

สายงานบริหารส่วนกลาง
(บุคคล, ธุรการ, จัดซื้อ,
กฎหมาย)

37

สายงานการผลิต

1,167

รวม

1,318

(7) โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการและข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ
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ค่่าตอบแทนพนัักงาน
บริิ ษัั ทกำำ�ห นดนโยบายค่่ า ตอบแทนพนัั ก งานที่่� ส อดคล้้ อ งกัั บ
ผลการดำำ�เนิินงานของบริิษัททั้้
ั ง� ในระยะสั้้น� และระยะยาว เพื่่�อให้้
ผลตอบแทนแก่่ พ นัั ก งานอย่่ า งเป็็ น ธรรม โดยการกำำ�ห นด
โครงสร้้างค่่าตอบแทนของแต่่ละระดัับตำำ�แหน่่งงานอย่่างเหมาะสม
พิิ จ ารณาจ่่ า ยค่่ า ตอบแทนจากผลการปฏิิ บัั ติิ ง าน และระดัั บ
ตำำ�แหน่่งงานที่่�รับั ผิิดชอบตามความรู้้� ความสามารถ ผลการปฏิิบัติั ิ
งานของพนัักงานแต่่ละคน พนัักงานจะได้้ค่า่ ตอบแทนที่่�เท่่าเทีียม
และเป็็นธรรมเมื่่�อเปรีียบเทีียบภายในองค์์กร ขณะเดีียวกััน
กำำ�หนดการจ่่ายค่่าตอบแทนให้้สอดคล้้องกัับสภาวะเศรษฐกิิจ
อััตราเงิินเฟ้้อ ดััชนีีราคาผู้้�บริิโภค และการจ่่ายค่่าตอบแทนของ
บริิษััทในอุุตสาหกรรมเดีียวกััน รวมถึึงค่่าตอบแทนพนัักงาน
จะต้้องเหมาะสมกัับการขยายตััวทางธุุรกิิจ และการเติิบโตของ
บริิษััท โดยพนัักงานได้้รัับค่่าตอบแทนจากบริิษััทในรููปแบบ
เงิินเดืือนค่่าจ้้าง โบนััส และเงิินสมทบกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ
เป็็นต้้น

เงิินสมทบกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ
บริิ ษัั ท ได้้ จัั ดตั้้� ง กองทุุ น สำำ�ร องเลี้้� ย งชีี พ เพื่่� อ เป็็ น สวัั สดิิ ก าร
ที่่�จััดให้้พนัักงานและเป็็นการส่่งเสริิมการออมเงิินอีีกวิิธีีหนึ่่�ง
รวมทั้้�งเป็็นแรงจููงใจให้้พนัักงานปฏิิบััติิงานกัับบริิษััทเป็็นระยะ
เวลานาน โดยพนัักงานที่่�เป็็นสมาชิิกกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ
จะได้้รัับเงิินสมทบกองทุุนจากบริิษััททุุกเดืือนในอััตราที่่�แตกต่่าง
กัันตามอายุุสมาชิิกของพนัักงานแต่่ละคน โดยพนัักงานต้้องสะสม
เงิินเข้้ากองทุุนในอััตราเดีียวกััน เมื่่�อพนัักงานพ้้นสมาชิิกภาพ
พนัักงานจะได้้รัับเงิินสมทบรวมทั้้�งส่่วนเฉลี่่�ยผลประโยชน์์สุุทธิิ
ของกองทุุน
อายุุสมาชิิก

อััตราเงิินสมทบ

อายุสมาชิกตั้งแต่ 1 ปี ครบ 5 ปี

ร้อยละ 3

อายุสมาชิก 5 ปีขึ้นไป ครบ 10 ปี

ร้อยละ 4

อายุสมาชิก 10 ปีขึ้นไป

ร้อยละ 5

ในปีี 2564 บริิษััทจ่่ายค่่าตอบแทนพนัักงาน ดัังนี้้� 1) ค่่าตอบแทน
ระยะสั้้�น ที่่� ส อดคล้้ อ งกัั บผลการดำำ� เนิิ น งานของบริิ ษัั ท ได้้แก่่
เงิิ น เดืื อ น ซึ่่� ง มีี ก ารปรัั บ เพิ่่� มอัั ตร าเงิิ น เดืื อ นปีี ล ะ 1 ครั้้� ง ,
โบนัั สปร ะจำำ� ปีี ต ามผลประกอบการ และการประเมิิ น ผล
การปฏิิบััติิงานของพนัักงานรายบุุคคล รวม 603 ล้้านบาท
2) ค่่าตอบแทนระยะยาว ได้้แก่่ เงิินสมทบกองทุุนสำำ�รองเลี้้ย� งชีีพ
และเงิินเกษีียณอายุุงาน โดยบริิษััทจ่่ายเงิินสมทบกองทุุนสำำ�รอง
เลี้้�ยงชีีพ รวม 12 ล้้านบาท และตั้้�งสำำ�รองผลประโยชน์์พนัักงาน
จำำ�นวน 17 ล้้านบาท

7.6

ข้้อมููลสำำ�คััญอื่่�นๆ
ผู้้�ควบคุุมดููแล
การทำำ�บััญชีีและการเงิิน
บริิษััทมอบหมายให้้นางสาวสุุนัันทา ไตรเทพาภิิรัักษ์์ ประธาน
เจ้้าหน้้าที่่�ปฏิิบััติิการด้้านการบริิหาร เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบสููงสุุด
ในสายงานบััญชีีและการเงิิน มีีหน้า้ ที่่�กำำ�กับั ดููแลการจััดทำำ�รายงาน
ทางการเงิิ น ให้้ มีี ค วามน่่ า เชื่่� อ ถืื อ และมีี คุุ ณ ภาพ เป็็ น ไปตาม
มาตรฐานทางการบััญชีีและสอดคล้้องกัับแนวทางของสำำ�นัักงาน
ก.ล.ต. โดยรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�ควบคุุมดููแล
การทำำ�บััญชีีและการเงิินของบริิษััทปรากฏตามเอกสารแนบ 1

เลขานุุการบริิษััท
คณะกรรมการบริิ ษัั ท เป็็ น ผู้้�พิิ จ ารณาแต่่ ง ตั้้� ง ผู้้�มีี ค วามรู้้�
ความสามารถและมีีความเหมาะสมเป็็นเลขานุุการบริิษัทั เพื่่�อช่่วย
สนัับสนุุนการทำำ�งานที่่�เกี่่ย� 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�ห นด
โดยรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับบทบาทหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของ
ผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเลขานุุการบริิษััทปรากฏตามเอกสารแนบ 1

บริิิ�ษััั�ทมีีี�นโยบายคััั�ดเลืืื�อกกองทุุุ�นที่่�มีีี�ความเสี่่่�ยงต่ำำ�� เพื่่่�อรััั�กษา
เงิิิ�นต้้้�นของสมาชิิิ�กกองทุุุ�นให้้้�คงอยู่่่�� โดยในปีี 2564 บริิิ�ษััั�ทมีีี�
พนััั�กงานที่่่�เข้้้�าร่่่�วมกองทุุุ�นสำำ�รองเลี้้�ยงชีีี�พ จำำ�นวน 879 คน
คิิิ�ดเป็็นร้้อยละ 66.69 ของจำำ�นวนพนััั�กงานทั้้�งหมด

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

หััวหน้้างานตรวจสอบภายใน

หััวหน้้างานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์

คณะกรรมการตรวจสอบเป็็น ผู้้�พิิจารณาแต่่งตั้้�ง นายกฤษณ์์
กองแก้้ว ผู้้�จััดการสำำ�นัักตรวจสอบภายใน เป็็นหััวหน้้าหน่่วยงาน
ตรวจสอบภายใน มีีหน้้าที่่�ตรวจสอบภายในและประเมิินผล
กิิจกรรมต่่างๆ ของบริิษัทั สอบทานคุุณภาพการปฏิิบัติั งิ านภายใน
บริิษััทให้้เป็็นไปตามแผนงาน สอดคล้้องกัับวััตถุุประสงค์์และ
เป้้าหมายของบริิษััท รวมถึึงหน้้าที่่�ในการควบคุุมและตรวจสอบ
อื่่�นๆ ตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
รายละเอีียดเกี่่ย� วกัับผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งหััวหน้้างานตรวจสอบภายใน
ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

บริิ ษัั ทจัั ดตั้้� ง หน่่ ว ยงานนัั ก ลงทุุ น สัั มพัั น ธ์์ โดยมอบหมายให้้
นายอัั ง กูู ร อิ่่� ม เอิิ บ ธรรม เป็็ น ตัั ว แทนของบริิ ษัั ททำำ�หน้้ า ที่่�
รัับผิิดชอบในการเปิิดเผยข้้อมููลและข่่าวสารของบริิษัทกั
ั บั ผู้้�ถืือหุ้้�น
นัักลงทุุน นัักวิิเคราะห์์ และประชาชนทั่่�วไป ทั้้�งนี้้� ผู้้�ลงทุุนสามารถ
ติิดต่่อหน่่วยงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ได้้ที่่�

หน่่วยงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ :

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

บริิษััทผู้้�ตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้้พิิจารณาคััดเลืือกบริิษััทผู้้�ตรวจสอบ
ภายใน และมีีมติิแต่่งตั้้�งบริิษััท แอสเซนท์์ แอดไวเซอรี่่� จำำ�กััด
เป็็นผู้้�ตรวจสอบภายในอิิสระประจำำ�ปีี 2564 โดยมีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่�
26 กุุมภาพัันธ์์ 2564 โดยบริิษััทผู้้�ตรวจสอบภายในมีีหน้้าที่่�
ตรวจสอบการปฏิิบััติิตามนโยบาย ระเบีียบ และวิิธีีปฏิิบััติิของ
องค์์กร เพื่่�อให้้มั่่น� ใจว่่าองค์์กรมีีระบบการควบคุุมภายในเพีียงพอ
ที่่�จะบรรลุุตามวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายที่่�กำำ�หนดไว้้

หััวหน้้างาน
กำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงาน
บริิษััทได้้จััดตั้้�งคณะกรรมการนโยบายสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม บริิหาร
ความเสี่่ย� ง และการกำำ�กับั การปฏิิบัติั ติ ามกฎเกณฑ์์ขึ้น้� มาเพื่่�อช่่วย
ติิ ดตามการดำำ� เนิิ น งาน ประมวลผล ทบทวน และปรัั บปรุุ ง
ระบบงานต่่ า งๆ ให้้ มีี ค วามเหมาะสมสอดคล้้ อ งกัั บ นโยบาย
แผนธุุรกิจิ และการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีี พร้้อมกัันนี้้� คณะกรรมการ
ชุุดดัังกล่่าวได้้แต่่งตั้้�งคณะทำำ�งานเพื่่�อดููแลการปฏิิบััติิงานของ
บริิษััท โดยมอบหมายให้้ นายกฤษณ์์ กองแก้้ว เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบ
ในการกำำ�กัั บ ดูู แ ลให้้ บ ริิ ษัั ทป ฏิิ บััติิ ต ามกฎหมาย กฎระเบีี ย บ
ข้้อบัังคัับ นโยบาย และข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่ง
ประเทศไทย สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และกฎหมายมหาชน โดย
รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับบทบาทหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของ
ผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งหััวหน้้างานกำำ�กับั ดููแลการปฏิิบัติั งิ านปรากฏตาม
เอกสารแนบ 3

ผู้้�สอบบััญชีี 
ผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทและบริิษััทย่่อยในรอบปีี 2564 ได้้แก่่
นางชลรส สัันติิอััศวราภรณ์์ ทะเบีียบผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต
เลขที่่� 4523 จากบริิษััท สำำ�นัักงาน อีีวาย จำำ�กััด โดยค่่าตอบแทน
ผู้้�สอบบััญชีีที่่�บริิษััทและบริิษััทย่่อยจ่่ายให้้กัับบริิษััท สำำ�นัักงาน
อีีวาย จำำ�กััด มีีดัังนี้้�


ค่่าตอบแทนจากการสอบบััญชีี (Audit Fee)
ค่่าตอบแทน (บาท)



ค่าสอบบัญชีของบริษัท

1,840,000

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย

1,100,000

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

(7) โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการและข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ
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8

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

รายงานผลการดำำ�เนิินงานสำำ�คััญ
ด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

8.1

สรุุปผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการในรอบปีีที่่�ผ่่านมา
การสรรหาและแต่่งตั้้�ง
กรรมการบริิษััท

คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน
มีีหลัักเกณฑ์์ในการคััดเลืือกกรรมการ โดยพิิจารณาจากลัักษณะ
การประกอบธุุรกิจิ และกลยุุทธ์ข์ องบริิษัทั จึึงได้้กำำ�หนดคุุณสมบัติั ิ
ของกรรมการที่่�ต้อ้ งการสรรหาให้้มีคี วามเหมาะสมและสอดคล้้อง
กัับกลยุุทธ์์ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท โดยพิิจารณาทัักษะ
ที่่�จำำ�เป็็นที่่�ยังั ขาดอยู่่� และมีีนโยบายความหลากหลายในโครงสร้้าง
ของคณะกรรมการ (Board Diversity) ทั้้�งทางด้้านทัักษะวิิชาชีีพ
ความเชี่่�ยวชาญเฉพาะด้้าน ความรู้้�ความสามารถ เพศ รวมถึึง
ประสบการณ์์ ก ารทำำ� งานประกอบการพิิ จ ารณาเพื่่� อ กำำ�ห นด
ตัั ว บุุ ค คลที่่� มีี ค วามเหมาะสม ทั้้� ง ด้้ า นประสบการณ์์ ความรู้้�
ความสามารถ รวมถึึงประสบการณ์์การทำำ�งานประกอบการ
พิิ จ ารณา เพื่่� อ กำำ�ห นดตัั ว บุุ ค คลที่่� มีี ค วามเหมาะสม ทั้้� ง ด้้ า น
ประสบการณ์์ ความรู้้� ความสามารถที่่�จะเป็็นประโยชน์์ต่อ่ บริิษัทั
เข้้ามาเป็็นกรรมการหรืือผู้้�บริิหาร
บริิ ษัั ท มีี ก ารจัั ดทำำ�ต ารางองค์์ ปร ะกอบความรู้้�ความชำำ� นาญ
ของกรรมการ (Board Skill Matrix) และมีีการทบทวนความ
หลากหลายของคณะกรรมการเป็็นประจำำ�ทุุกปีี ประกอบกัับ
การพิิจารณาผลการประเมิินการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการชุุ
ดปััจจุุบััน เพื่่�อใช้้ในการสอบทานโครงสร้้างของคณะกรรมการ
รวมทั้้�งใช้้เป็็นข้้อมููลเพื่่�อประกอบการพิิจารณาสรรหากรรมการ
เพื่่� อ ให้้ มั่่� น ใจว่่ า จะได้้ ค ณะกรรมการที่่� มีี คุุ ณสมบัั ติิ เ หมาะสม
สอดคล้้องกัับทิิศทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท ทั้้�งนี้้� บุุคคลที่่�
ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการหรืือผู้้�บริิหารของ
บริิษััท จะต้้องมีีคุุณสมบััติิครบถ้้วนตามมาตรา 68 แห่่งพระราช
บััญญััติิบริิษััทมหาชน พ.ศ.2535 (รวมทั้้�งที่่�มีีการแก้้ไขเพิ่่�มเติิม)

และประกาศของ ก.ล.ต. และต้้องไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามตาม
พ.ร.บ.หลัักทรััพย์์ (รวมทั้้�งที่่�มีกี ารแก้้ไขเพิ่่�มเติิม) กฎหมายอื่่น� และ
กฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ปััจจุุบัันคณะกรรมการบริิษััทประกอบด้้วยกรรมการจำำ�นวน
12 ท่่าน ซึ่่�งมีีจำำ�นวนที่่�เหมาะสมกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท
และกรรมการทุุกท่่านล้้วนแล้้วแต่่มีปร
ี ะสบการณ์์การทำำ�งาน หรืือ
เคยดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารระดัับสููงสุุดของหน่่วยงานภาครััฐและ
ภาคธุุรกิจิ กรรมการส่่วนใหญ่่มีปร
ี ะสบการณ์์ในอุุตสาหกรรมการ
น้ำำ��มัั น พืื ช และวัั ตถุุ ดิิบอาหารสัั ตว์์อัั น เป็็ น ประโยชน์์ แก่่บ ริิษััท
กรรมการส่่วนใหญ่่จบการศึึกษาด้้านบริิหารธุุรกิิจ และมีีความรู้้�
เกี่่�ยวกัับตลาดสิินค้้าโภคภััณฑ์์และตลาดสิินค้้าเกษตรล่่วงหน้้า
โดยมีีกรรมการที่่�จบการศึึกษาทางด้้านกฎหมายด้้วย ซึ่่�งทำำ�ให้้
องค์์ประกอบของคณะกรรมการบริิษััทในปััจจุุบัันมีีผู้้�มีีคุุณวุุฒิิ
ประสบการณ์์ ความเชี่่�ยวชาญจากหลากหลายอาชีีพ
บริิ ษัั ท เปิิ ด โอกาสให้้ ผู้้�ถืื อ หุ้้�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

(8) รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�คัญด้านการกำ�กับดูแลกิจการ

บััญชีีและ
การเงิิน

เศรษฐ
ศาสตร์์

การบริิหาร
ทรััพยากร กฎหมาย
บุุคคล

เทคโนโลยีี อุุตสาห อุุตสาห
วิิศวกรรม สารสนเทศ/ กรรม กรรม
ศาสตร์์
ความรู้้� อาหาร น้ำำ�มั
� ัน
ด้้านดิิจิิทััล สััตว์์ พืืช

การ
กำำ�กัับ
ดููแล
กิิจการ

การ
บริิหาร ด้้าน
ความ ESG
เสี่่�ยง

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

รวม

เมษิินทรีีย์์
จีีระพัันธุ์์�
สหััสกุุล
อุุไรรงค์์
ตระกููลฮุุน
วิิทยฐานกรณ์์
วิิทยฐานกรณ์์
วิิทยฐานกรณ์์
จัันทร์์พิิทัักษ์์
วงศ์์ศุุภชาติิกุุล
ตั้้�งพิิรุุฬห์์ธรรม
วิิทยฐานกรณ์์

บริิหาร
ธุุรกิิจ

ความสามารถ
ในการกำำ�กัับดููแล

ประวััติิอบรม
ประสบการณ์์
ประวััติิอบรม
ประสบการณ์์
ประวััติิอบรม
ประสบการณ์์
ประวััติิอบรม
ประสบการณ์์
ประวััติิอบรม
ประสบการณ์์
ประวััติิอบรม
ประสบการณ์์
วุุฒิิการศึึกษา
ประวััติิอบรม
ประสบการณ์์
วุุฒิิการศึึกษา
ประวััติิอบรม
ประสบการณ์์
วุุฒิิการศึึกษา
ประวััติิอบรม
ประสบการณ์์
วุุฒิิการศึึกษา
ประวััติิอบรม
ประสบการณ์์
วุุฒิิการศึึกษา
ประวััติิอบรม
ประสบการณ์์
วุุฒิิการศึึกษา
ประวััติิอบรม
ประสบการณ์์
วุุฒิิการศึึกษา
ประวััติิอบรม
ประสบการณ์์
วุุฒิิการศึึกษา

1. ดร.สุุวิิทย์์
2. นายอภิิชาติิ
3. ดร.ชััยพััฒน์์
4. รศ.น.สพ.กิิจจา
5. นายวิิภููธา
6. นางสาวอรััญญา
7. นายวิิชััย
8. นายวััชร
9. นายพาชััย
10. นายเอกรััฐ
11. นายวรวุุฒิิ
12. นายคุุณา

รายชื่่�อกรรมการ

การตลาดใน
ประเทศและ
ต่่างประเทศ

ความรู้้�และประสบการณ์์เฉพาะทาง

ความรู้้�และ
ประสบการณ์์
ในอุุตสาหกรรม

แบบแสดงองค์์ประกอบและคุุณสมบััติิโดยรวมของคณะกรรมการบริิษััท (Board Skill Matrix)

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564
การกำ�กับดูแลกิจการ

ส่วนที่ 2
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ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

หลัักเกณฑ์์ ในการคััดเลืือก
คุุณสมบััติิของกรรมการบริิษััท






มีีคุุณสมบััติิและไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามตาม พ.ร.บ. บริิษััท
มหาชนจำำ�กัั ด พ.ศ. 2535 หรืื อ กฎหมายอื่่�น ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง
ตลอดจนข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
และ ก.ล.ต. และข้้อบัังคัับบริิษััท
เป็็นผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ มีีภาวะผู้้�นำำ� วิิสััยทััศน์์ มีีคุุณธรรมและ
จริิยธรรม มีีความรู้้� ความสามารถ มีีประสบการณ์์ที่่�เป็็น
ประโยชน์์และมีีความเข้้าใจในลัักษณะการดำำ�เนิินธุุรกิิจและ
อุุ ตส าหกรรมที่่� บริิษััทดำำ�เนิิน กิิจการอยู่่� ซึ่่�งสอดคล้้ อ งกัั บ
กลยุุทธ์ข์ องบริิษัทั และองค์์ประกอบความรู้้�ความชำำ�นาญของ
กรรมการ (Board Skill Matrix)

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�ที่่เ� กี่่ย� วข้้องของกรรมการอิิสระรายนั้้�นๆ ด้้วย





มีีความรัับผิิดชอบ และสามารถอุุทิศิ เวลาในการปฏิิบัติั หน้
ิ า้ ที่่�
กรรมการของบริิษััทได้้อย่่างเต็็มที่่� ทั้้�งนี้้� กรรมการสามารถ
ดำำ�ร งตำำ� แหน่่ ง กรรมการในกิิ จ การอื่่� น ได้้ แต่่ ต้้ อ งไม่่ เ ป็็ น
อุุปสรรคต่่อการปฏิิบััติิหน้้าที่่�กรรมการบริิษััท และเพื่่�อส่่ง
เสริิมให้้กรรมการบริิษัทอุ
ั ทิุ ศิ เวลาในการปฏิิบัติั หน้
ิ า้ ที่่�ได้้อย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพ กำำ�หนดให้้กรรมการแต่่ละคนดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
กรรมการในบริิ ษัั ท จดทะเบีี ย นในตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ห่่ ง
ประเทศไทยรวมไม่่เกิิน 5 บริิษััท




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� ปรึึ กษาของส่่ ว นราชการซึ่่�ง เป็็ น ผู้้�ถืื อ หุ้้�นรายใหญ่่ หรืื อ
ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท
ไม่่เป็็นบุุคคลที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางสายโลหิิต หรืือโดยการ
จดทะเบีี ย นตามกฎหมายในลัั ก ษณะที่่� เ ป็็ น บิิ ด า มารดา
คู่่�สมรส พี่่� น้้ อ ง และบุุ ตร รวมทั้้� ง คู่่�สมรสของบุุ ตร ของ
กรรมการรายอื่่�น ผู้้�บริิหาร ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ ผู้้�มีีอำำ�นาจ
ควบคุุม หรืือบุุคคลที่่�จะได้้รัับการเสนอให้้เป็็นกรรมการ
ผู้้�บริิหาร หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทหรืือบริิษััทย่่อย
ไม่่มีีหรืือเคยมีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบริิษััท บริิษััทใหญ่่
บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจ
ควบคุุมของบริิษััท ในลัักษณะที่่�อาจเป็็นการขััดขวางการใช้้
วิิจารณญาณอย่่างอิิสระของตน รวมทั้้�งไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็
นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีนัี ยั หรืือผู้้�มีอำี ำ�นาจควบคุุมของผู้้�ที่่มี� คี วามสััมพันั ธ์์
ทางธุุ รกิิ จ กัั บบริิ ษัั ท บริิ ษัั ท ใหญ่่ บริิ ษัั ทย่่ อ ย บริิ ษััทร่่วม
ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีอำี ำ�นาจควบคุุมของบริิษัทั เว้้นแต่่จะ
ได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีี
ก่่อนหน้้า

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

วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง










ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท บริิษััทใหญ่่ บริิษััท
ย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของ
บริิษััท และไม่่เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีนััย ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม หรืือ
หุ้้�นส่่วนของสำำ�นัักงานสอบบััญชีี ซึ่่�งมีีผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท
บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือ
ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทสัังกััดอยู่่� เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจาก
การมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีีก่่อนหน้้า
ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�ให้้บริิการทางวิิชาชีีพใด ๆ ซึ่่�งรวมถึึง
การให้้บริิการเป็็นที่่�ปรึึกษากฎหมายหรืือที่่�ปรึึกษาทางการเงิิน
ซึ่่�งได้้รัับค่่าบริิการเกิินกว่่า 2 ล้้านบาทต่่อปีี จากบริิษััท
บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือ
ผู้้�มีี อำำ� นาจควบคุุ ม ของบริิ ษัั ท และไม่่ เ ป็็ น ผู้้�ถืื อ หุ้้�นที่่� มีี นัั ย
ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม หรืือหุ้้�นส่่วนของผู้้�ให้้บริิการทางวิิชาชีีพ
นั้้�นด้้วย เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้ว
ไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีีก่่อนหน้้า
ไม่่เป็็นกรรมการที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งขึ้้�นเพื่่�อเป็็นตััวแทนของ
กรรมการของบริิษััท ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่�งเป็็น
ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
ไม่่ประกอบกิิจการที่่�มีสี ภาพอย่่างเดีียวกัันและเป็็นการแข่่งขััน
ที่่� มีี นัั ย กัั บ กิิ จ การของบริิ ษัั ทหรืื อ บริิ ษัั ทย่่ อ ย หรืื อ ไม่่ เ ป็็ น
หุ้้�นส่่วนที่่�มีีนััยในห้้างหุ้้�นส่่วน หรืือเป็็นกรรมการที่่�มีีส่่วนร่่วม
บริิหารงาน ลููกจ้้าง พนัักงาน ที่่�ปรึึกษาที่่�รัับเงิินเดืือนประจำำ�
หรืือถืือหุ้้�นเกิินร้้อยละ 1 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียง
ทั้้�งหมดของบริิษััทอื่่�น ซึ่่�งประกอบกิิจการที่่�มีีสภาพอย่่าง
เดีียวกัันและเป็็นการแข่่งขัันที่่�มีีนััยกัับกิิจการของบริิษััทหรืือ
บริิษััทย่่อย

บริิษัทกำ
ั ำ�หนดวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของกรรมการให้้เป็็นไปตาม
พระราชบััญญััติิบริิษััทมหาชนจำำ�กััด 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�นวนกรรมการที่่�แบ่่งออกให้้ตรงเป็็น
3 ส่่วนไม่่ได้้ ก็็ให้้ออกโดยจำำ�นวนใกล้้เคีียงที่่�สุุดกัับส่่วน 1 ใน 3
กรรมการที่่�ต้้องออกจากตำำ�แหน่่งในปีีแรกและปีีที่่�สองภายหลััง
จดทะเบีียนบริิษััทนั้้�นให้้จัับสลากกัันว่่าผู้้�ใดจะออก ส่่วนปีีหลัังๆ
ต่่อไป ให้้กรรมการคนที่่�อยู่่�ในตำำ�แหน่่งนานที่่�สุดนั้้
ุ น� เป็็นผู้้�ออกจาก
ตำำ�แหน่่ง อย่่างไรก็็ตาม คณะกรรมการบริิษััทมีีวาระการดำำ�รง
ตำำ�แหน่่งคราวละ 3 ปีี และอาจได้้รัับการแต่่งตั้้�งกลัับเข้้ามาดำำ�รง
ตำำ�แหน่่งต่่อไปได้้อีีกตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทเห็็นว่่าเหมาะสม
กรรมการซึ่่�งพ้้นจากตำำ�แหน่่งแล้้วอาจได้้รัับเลืือกเข้้ารัับตำำ�แหน่่ง
อีีกก็็ได้้
บริิษััทได้้กำำ�หนดวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของกรรมการอิิสระไว้้
ไม่่เกิิน 3 วาระติิดต่่อกััน โดยกำำ�หนดไว้้ในกฎบััตรคณะกรรมการ
บริิษััท หากมีีกรรมการท่่านใดมีีความเหมาะสมในการดำำ�รง
ตำำ� แหน่่ ง นานกว่่ า ที่่� กำำ�ห นดไว้้ 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� ปร ะชุุ มส ามัั ญ ผู้้�ถืื อ หุ้้�นพิิ จ ารณาอนุุ มัั ติิ เ ลืื อ กตั้้� ง
กรรมการดัังกล่่าวกลัับเข้้าเป็็นกรรมการอิิสระต่่อไป

ไม่่มีีลัักษณะอื่่�นใดที่่�ทำำ�ให้้ไม่่สามารถให้้ความเห็็นอย่่างเป็็น
อิิสระเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานของบริิษััท

(8) รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�คัญด้านการกำ�กับดูแลกิจการ
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การแต่่งตั้้�งกรรมการ
ในการประชุุ มส ามัั ญ ผู้้�ถืื อ หุ้้�นประจำำ� ปีี ทุุ ก ครั้้� ง ให้้ ก รรมการ
ออกจากตำำ�แหน่่งหนึ่่�งในสามเป็็นอััตรา ถ้้าจำำ�นวนกรรมการ
ที่่�แบ่่งออกให้้ตรงเป็็นสามส่่วนไม่่ได้้ ก็็ให้้ออกโดยจำำ�นวนใกล้้ที่่สุ� ดุ
กัับส่่วนหนึ่่�งในสาม ให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเลืือกตั้้�งกรรมการตาม
หลัักเกณฑ์์และวิิธีีการดัังต่่อไปนี้้�
	ผู้้�ถืือหุ้้�นคนหนึ่่�งมีีคะแนนเสีียงเท่่ากัับหนึ่่�งหุ้้�นต่่อหนึ่่�งเสีียง



	ผู้้�ถืื อ หุ้้�นแต่่ ล ะคนจะต้้ อ งใช้้ ค ะแนนเสีี ย งที่่� มีี อ ยู่่�ทั้้� ง หมด
เลืื อกตั้้� ง บุุ ค คลคนเดีียว หรืือหลายคนเป็็น กรรมการก็็ ไ ด้้
แต่่จะแบ่่งคะแนนเสีียงให้้แก่่ผู้้�ใดมากน้้อยเพีียงใดไม่่ได้้







ในการลงคะแนนเสีียงเลืือกตั้้�งกรรมการ บริิษััทให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น
ใช้้บััตรลงคะแนนเลืือกตั้้�งกรรมการเป็็นรายบุุคคล โดยให้้
ผู้้�ถืือหุ้้�นลงคะแนนเสีียงทั้้�งหมดที่่�ตนมีีอยู่่�เลืือกบุุคคลที่่�ได้้รัับ
การเสนอชื่่�อเป็็นกรรมการทีีละคน
คะแนนเสีียงสำำ�หรับั การอนุุมัติั ิ บริิษัทั ใช้้คะแนนเสีียงข้้างมาก
ของผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่�งมาประชุุมและออกเสีียงลงคะแนน บุุคคล
ซึ่่� ง ได้้ รัั บ คะแนนเสีี ย งสูู ง สุุ ดต ามลำำ�ดัั บ ลงมาเป็็ น ผู้้�ได้้ รัั บ
การเลืือกตั้้ง� เป็็นกรรมการเท่่าจำำ�นวนกรรมการที่่�จะพึึงมีีหรือื
จะพึึงเลืือกตั้้�งในครั้้�งนั้้�น กรณีีที่่�บุุคคลซึ่่�งได้้รัับการเลืือกตั้้�ง
ในลำำ�ดัับถััดลงมามีีคะแนนเสีียงเท่่ากัันเกิินจำำ�นวนกรรมการ
ที่่�จะพึึงมีีหรืือจะพึึงเลืือกตั้้�งในครั้้�งนั้้�น ให้้ประธานกรรมการ
เป็็นผู้้�ออกเสีียงชี้้�ขาด

กรณีีที่่�ตำำ�แหน่่งกรรมการว่่างลงเนื่่�องจากสาเหตุุอื่่�นนอกจากการ
ครบวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ ให้้คณะกรรมการบรรษััท
ภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทนพิิจารณาสรรหาบุุคคล
ที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมและไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามตามกฎหมาย
เสนอให้้คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาแต่่งตั้้�งเข้้าเป็็นกรรมการ
แทนในการประชุุมคณะกรรมการภายในระยะเวลาที่่�กฎหมาย
กำำ�หนด เว้้นแต่่วาระของกรรมการที่่�พ้้นจากตำำ�แหน่่งเหลืือน้้อย
กว่่า 2 เดืือน โดยบุุคคลที่่�เข้้าเป็็นกรรมการแทนจะอยู่่�ในตำำ�แหน่่ง
กรรมการได้้เพีียงเท่่าวาระที่่�ยัังเหลืืออยู่่�ของกรรมการที่่�ตนแทน
ทั้้� ง นี้้� มติิ ก ารแต่่ ง ตั้้� ง บุุ ค คลเข้้ า เป็็ น กรรมการแทนดัั ง กล่่ า ว
ต้้องได้้รัับคะแนนเสีียงไม่่น้้อยกว่่า 3 ใน 4 ของจำำ�นวนกรรมการ
ที่่�ยัังเหลืืออยู่่�

การประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2564 ที่่�ประชุุมได้้พิิจารณา
อนุุมัติั แิ ต่่งตั้้ง� กรรมการที่่�ออกจากตำำ�แหน่่งตามวาระจำำ�นวน 2 คน
คืือ นายอภิิชาติิ จีีระพัันธุ์์� (กรรมการอิิสระ) และ รศ.น.สพ.
กิิจจา อุุไรรงค์์ (กรรมการอิิสระ) กลัับเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ
บริิ ษัั ทอีี ก วาระหนึ่่� ง และพิิ จ ารณาอนุุ มัั ติิ แ ต่่ ง ตั้้� ง ให้้ น ายคุุ ณ า
วิิทยฐานกรณ์์ เป็็นกรรมการบริิษััทแทนนายวิิชิิต วิิทยฐานกรณ์์
(กรรมการที่่�ถึึงแก่่กรรม) และพิิจารณาอนุุมััติิแต่่งตั้้�งนางสุุวิิมล
กฤตยาเกีี ย รณ์์ บุุ ค คลผู้้�ได้้ รัั บ การเสนอชื่่� อ จากผู้้�ถืื อ หุ้้�นเป็็ น
กรรมการอิิสระแทนกรรมการที่่�ออกตามวาระ โดยกรรมการ
ทั้้�ง 4 คน ได้้ผ่่านกระบวนการกลั่่�นกรองของคณะกรรมการ
บรรษััทภิบิ าล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบ และผ่่านความเห็็นชอบ
จากคณะกรรมการบริิษััทแล้้ว ว่่ามีีคุุณสมบััติิที่่�เหมาะสมกัับ
การประกอบธุุรกิจิ ของบริิษัทั ตลอดจนมีีผลการปฏิิบัติั งิ านเป็็นที่่�
น่่าพอใจตลอดระยะเวลาที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษััท
อย่่างไรก็็ดีี นางสุุวิิมล กฤตยาเกีียรณ์์ ได้้ยื่่�นจดหมายขอลาออก
จากตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษััท โดยมีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 16 กรกฎาคม
2564 เนื่่�องจากมีีภารกิิจส่่วนตััว ทำำ�ให้้ไม่่สามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�
กรรมการได้้อย่่างเต็็มที่่� ดัังนั้้�น ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท
ครั้้�งที่่� 13/2564 เมื่่�อวัันที่่� 15 ตุุลาคม 2564 จึึงมีีมติิแต่่งตั้้�ง
นายวิิ ภููธ า ตระกูู ลฮุุ น ให้้ ดำำ�ร งตำำ� แหน่่ ง กรรมการอิิ สระและ
กรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที่่�ลาออก

การแต่่งตั้้�งที่่�ปรึึกษา
คณะกรรมการบริิษััท
ในปีี 2564 คณะกรรมการบริิษััทได้้มีีมติิแต่่งตั้้�งผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ
เป็็นที่่�ปรึึกษาคณะกรรมการบริิษััท โดยประชุุมคณะกรรมการ
บริิษััท ครั้้�งที่่� 3/2564 เมื่่�อวัันที่่� 28 มกราคม 2564 มีีมติิแต่่งตั้้�ง
นางสาววิิบููลย์์ลัักษณ์์ ร่่วมรัักษ์์ ผู้้�ที่่�มีีความรู้้�ความเชี่่�ยวชาญและ
ประสบการณ์์ด้้านการพาณิิชย์์ทั้้�งในและต่่างประเทศ รวมถึึงมีี
ความสามารถในการวางแผนการพััฒนาบุุคลากร เข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
ที่่�ปรึึกษาคณะกรรมการบริิษััท และกรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิใน
คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน
นอกจากนั้้�น ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 9/2564
เมื่่�อวัันที่่� 14 พฤษภาคม 2564 มีีมติิแต่่งตั้้�งนายวิิภููธา ตระกููลฮุุน
ผู้้�ที่่�มีีความรู้้�ความเชี่่�ยวชาญและประสบการณ์์ด้้านบััญชีีการเงิิน
การลงทุุน และความเสี่่ย� งที่่�เกี่่ย� วเนื่่�องกัับธุุรกิจิ เข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
ที่่�ปรึึกษาคณะกรรมการบริิษััทอีีกหนึ่่�งท่่าน
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การสรรหาและแต่่งตั้้�ง
ผู้้�บริิหารระดัับสููงสุุด
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทครั้้�งที่่� 16/2563 มีีมติิเห็็นชอบให้้
แต่่งตั้้�งนายจารุุพจน์์ ณีีศะนัันท์์ ดำำ�รงตำำ�แหน่่งรัักษาการประธาน
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร โดยมีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2564 โดยในปีี
2564 คณะกรรมการสรรหาประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร (“คณะ
กรรมการสรรหาฯ”) ได้้ดำำ�เนิินการสรรหาด้้วยการเปิิดรัับสมััคร
ผู้้�บริิหารมืืออาชีีพที่่�มีีความรู้้�ความสามารถและประสบการณ์์
ผ่่านสื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์และสื่่�อออนไลน์์ ตั้้�งแต่่วัันที่่� 16 ธัันวาคม 2563
ถึึงวัันที่่� 15 มกราคม 2564 ซึ่่ง� มีีผู้้�ให้้ความสนใจสมััครเป็็นจำำ�นวน
มาก แต่่ผู้้�สมััครที่่�มีีคุุณสมบััติิผ่่านเกณฑ์์การสััมภาษณ์์ ยัังไม่่ผ่่าน
คุุณสมบััติิตามที่่�บริิษััทกำำ�หนด ดัังนั้้�น ที่่�ประชุุมคณะกรรมการ
บริิษััทครั้้�งที่่� 11/2564 จึึงได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการสรรหาฯ
ชุุ ด ใหม่่ โดยมอบหมายให้้ น ายอภิิ ช าติิ จีี ร ะพัั น ธุ์์� (ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ) เป็็นประธานคณะกรรมการสรรหาฯ
พร้้อมด้้วยกรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิอีีก 2 คน โดยให้้ดำำ�เนิินการ
สรรหาด้้วยวิิธีีการผสมผสานหลายแนวทางเข้้าด้้วยกััน และเปิิด
รัับสมััครอีีกครั้้�งในเดืือนสิิงหาคม 2564 แต่่ไม่่มีีผู้้�สมััครที่่�ผ่่าน
เกณฑ์์คัดั เลืือก อย่่างไรก็็ตาม คณะกรรมการสรรหาฯ ยัังคงดำำ�เนิิน
การสรรหาบุุคคลที่่�มีีความรู้้�ความเชี่่�ยวชาญ และประสบการณ์์
ในอุุตสาหกรรมอาหาร สิินค้้าโภคภััณฑ์์ รวมถึึงอุุตสาหกรรม
อาหารสััตว์หรื
์ อื น้ำำ��มันั พืืช อัันจะเป็็นประโยชน์์สำำ�หรับั การดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจของบริิษััทต่่อไป

การจำำ�กััดจำำ�นวน
การไปดำำ�รงตำำ�แหน่่งของกรรมการ
ในบริิษััทอื่่�น
คณะกรรมการบริิษััทมีีนโยบายในเรื่่�องการจำำ�กััดจำำ�นวนบริิษััท
ที่่�กรรมการไปดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน โดยกำำ�หนดให้้
กรรมการดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษััทจดทะเบีียน รวมไม่่เกิิน
5 บริิษััท เพื่่�อให้้กรรมการได้้มีีเวลาทำำ�หน้้าที่่�ของตััวเองในบริิษััท
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ในปีี 2564 ไม่่มีีกรรมการบริิษััทรายใด
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นกรรมการในบริิษััทจดทะเบีียนเกิิน 5 บริิษััท

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งของ
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและ
กรรมการผู้้�จััดการในบริิษััทอื่่�น
คณะกรรมการบริิ ษัั ท มีี น โยบายเรื่่� อ งการเข้้ า ดำำ�ร งตำำ� แหน่่ ง
ในบริิษัทอื่่
ั น� ของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร และกรรมการผู้้�จััดการ
โดยพิิจารณาจากกิิจการที่่�ต้อ้ งได้้รับั การสนัับสนุุนจากกิิจการของ
บริิษััท เช่่น การเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทย่่อย ซึ่่�งเป็็นไปเพื่่�อ
การควบคุุม เป็็นต้้น
อย่่างไรก็็ตาม การไปดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษัทั จดทะเบีียน
อื่่�นของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร และกรรมการผู้้�จััดการ ต้้อง
ไม่่เป็็นอุุปสรรคต่่อการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
และกรรมการผู้้�จััดการของบริิษัทั และกิิจการนั้้�นต้้องไม่่เป็็นธุุรกิจิ
ประเภทเดีียวกััน หรืือเป็็นการแข่่งขัันกัับธุุรกิิจของบริิษััท ทั้้�งนี้้�
ยัั ง สามารถนำำ� ความรู้้�และประสบการณ์์ จ ากการไปทำำ�หน้้ า ที่่�
กรรมการในบริิษััทอื่่�น มาช่่วยเสริิมประโยชน์์กัับบริิษััทได้้
ในปีี 2564 รัักษาการประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร และกรรมการ
ผู้้�จัั ด การของบริิ ษัั ท ไม่่ ไ ด้้ ดำำ�ร งตำำ� แหน่่ ง กรรมการในบริิ ษัั ท
จดทะเบีียนอื่่�นแต่่อย่่างใด

การพััฒนากรรมการและผู้้�บริิหาร
กรรมการปััจจุุบัันและผู้้�บริิหาร
บริิษััทให้้ความสำำ�คััญต่่อการส่่งเสริิมความรู้้�แก่่กรรมการปััจจุุบััน
และสนัั บสนุุ น ให้้ ก รรมการเข้้ า อบรมหลัั ก สูู ตรที่่� เ กี่่� ย วข้้องกัับ
บทบาทหน้้าที่่�กรรมการที่่�จัดั โดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการ
บริิษััทไทย (IOD) ปััจจุุบััน กรรมการบริิษััทได้้ผ่่านการอบรม
หลัักสููตรกรรมการเบื้้�องต้้นกัับทาง IOD แล้้วจำำ�นวน 12 คน จาก
จำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมด 12 คน คิิดเป็็นร้้อยละ 100 รวมถึึง
หลัักสููตรอื่่น� ที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับบทบาทหน้้าที่่�กรรมการและเกี่่ย� วข้้อง
กัับธุุรกิจิ ของบริิษัทั นอกจากนี้้� บริิษัทยั
ั งั ส่่งเสริิมให้้ผู้้�บริิหารได้้รับั
ความรู้้�เกี่่ย� วกัับกฎหมาย กฎเกณฑ์์ต่า่ งๆ ที่่�เกี่่ย� วข้้องต่่อการปฏิิบัติั ิ
หน้้าที่่�ผู้้�บริิหาร รวมถึึงการอบรมสััมมนาที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อ
องค์์กรและผู้้�เข้้าอบรม
ในปีี 2564 กรรมการบริิษัททั้้
ั ง� 12 ท่่าน ได้้เข้้าร่่วมสััมมนาออนไลน์์
ในหััวข้้อ “National Director Conference 2021: Leadership
Behind Closed Door” ระหว่่างวัันที่่� 17 สิิงหาคม 2564
ถึึงวัันที่่� 12 ตุุลาคม 2564 จััดโดย IOD เพื่่�อให้้กรรมการบริิษััท
ตระหนัั ก ถึึงบทบาทความเป็็ น ผู้้�นำำ� ในการขัั บ เคลื่่� อ นองค์์ ก ร
ให้้บรรลุุวััตถุุประสงค์์และเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน

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

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

นอกจากนี้้� กรรมการบริิษััทและผู้้�บริิหารระดัับสููง ยัังผ่่านการอบรมหลัักสููตรอื่่�นที่่�จััดโดย IOD และหลัักสููตรที่่�จััดโดยสถาบัันอื่่�น ดัังนี้้�

ตารางการอบรมของกรรมการและผู้้�บริิหาร ปีี 2564
รายชื่่�อ

หลัักสููตร

สถาบััน / วิิทยากร

1. ดร.สุุวิิทย์์

เมษิินทรีีย์์

หลัักสููตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่่�นที่่� 47/2564

สมาคมส่่งเสริิมสถาบััน
กรรมการบริิษััทไทย

2. นายวิิภููธา

ตระกููลฮุุน

หลัักสููตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่่�น
ที่่� 42/2564

สมาคมส่่งเสริิมสถาบััน
กรรมการบริิษััทไทย

3. นายคุุณา

วิิทยฐานกณ์์

หลัักสููตร รุ่่�นที่่� (DCP 305/2564)

สมาคมส่่งเสริิมสถาบััน
กรรมการบริิษััทไทย

4. นางสาวสุุนัันทา ไตรเทพาภิิรัักษ์์ หลัักสููตร สาระสำำ�คััญเบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับพระราชบััญญััติิคุ้้�มครอง
ข้้อมููลส่่วนบุุคคล พ.ศ.2562
หลัักสููตรการบััญชีีสิินค้้าคงเหลืือ
หลัักสููตรเคล็็ดลับั การจััดทำำ�และนำำ�เสนองบกระเสเงิินสดย่่อยอย่่างง่่าย
5. นางสาวคณััฐศร บััณฑิิตย์์เนตร์์

บริิษััท เบเคอร์์ แอนด์์
แม๊๊คเค็็นซี่่� จำำ�กััด
บริิษััท ฝึึกอบรมและ
สััมมนาธรรมนิิติิ จำำ�กััด

หลัักสููตร สาระสำำ�คััญเบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับพระราชบััญญััติิคุ้้�มครอง
ข้้อมููลส่่วนบุุคคล พ.ศ.2562

บริิษััท เบเคอร์์ แอนด์์
แม๊๊คเค็็นซี่่� จำำ�กััด

เตรีียมความพร้้อมปรัับเปลี่่�ยนเพื่่�อความยั่่�งยืืน
กัับ One Report

สำำ�นัักงานคณะกรรมการ
กำำ�กัับหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์

แนวปฏิิบััติิการจััดทำำ�รายงานการมีีส่่วนได้้เสีีย
และข้้อควรรู้้�เกี่่�ยวกัับนโยบายการใช้้ข้้อมููลภายใน

สมาคมบริิษััท
จดทะเบีียนไทย

ESG Showcase ในหััวข้้อ "การเปิิดเผยข้้อมููลด้้าน ESG
ใน one report
การสรรหากรรมการมีีกระบวนการอย่่างไร ให้้ถูกู ต้้องตามหลััก CG
CGR Workshop สััมมนา หััวข้้อ หลัักเกณฑ์์การสำำ�รวจโครงการ
CGR ปีี 2566 ครั้้�งที่่� 2/2564

สมาคมส่่งเสริิมสถาบััน
กรรมการบริิษััทไทย

กรรมการใหม่่
บริิ ษัั ทกำำ�ห นดแนวปฏิิ บัั ติิ เ กี่่� ย วกัั บ การเตรีี ย มความพร้้ อ มใน
การปฏิิ บัั ติิ หน้้ า ที่่� ก รรมการบริิ ษัั ท สำำ�หรัั บ กรรมการที่่� ไ ด้้ รัั บ
การเลืือกตั้้�งรายใหม่่ โดยจััดให้้มีีหลัักสููตรปฐมนิิเทศสำำ�หรัับ
กรรมการใหม่่ เพื่่� อ เตรีี ย มความพร้้ อ มในการปฏิิ บัั ติิ หน้้ า ที่่�
กรรมการบริิษััท โดยมอบหมายให้้เลขานุุการบริิษััทจััดโปรแกรม
เข้้าเยี่่�ยมชมโรงงานและกระบวนการผลิิต จััดทำำ�คู่่�มืือกรรมการ
เพื่่�อให้้คำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับบริิษััท เช่่น วิิสััยทััศน์์ เป้้าหมายบริิษััท
ภาพรวมของอุุตสาหกรรม ตลอดจนข้้อบัังคัับบริิษััท กฎหมาย

ต่่างๆ ที่่�เกี่่ย� วข้้อง รวมถึึงกรอบการทำำ�งาน ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�
ของคณะกรรมการชุุดต่่างๆ รวมทั้้�งเรื่่�องที่่�อยู่่�ในระหว่่างการ
พิิจารณาของคณะกรรมการ เพื่่�อให้้กรรมการมีีข้้อมููลอ้้างอิิง
และสามารถสืืบค้้นได้้ในเบื้้�องต้้น นอกจากนี้้� คณะกรรมการ
ยัังมอบหมายให้้เลขานุุการบริิษััทจััดให้้มีีการพบปะหารืือกัับ
ประธานกรรมการ กรรมการบริิษัทั หรืือฝ่่ายจััดการ เพื่่�อรัับทราบ
และสอบถามข้้อมููลเชิิงลึึกเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท

(8) รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�คัญด้านการกำ�กับดูแลกิจการ
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ในปีี 2564 ฝ่่ายเลขานุุการบริิษััทได้้จััดทำำ�คู่่�มืือสำำ�หรัับกรรมการ
เข้้าใหม่่ เพื่่�อเป็็นการแนะนำำ�แนวทางการดำำ�เนิินงานในภาพรวม
ของบริิ ษัั ท และจัั ดป ฐมนิิ เ ทศสำำ�หรัั บ กรรมการใหม่่ โดยมีี
รองประธานกรรมการ รัักษาการประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและ
กรรมการผู้้�จัั ด การ พร้้ อ มทั้้� ง ผู้้�บริิ ห ารระดัั บ สูู ง พบปะหารืื อ
เพื่่�อให้้ข้้อมููลสำำ�คััญเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท

ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
ส่่วนการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
บริิษัทั มีีนโยบายส่่งเสริิมให้้ผู้้�ที่่สนั
� บั สนุุนงานคณะกรรมการบริิษัทั
อาทิิ เลขานุุการบริิษััท เลขานุุการคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ผู้้�ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง ได้้รับั การพััฒนาอย่่างสม่ำำ��เสมอและต่่อเนื่่�อง โดยให้้
ได้้รับั การอบรมสััมมนาในหลัักสููตรต่า่ งๆ ที่่�เกี่่ย� วข้้องต่่อการปฏิิบัติั ิ
หน้้าที่่� ที่่�จััดโดยสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
สมาคมบริิษััทจดทะเบีียนไทย สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการ
บริิษััทไทย (IOD) และสถาบัันต่่างๆ อย่่างต่่อเนื่่�อง

การสืืบทอดตำำ�แหน่่งงาน
เพื่่� อ เป็็ น การเตรีี ย มความพร้้ อ มและให้้ เ กิิ ด ความต่่ อ เนื่่� อ งใน
การบริิหารกิิจการของบริิษััท คณะกรรมการบริิษััทจึึงกำำ�หนดให้้
ฝ่่ายบริิหารมีีแผนสืืบทอดตำำ�แหน่่งงานของประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหารและผู้้�บริิหารระดัับสููง โดยมอบหมายให้้คณะกรรมการ
บรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน เป็็นผู้้�จััดทำำ�แผน
สืืบทอดตำำ�แหน่่งงานที่่�สำำ�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
เพื่่�อหาผู้้�ที่่มี� คุี ณสมบั
ุ
ติั ที่่ิ เ� หมาะสมเข้้าร่่วมโปรแกรมพััฒนาเฉพาะ
รายบุุคคล ซึ่่�งเป็็นการพััฒนาความรู้้�ความสามารถของผู้้�บริิหาร
ที่่�มีีศัักยภาพให้้มีีความพร้้อมในการบริิหารกิิจการ รองรัับการ
ขยายธุุรกิิจ และการเปลี่่�ยนแปลงโครงสร้้างของบริิษััท รวมถึึง
ทดแทนกรณีีการเกษีียณอายุุ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารมีีหน้้าที่่�
รายงานแผนการสืืบทอดตำำ�แหน่่งงานต่่อคณะกรรมการบรรษััท
ภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน เพื่่�อทำำ�สรุุปและรายงาน
ต่่อคณะกรรมการบริิษััททราบอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง

ในปีี 2564 คณะกรรมการบริิษััทได้้มอบหมายให้้ฝ่่ายจััดการ
ดำำ�เนิินการตามแผนการสืืบทอดตำำ�แหน่่ง โดยการพััฒนาศัักยภาพ
บุุคลากรและหมุุนเวีียนงาน เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมในการปรัับตััว
ให้้เข้้ากัับสถานการณ์์และธุุรกิิจที่่�กำำ�ลัังเปลี่่�ยนแปลง

การประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน
การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของ
คณะกรรมการบริิษััท
คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน
จััดให้้มีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการบริิษััท
โดยนำำ�แบบประเมิินของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยมาปรัับ
ใช้้ให้้เหมาะสมกัับลัักษณะและโครงสร้้างของคณะกรรมการ
บริิษััท และมีีการพิิจารณาทบทวนเป็็นประจำำ�ทุุกปีี เพื่่�อใช้้เป็็น
กรอบในการตรวจสอบการปฏิิบัติั งิ านในหน้้าที่่�ของคณะกรรมการ
บริิษัทั ซึ่ง่� ผลการประเมิินของคณะกรรมการบริิษัทั จะถููกนำำ�ไปใช้้
ประกอบการพิิจารณาความเหมาะสมขององค์์ประกอบของ
คณะกรรมการต่่อไป ทั้้�งนี้้� การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของ
คณะกรรมการบริิษััทมีีหััวข้้อในการประเมิินดัังนี้้�

หััวข้้อการประเมิินกรรมการทั้้�งคณะ

โครงสร้้างและคุุณสมบััติิของคณะกรรมการ
	หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
 การประชุุมคณะกรรมการ
 การทำำ�หน้้าที่่�ของกรรมการ
 ความสััมพัันธ์์กัับฝ่่ายจััดการ
 การพััฒนาตนเองของกรรมการและการพััฒนา
	ผู้้�บริิหาร


หััวข้้อการประเมิินกรรมการรายบุุคคล




โครงสร้้างและคุุณสมบััติิของคณะกรรมการ
การประชุุม
บทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของ
คณะกรรมการ
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

การประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน
ของคณะอนุุกรรมการ
คณะกรรมการบริิษัทกำ
ั ำ�หนดให้้คณะกรรมการชุุดย่อ่ ย ซึ่ง่� ประกอบ
ด้้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล
สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน คณะกรรมการนโยบาย ESRC
มีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของตนเองแบบรายคณะ และ
ให้้รายงานผลการประเมิินต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท
เป็็นประจำำ�ทุุกปีี เพื่่�อสอบทานการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการ
ชุุดย่่อย โดยแบบประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการ
ชุุดย่่อยจััดทำำ�ขึ้้�นตามขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ
ตามกฎบััตรของคณะกรรมการชุุดย่่อยแต่่ละคณะ และอ้้างอิิง
แบบประเมิินตนเองของคณะกรรมการจากตลาดหลัักทรััพย์์แห่่ง
ประเทศไทย ซึ่่�งมีีหััวข้้อเกี่่�ยวกัับโครงสร้้างและคุุณสมบััติิของ
คณะกรรมการชุุดย่่อย บทบาทหน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของ
คณะกรรมการชุุดย่่อย
โดยในปีี 2564 คณะกรรมการบริิษััท และคณะกรรมการชุุดย่่อย
ทุุกชุุด ได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้วยความรู้้� ความสามารถ ตามขอบเขต
อำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่�ได้้รับั มอบหมายตามกฎบััตร
และสอดคล้้ อ งกัั บ แนวปฏิิ บัั ติิ ที่่� ดีี ข องหน่่ ว ยงานกำำ�กัั บ ดูู แ ล
เลขานุุการบริิษัทั ได้้สรุปุ ผลการประเมิินของคณะกรรมการบริิษัทั
ทั้้�งแบบรายคณะและรายบุุคคล รวมทั้้�งผลการประเมิินของ
คณะกรรมการชุุดย่่อยทุุกชุุด และรายงานต่่อคณะกรรมการ
บรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน เพื่่�อนำำ�เสนอต่่อ
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 1/2565 เมื่่�อวัันที่่� 25
กุุมภาพัันธ์์ 2565 โดยผลการประเมิินของคณะกรรมการบริิษััท
และคณะกรรมการชุุดย่่อย มีีดัังนี้้�
คณะกรรมการบริิษััท

คณะกรรมการบริิษััทจััดให้้มีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของ
ประธานเจ้้ า หน้้ า ที่่� บ ริิ ห ารเป็็ น ประจำำ� ทุุ ก ปีี โดยใช้้ แ นวทาง
การประเมิิ น จากตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ห่่ ง ประเทศไทยในหัั ว ข้้ อ
เกี่่�ยวกัับความเป็็นผู้้�นำำ� การกำำ�หนดและปฏิิบััติิตามแผนกลยุุทธ์์
การวางแผนและผลปฏิิ บัั ติิ ท างการเงิิ น ความสัั มพัั น ธ์์ กัั บ
คณะกรรมการ การสืืบทอดตำำ�แหน่่ง การบริิหารความเสี่่�ยง และ
การควบคุุมภายใน การกำำ�กัับดููแลกิิจการ ซึ่่�งหลัักเกณฑ์์การ
ประเมิินดัังกล่่าวได้้ผ่่านความเห็็นชอบจากทั้้�งคณะกรรมการ
บรรษััทภิบิ าล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบ รวมทั้้�งกรรมการที่่�เป็็น
ผู้้�บริิหารและกรรมการที่่�ไม่่ใช่่ผู้้�บริิหาร
เลขานุุการบริิษััทจััดส่่งแบบประเมิินดัังกล่่าวให้้กรรมการบริิษััท
ทุุกท่่านรวมถึึงกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร เป็็นผู้้�ประเมิินผล
การปฏิิบััติิงานของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร และรวบรวมผล
การประเมิินรายงานต่่อคณะกรรมการบรรษััทภิบิ าล สรรหาและ
กำำ�ห นดค่่ า ตอบแทน เพื่่� อ นำำ� เสนอต่่ อ คณะกรรมการบริิ ษัั ท
พิิจารณากำำ�หนดค่่าตอบแทนประจำำ�ปีีของประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหาร และจััดให้้มีกี ารอภิิปรายเพื่่�อให้้ความเห็็นในการปรัับปรุุง
ผลการปฏิิบัติั งิ าน โดยผลการประเมิินการปฏิิบัติั งิ านของประธาน
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและกรรมการผู้้�จััดการ ประจำำ�ปีี 2564 อยู่่�ใน
เกณฑ์์ดีีมาก

ผลประเมิิน %

การประเมินกรรมการทั้งคณะ

91.9

การประเมินกรรมการรายบุคคล

96.6

คณะกรรมการชุุดย่่อย

การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของ
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
และกรรมการผู้้�จััดการ

ผลประเมิิน %

คณะกรรมการตรวจสอบ

96.0

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน

99.0

คณะกรรมการนโยบาย ESRC

96.6
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การประชุุมคณะกรรมการ

องค์์ประชุุม

คณะกรรมการบริิษััทกำำ�หนดให้้มีีการประชุุมไม่่น้้อยกว่่า 6 ครั้้�ง
ต่่อปีี โดยมีีการกำำ�หนดวัันประชุุมไว้้ล่ว่ งหน้้าทั้้�งปีี และมอบหมาย
ให้้ เ ลขานุุ ก ารบริิ ษัั ทจัั ด ส่่ ง กำำ�ห นดการและวาระการประชุุ ม
คณะกรรมการบริิษััทแต่่ละครั้้�งเป็็นการล่่วงหน้้า อย่่างไรก็็ดีี
การกำำ�หนดวัันประชุุมอาจมีีการเปลี่่�ยนแปลงตามความเหมาะสม
ขึ้้น� อยู่่�กัับความสำำ�คัญ
ั ของวาระการประชุุมที่่จ� ะต้้องนำำ�เข้้าพิิจารณา
โดยในปีี 2564 มีีการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทรวม 15 ครั้้�ง
สััดส่่วนการเข้้าประชุุมของคณะกรรมการบริิษััททั้้�งคณะคิิดเป็็น
ร้้อยละ 94.44

การประชุุมคณะกรรมการบริิษััทต้้องมีีกรรมการมาประชุุมไม่่ต่ำำ��
กว่่ากึ่่�งหนึ่่�งของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมดจึึงนัับเป็็นองค์์ประชุุม
การประชุุมดำำ�เนิินไปในลัักษณะที่่�เอื้้�ออำำ�นวยให้้มีีการนำำ�เสนอ
พิิจารณา และอภิิปรายในรููปแบบที่่�เหมาะสมในการพิิจารณา
เรื่่�องต่่างๆ ประธานกรรมการซึ่่�งทำำ�หน้้าที่่�ประธานในที่่�ประชุุม
เปิิ ด โอกาสให้้ ก รรมการแสดงความคิิ ด เห็็ น อย่่ า งเป็็ น อิิ สร ะ
ในบางวาระอาจมีีผู้้�บริิหารระดัับสููงเข้้าร่่วมประชุุมด้้วย เพื่่�อให้้
รายละเอีียดข้้อมููลที่่�เป็็นประโยชน์์เพิ่่�มเติิมในฐานะผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
รวมทั้้�งจะได้้รับั ทราบนโยบายโดยตรงเพื่่�อให้้สามารถนำำ�ไปปฏิิบัติั ิ
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

สำำ�หรัับการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทปีี 2565 คณะกรรมการ
บริิษััทกำำ�หนดวัันประชุุมเป็็นการล่่วงหน้้าตลอดทั้้�งปีี และแจ้้งให้้
กรรมการแต่่ละคนทราบกำำ�หนดการดัังกล่่าว เพื่่�อให้้กรรมการ
สามารถจััดเวลาและเข้้าร่่วมประชุุมได้้ ทั้้�งนี้้� หากไม่่มีีการจััด
ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทในเดืือนนั้้�น ฝ่่ายจััดการจะมีีการ
รายงานผลการดำำ�เนิินงานให้้คณะกรรมการบริิษััททราบผ่่าน
ช่่องทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-mail) เพื่่�อให้้คณะกรรมการสามารถ
กำำ�กัับ ควบคุุม และดููแลการปฏิิบััติิงานของฝ่่ายจััดการได้้อย่่าง
ต่่อเนื่่�องและทัันเหตุุการณ์์
ประธานกรรมการและประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารร่่วมกัันพิิจารณา
เรื่่�องเข้้าสู่่�วาระการประชุุมคณะกรรมการ และกำำ�หนดระเบีียบ
วาระการประชุุม โดยเปิิดโอกาสให้้กรรมการแต่่ละคนสามารถ
เสนอเรื่่�องต่่างๆ เพื่่�อเข้้ารัับการพิิจารณาเป็็นวาระการประชุุมได้้
นอกจากนี้้� ผู้้�บริิหารที่่�เกี่่ย� วข้้องในวาระสำำ�คัญ
ั อาจได้้รับั มอบหมาย
ให้้เข้้าร่่วมการประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั เพื่่�อให้้ข้อ้ มููลที่่จำ� ำ�เป็็น
เพิ่่�มเติิมได้้
เลขานุุการบริิษััทรัับผิิดชอบในการส่่งหนัังสืือเชิิญประชุุมพร้้อม
เอกสารประกอบวาระการประชุุมให้้กรรมการเป็็นการล่่วงหน้้า
อย่่างน้้อย 7 วััน เพื่่�อให้้กรรมการมีีเวลาที่่�จะศึึกษาข้้อมููลในเรื่่�อง
ต่่างๆ อย่่างเพีียงพอ เว้้นแต่่กรณีีมีีเหตุุจำำ�เป็็นเร่่งด่่วน

การประชุุมคณะกรรมการบริิษััทที่่�มีีวาระสำำ�คััญที่่�ต้้องอนุุมััติิ
องค์์ประชุุมต้อ้ งมีีจำำ�นวนกรรมการเข้้าร่่วมไม่่น้อ้ ยกว่่าสองในสาม
ของจำำ� นวนกรรมการทั้้� ง หมดขณะที่่� ต อนลงมติิ เพื่่� อ ร่่ ว มกัั น
พิิจารณาวาระที่่�สำำ�คััญๆ
การลงมติิในที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั ให้้ถือื มติิเสีียงข้้างมาก
เป็็นหลััก โดยให้้กรรมการหนึ่่�งคนมีีเสีียงหนึ่่�งเสีียงในการลง
คะแนน เว้้นแต่่กรรมการที่่�มีีส่่วนได้้เสีียในเรื่่�องใดจะไม่่มีีสิิทธิิ
เข้้ า ร่่ ว มประชุุ ม และไม่่ มีี สิิ ทธิิ อ อกเสีี ย งลงคะแนนในเรื่่� อ งนั้้� น
ถ้้าคะแนนเสีียงเท่่ากััน ประธานในที่่�ประชุุมมีีสิิทธิิออกเสีียง
อีีกเสีียงหนึ่่�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 ทสนัั บ สนุุ น ให้้ มีี ก ารประชุุ มกัั น เองของ
กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร โดยการประชุุมเป็็นไปอย่่างอิิสระและ
ไม่่ มีี ฝ่่ า ยจัั ด การเข้้ า ร่่ ว ม เพื่่� อ อภิิ ปร ายปัั ญ หาธุุ รกิิ จ รวมทั้้� ง
การปรัั บ ปรุุ ง พัั ฒ นาด้้ า นต่่ า งๆ ของบริิ ษัั ท และรายงานผล
การประชุุมต่่อคณะกรรมการบริิษััท โดยในปีี 2564 กรรมการ
อิิสระมีีการประชุุมระหว่่างกัันเอง โดยไม่่มีีฝ่่ายจััดการเข้้าร่่วม
ประชุุม จำำ�นวน 1 ครั้้�ง เมื่่�อวัันที่่� 17 ธัันวาคม 2564 เพื่่�อปรึึกษา
หารืือเกี่่�ยวกัับแนวทางการดำำ�เนิินงานในปีี 2565
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ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

รายชื่่�อ

ประชุุมกรรมการอิิสระ /
AC CGNR ESRC AGM ประชุุมกรรมการที่่� ไม่่ได้้
เป็็นผู้้�บริิหาร

ตำำ�แหน่่ง

BOD

ประธาน
กรรมการ
(อิิสระ)
ประธาน
กรรมการ
(อิิสระ)
รองประธาน
กรรมการ
(อิิสระ)
กรรมการ
(อิิสระ)
กรรมการ
(อิิสระ)
กรรมการ
(อิิสระ)
กรรมการ
(อิิสระ)

7/7/1
(100%)

2/2

14/14/2
(100%)

-

1. นายสมพล

เกีียรติิไพบููลย์์

2. ดร. สุุวิิทย์์

เมษิินทรีีย์์

3. นายอภิิชาติิ

จีีระพัันธุ์์�

4. ดร.ชััยพััฒน์์

สหััสกุุล

5. รศ.น.สพ.กิิจจา

อุุไรรงค์์

6. นางสุุวิิมล

กตยาเกีียรณ์์

7. นายวิิภููธา

ตระกููลฮุุน

8. นายวิิชิิต

วิิทยฐานกรณ์์

กรรมการ

9. นางสาวอรััญญา วิิทยฐานกรณ์์

กรรมการ

10. นายวิิชััย

วิิทยฐานกรณ์์

กรรมการ

11. นายวััชร

วิิทยฐานกรณ์์

12. นายพาชััย

6/6

-

1/1

-

1/1

1/1

-

1/1

1/1

12/12 2/2

15/15
(100%)

5/5 12/12
5/5

-

2/2

1/1

1/1

-

12/12

-

1/1

1/1

1/1

-

-

-

-

1/1

-

1/1

-

1/1

-

-

-

-

-

-

-

2/2

1/1

-

-

-

-

1/1

-

กรรมการ

15/15
(100%)
15/15
(100%)
3/3/3
(100%)
3/3/4
(100%)
3/6/5
(50%)
14/15/6
(93.33%)
14/15/6
(93.33%)
15/15
(100%)

-

-

-

1/1

-

จัันทร์์พิิทัักษ์์

กรรมการ

15/15
(100%)

-

-

-

1/1

-

13. นายเอกรััฐ

วงศ์์ศุุภชาติิกุุล

กรรมการ

-

-

-

1/1

-

14. นายวรวุุฒิิ

ตั้้�งพิิรุุฬห์์ธรรม

กรรมการ

-

-

-

1/1

-

15. นายคุุณา

วิิทยฐานกรณ์์

กรรมการ

15/15
(100%)
12/15/6
(80%)
8/8/7
(100%)
94.44%

-

-

-

-

-

รวม
หมายเหตุุ:

ครบวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งในการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2564 เมื่่�อวัันที่่� 23 เมษายน 2564
ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษััท โดยที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 2/2564 เมื่่�อวัันที่่� 13 มกราคม 2564 และได้้รัับ
การแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการอิิสระ และกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน โดยที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท
ครั้้�งที่่� 3/2564 เมื่่�อวัันที่่� 28 มกราคม 2564 และได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการนโยบายสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม บริิหารความเสี่่�ยง และ
การกำำ�กัับการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ โดยที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 6/2564 เมื่่�อวัันที่่� 19 มีีนาคม 2564
/3
ได้้รับั การแต่่งตั้้ง� ให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการอิิสระจากที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2564 เมื่่�อวัันที่่� 23 เมษายน 2564 และลาออกจากตำำ�แหน่่ง
ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 11/2564 เมื่่�อวัันที่่� 16 กรกฎาคม 2564
/4
ได้้รับั การแต่่งตั้้ง� ให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการอิิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการนโยบายสิ่่ง� แวดล้้อม สัังคม บริิหารความเสี่่ย� ง และการกำำ�กับั
การปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ โดยที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 13/2564 เมื่่�อวัันที่่� 15 ตุุลาคม 2564
/5
ลาประชุุมเนื่่�องจากไม่่สบาย และถึึงแก่่กรรมเมื่่�อวัันที่่� 2 เมษายน 2564
/6
ลาประชุุมเนื่่�องจากติิดภารกิิจสำำ�คััญ
/7
ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษััท โดยที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2564 เมื่่�อวัันที่่� 23 เมษายน 2564
/1
/2
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ค่่าตอบแทนกรรมการ



คณะกรรมการบริิษััทได้้กำำ�หนดนโยบายการจ่่ายค่่าตอบแทน
กรรมการบริิษััทอย่่างเป็็นธรรมและสมเหตุุสมผลตามหลัักการ
กำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี โดยมอบหมายให้้คณะกรรมการบรรษััท
ภิิ บ าล สรรหา และกำำ�ห นดค่่ า ตอบแทนมีี หน้้ า ที่่� พิิ จ ารณา
กำำ�ห นดค่่ า ตอบแทนที่่� เ หมาะสมและสอดคล้้ อ งกัั บ กลยุุ ทธ์์
เป้้าหมายระยะยาว ผลการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั และภาระหน้้าที่่�
ความรัับผิิดชอบที่่�ได้้รัับมอบหมาย โดยเปรีียบเทีียบกัับบริิษััท
จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ที่่อ� 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 คณะกรรมการบริิษััทจะมีีการนำำ�เสนอ
ค่่าตอบแทนกรรมการต่่อที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อพิิจารณา
อนุุ มัั ติิ เ ป็็ น ประจำำ� ทุุ ก ปีี ทั้้� ง นี้้� กำำ�ห นดค่่ า ตอบแทนกรรมการ
ในรููปของค่่าตอบแทนรายเดืือน เบี้้�ยประชุุม และเงิินรางวััล ดัังนี้้�


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

ให้้กรรมการบริิษััทได้้รัับเงิินรางวััลประจำำ�ปีีในอััตราไม่่เกิิน
ร้้อยละ 1 ของกำำ�ไรสุุทธิิตามงบการเงิินรวม ในวงเงิินสููงสุุด
ไม่่เกิิน 20 ล้้านบาท โดยให้้พิิจารณาแบ่่งจ่่ายกัันเอง ทั้้�งนี้้�
ในปีี 2564 คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณากำำ�หนดเงิินรางวััล
ประจำำ�ปีี เป็็นจำำ�นวนเงิิน 18 ล้้านบาท

ค่่าตอบแทนกรรมการบริิษััท

ให้้กรรมการบริิษัทั ได้้รับั ค่่าตอบแทนต่่อครั้้ง� ที่่�เข้้าร่่วมประชุุม
และ/หรืือ ได้้รัับค่่าตอบแทนรายเดืือนเฉลี่่�ยไม่่เกิินเดืือนละ
600,000 บาท โดยให้้ไปพิิจารณาแบ่่งจ่่ายกัันเอง

ค่่าตอบแทนกรรมการชุุดย่่อย มีีรายละเอีียดดัังนี้้�



อื่่�นๆ

	ประกัันความรัับผิิดของกรรมการ วงเงิิน 100 ล้้านบาท
ในปีี 2564 ค่่าตอบแทนกรรมการที่่�เป็็นตััวเงิินสำำ�หรัับกรรมการ
รวม 15 ราย เท่่ากัับ 10.19 ล้้านบาท ประกอบด้้วยค่่าตอบแทน
รายเดืื อ น จำำ� นวน 3,416,527 บาท เบี้้� ย ประชุุ ม จำำ� นวน
4,555,000 บาท ค่่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ จำำ�นวน
610,000 บาท และค่่าตอบแทนกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา
และกำำ�ห นดค่่ า ตอบแทน จำำ� นวน 1,380,000 บาท และ
ค่่ า ตอบแทนกรรมการนโยบายสิ่่� ง แวดล้้ อ ม สัั ง คม บริิ ห าร
ความเสี่่�ย ง และการกำำ�กัั บการปฏิิ บััติิต ามกฎเกณฑ์์ จำำ�นวน
230,000 บาท นอกเหนืือจากค่่าตอบแทนที่่�เป็็นตััวเงิินแล้้ว
บริิ ษัั ท ไม่่ มีี ก ารให้้ สิิ ทธิิ ปร ะโยชน์์ อื่่� น ใดแก่่ ก รรมการ ทั้้� ง นี้้�
คณะกรรมการบริิษััทจะนำำ�เสนอค่่าตอบแทนกรรมการประจำำ�ปีี
2564 ต่่อที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ประจำำ�ปีี 2565 ในวัันศุุกร์์ที่่�
22 เมษายน 2565 โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�

(8) รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�คัญด้านการกำ�กับดูแลกิจการ

125

126

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564

ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ค่่าตอบแทนกรรมการบริิษััทปีี 2564
ค่่าตอบแทน
เบี้้�
ย
ประชุุ
ม
คณะกรรมการ
ค่่าตอบแทน คณะ
ค่่าตอบแทน
ทภิิบาล
รายเดืือน กรรมการ คณะกรรมการ บรรษัั
สรรหา
(12 เดืือน)
ตรวจสอบ
บริิษััท
และกำำ�หนด
ค่่าตอบแทน

รายชื่่�อ

1. นายสมพล

เกีียรติิไพบููลย์์

376,667

595,000

2. ดร.สุุวิิทย์์

80,000

เมษิินทรีีย์์

1,027,441

960,000

3. นายอภิิชาติิ

จีีระพัันธุ์์�

600,000

600,000

250,000

4. ดร.ชััยพััฒน์์

สหััสกุุล

600,000

600,000

200,000

5. รศ.น.สพ.กิิจจา อุุไรรงค์์

600,000

600,000

85,000

120,000

40,000

127,419

120,000

40,000

ค่่าตอบแทน
คณะกรรมการ
นโยบาย
สิ่่�งแวดล้้อม สัังคม รวมเงิินรัับ
บริิหารความเสี่่�ยง
และการกำำ�กัับ
การปฏิิบััติิตาม
กฎเกณฑ์์

240,000

-

1,291,667

420,000

80,000

2,487,441

360,000

1,810,000
60,000

360,000

1,460,000
1,560,000

6. นางสุุวิิมล

กฤตยาเกีียรณ์์

7. นายวิิภููธา

ตระกููลฮุุน

8. นายวิิชิิต

วิิทยฐานกรณ์์

30,000

9. นางสาวอรััญญา วิิทยฐานกรณ์์

140,000

10. นายวิิชััย

วิิทยฐานกรณ์์

140,000

140,000

11. นายวััชร

วิิทยฐานกรณ์์

150,000

150,000

12. นายพาชััย

จัันทร์์พิิทัักษ์์

150,000

150,000

13. นายเอกรััฐ

วงศ์์ศุุภชาติิกุุล

150,000

150,000

14. นายวรวุุฒิิ

ตั้้�งพิิรุุฬห์์ธรรม

120,000

120,000

15. นายคุุณา

วิิทยฐานกรณ์์

80,000

80,000

รวม

3,416,527 4,555,000

245,000
30,000

317,419
30,000

60,000

610,000

1,380,000

(8) รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�คัญด้านการกำ�กับดูแลกิจการ

230,000

200,000

10,191,527

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564

ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

การกำำ�กัับดููแลบริิษััทย่่อย
และบริิษััทร่่วม
บริิษัทั มีีนโยบายส่่งกรรมการหรืือผู้้�บริิหารที่่�มีคุี ณสมบั
ุ
ติั เิ หมาะสม
ไปเป็็นกรรมการของบริิษััทย่่อย เพื่่�อให้้การบริิหารงานเป็็นไปใน
ทิิศทางเดีียวกััน ทั้้�งนี้้� เป็็นข้้อตกลงระหว่่างบริิษัทั และบริิษัทย่
ั อ่ ย
และบริิษััทร่่วมในการร่่วมลงทุุน เพื่่�อมีีส่่วนร่่วมในการกำำ�หนด
นโยบายที่่�สำำ�คััญในการดำำ�เนิินกิิจการ รวมทั้้�งการดููแลให้้บริิษััท
ย่่ อ ยมีี ร ะบบการควบคุุ ม ภายในที่่� เ หมาะสม และมีี ก ลไกใน
การกำำ�กัับกิิจการในด้้านต่่างๆ ภายใต้้เกณฑ์์เดีียวกัันกัับบริิษััท
คณะกรรมการบริิ ษัั ทม อบหมายให้้ ฝ่่ า ยจัั ด การพิิ จ ารณา
ความเหมาะสมของบุุคคลที่่�เป็็นตััวแทนของบริิษััท เพื่่�อเป็็น
กรรมการหรืื อ ผู้้�บริิ ห ารในบริิ ษัั ทย่่ อ ยตามสัั ด ส่่ ว นการถืื อ หุ้้�น
โดยให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ วาระการดำำ�ร งตำำ� แหน่่ ง กรรมการของ
บริิษััทย่่อย ทั้้�งนี้้� บริิษััทย่่อยมีีหน้้าที่่�นำำ�ส่่งงบการเงิินให้้กัับบริิษััท
เพื่่�อจััดทำำ�งบการเงิินรวม
ในปีี 2564 บริิษััทมีีการปรัับโครงสร้้างองค์์กรให้้สอดคล้้องกัับ
วิิสััยทััศน์์และกลยุุทธ์์ในการดำำ�เนิินงานท่่ามกลางวิิกฤตการณ์์
ต่่ า งๆ และบริิ ษัั ท อยู่่�ระหว่่ า งการพิิ จ ารณาสรรหาผู้้�บริิ ห าร
ที่่�เหมาะสม เพื่่�อแต่่งตั้้�งเป็็นตััวแทนในบริิษััทย่่อยตามสััดส่่วน
การถืือหุ้้�น เพื่่�อควบคุุมดูแู ลและมีีส่ว่ นร่่วมในการกำำ�หนดนโยบาย
บริิหารงานที่่�สำำ�คััญต่่อการประกอบกิิจการของบริิษััท

การติิดตามให้้มีีการปฏิิบััติิตาม
นโยบายและแนวปฏิิบััติิ
ในการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
คณะกรรมการบริิษััทให้้ความสำำ�คััญในเรื่่�องหลัักการกำำ�กัับดููแล
กิิจการที่่�ดีี โดยได้้กำำ�หนดนโยบายและแนวปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวข้้องไว้้
ในนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการและจรรยาบรรณธุุรกิิจของ
บริิษััท พร้้อมทั้้�งส่่งเสริิมให้้เกิิดการปฏิิบััติิอย่่างแท้้จริิง เพื่่�อสร้้าง
ความเชื่่�อมั่่�นต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม ในปีี 2564 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 แลสภาพแวดล้้อมการทำำ�งาน การดููแล
รัับผิิดชอบสัังคม ชุุมชน สิ่่�งแวดล้้อม การปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์
ข้้อบัังคัับของหน่่วยงานกำำ�กับั ดููแล ซึ่่ง� ผลการติิดตามพบว่่าบริิษัทั
ได้้ดำำ�เนิินการตามแนวทางของแต่่ละประเด็็นได้้อย่่างครบถ้้วน

นอกจากนี้้� บริิษััทมีีการติิดตามเพื่่�อให้้เกิิดการปฏิิบััติิตามการ
กำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีในประเด็็นหลัักดัังนี้้�

การป้้องกััน
ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
คณะกรรมการบริิ ษัั ทกำำ�ห นดนโยบายเกี่่� ย วกัั บ ความขัั ด แย้้ ง
ทางผลประโยชน์์ และการทำำ� ธุุ ร กรรมระหว่่ า งบริิ ษัั ท และ
บริิษััทย่่อย โดยมีีหลัักการว่่าการพิิจารณาทำำ�รายการใดๆ รวมถึึง
การอนุุ มัั ติิ ก ารทำำ�ร ายการต้้ อ งเป็็ น ไปตามหลัั ก เกณฑ์์ ข อง
สำำ�นัักงานกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ตามประกาศ
ของคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน โดยยึึดถืือนโยบายให้้ทุุก
รายการเป็็นไปตามเงื่่อ� นไขธุุรกิจิ ปกติิ คำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์สูงู สุุด
ของบริิษััท และผู้้�ถืือหุ้้�นโดยรวมเป็็นสำำ�คััญ และต้้องหลีีกเลี่่�ยง
การกระทำำ�ที่่�ก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ ทั้้�งนี้้�บริิษััท
กำำ�หนดให้้กรรมการและผู้้�บริิหารที่่�มีีส่่วนได้้เสีียหรืือเกี่่�ยวโยงกัับ
รายการที่่� พิิ จ ารณาแจ้้ ง ให้้ บ ริิ ษัั ททร าบถึึงความสัั มพัั น ธ์์ หรืื อ
การเกี่่�ยวโยงของตนและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องก่่อนการพิิจารณาวาระ
การประชุุ ม คณะกรรมการบริิ ษัั ท และบัั น ทึึกไว้้ ใ นรายงาน
การประชุุม และต้้องไม่่เข้้าร่่วมการพิิจารณาตััดสิินใจ รวมถึึง
ไม่่มีีอำำ�นาจในการอนุุมััติิรายการดัังกล่่าว โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็็นผู้้�กำำ�กับั ดููแลให้้มีกี ารปฏิิบัติั ติ ามข้้อกำำ�หนด เกี่่ย� วกัับ
ขั้้น� ตอนการดำำ�เนิินการและการเปิิดเผยข้้อมููลของรายการที่่�อาจมีี
ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ให้้ถููกต้้องครบถ้้วน
ในปีี 2564 คณะกรรมการบริิษััทกำำ�กัับดููแลให้้กรรมการและ
ผู้้�บริิหารระดัับสููงจััดทำำ�รายงานการมีีส่ว่ นได้้เสีียให้้กับั เลขานุุการ
บริิษััทเป็็นประจำำ�ทุุกปีี เพื่่�อปรัับปรุุงข้้อมููลให้้เป็็นปััจจุุบัันและ
สอดคล้้องตามหลัักกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

(8) รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�คัญด้านการกำ�กับดูแลกิจการ
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แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564

ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

การใช้้ข้้อมููลภายใน
เพื่่�อแสวงหาผลประโยชน์์
คณะกรรมการบริิษััทกำำ�หนดนโยบายเรื่่�องการใช้้ข้้อมููลภายใน
ไว้้ในนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และจรรยาบรรณธุุรกิิจ
เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับกฎหมายเกี่่�ยวกัับหลัักทรััพย์์ และมุ่่�งเน้้น
ความโปร่่ ง ใสในการประกอบธุุ รกิิ จ เพื่่� อ ป้้ อ งกัั น ดูู แ ลไม่่ ใ ห้้
กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานนำำ�ข้อ้ มููลภายในของบริิษัทั ไปใช้้
เพื่่�อประโยชน์์ส่่วนตน หรืือนำำ�ไปเปิิดเผยให้้แก่่บุุคคลอื่่�นทราบ
รวมทั้้�งเพื่่�อการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ ทั้้�งนี้้� บริิษัทั ได้้เปิิดเผยนโยบาย
ดัังกล่่าวไว้้บนเว็็บไซต์์ของบริิษััทเพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นรัับทราบ โดยมีี
สาระสำำ�คััญสรุุปดัังนี้้�






กรรมการและผู้้�บริิหารตามนิิยามของ ก.ล.ต. มีีหน้า้ ที่่�รายงาน
การเปลี่่�ยนแปลงการถืือหลัักทรััพย์์ของบริิษััทต่่อ ก.ล.ต.
ภายใน 3 วัันทำำ�การตามข้้อกำำ�หนดของ ก.ล.ต. อีีกทั้้�งบริิษััท
ได้้ กำำ�ห นดให้้ ก รรมการและผู้้�บริิ ห ารระดัั บ สูู ง ต้้ อ งแจ้้ ง
เลขานุุการบริิษััทล่่วงหน้้า 1 วัันก่่อนทำำ�การซื้้�อขาย เพื่่�อ
ดำำ�เนิินการแจ้้งต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท
บริิษัทกำ
ั ำ�หนดให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานที่่�เกี่่ย� วข้้อง
กัับข้้อมููล (รวมทั้้�งคู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
ของบุุคคลดัังกล่่าว) ห้้ามทำำ�การซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ของบริิษัทั
ในช่่วงระยะเวลา 1 เดืือน (Blackout Period) ก่่อนการเปิิดเผย
งบการเงิินรายไตรมาสและงบการเงิินประจำำ�ปีีของบริิษััท
หรืือข้้อมููลอื่่น� ที่่�อาจมีีผลกระทบต่่อราคาหลัักทรััพย์์ของบริิษัทั
และไม่่ทำำ�การซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ของบริิษััทจนกว่่าจะพ้้น
ระยะเวลา 24 ชั่่�วโมง ภายหลัังจากที่่�ได้้เปิิดเผยข้้อมููลนั้้�น
สู่่�สาธารณชนแล้้ว ทั้้�งนี้้� เลขานุุการบริิษัทั จะแจ้้งทางจดหมาย
หรืื ออีี เ มลไปยัั งบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้ทร าบช่่ว งระยะเวลา
ดัังกล่่าว
เลขานุุการบริิษััทได้้จััดทำำ�รายงานการเปลี่่�ยนแปลงการถืือ
ครองหลัักทรััพย์์ให้้กรรมการลงนามรัับรองก่่อนการประชุุม
คณะกรรมการบริิษััทเป็็นประจำำ�ทุุกเดืือน โดยบริิษััทเปิิดเผย
ข้้อมููลการเปลี่่�ยนแปลงการถืือครองหลัักทรััพย์์ของกรรมการ
และผู้้�บริิ ห ารทั้้� ง ต้้ น ปีี แ ละปลายปีี แ ละการเปลี่่� ย นแปลง
ในระหว่่างปีีในเอกสารแนบ ในแบบ 56-1 One Report
ประจำำ�ปีี 2564

ในปีี 2564 คณะกรรมการบริิษััทและผู้้�บริิหารไม่่มีีการซื้้�อขาย
หลัักทรััพย์์โดยใช้้ข้้อมููลภายในแต่่อย่่างใด และในการประชุุม
คณะกรรมการบริิษััทครั้้�งที่่� 1/2565 เลขานุุการบริิษััทได้้รายงาน
การเปลี่่� ย นแปลงการถืื อ ครองหลัั ก ทรัั พ ย์์ ข องกรรมการและ
ผู้้�บริิหารให้้ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััททราบ

การต่่อต้้านทุุจริิตคอร์์รััปชััน
เพื่่�อให้้เป็็นไปตามเจตนารมณ์์ในการดำำ�เนิินธุุรกิจิ และเป็็นแนวทาง
ให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานยึึดถืือปฏิิบััติิอย่่างเคร่่งครััด
ในปีี 2564 ที่่�ผ่่านมา บริิษััทได้้สื่่�อสารถึึงคู่่�ค้้าและเชิิญชวนให้้
เข้้าร่่วมเป็็นสมาชิิกแนวร่่วมต่่อต้้านคอร์์รัปชั
ั นั ของภาคเอกชนไทย
พร้้อมทั้้�งขอความร่่วมมืือจากคู่่�ค้้า งดการให้้ของขวััญทุุกประการ
แก่่ผู้้�บริิหารและเจ้้าหน้้าที่่�ของบริิษััทในทุุกเทศกาล นอกจากนี้้�
บริิษััทยัังได้้ทบทวนปรัับปรุุงระเบีียบการร้้องเรีียนให้้มีีความ
เหมาะสมและสอดคล้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจในปััจจุุบััน ทั้้�งนี้้�
บริิษัทั ได้้เผยแพร่่นโยบายการต่่อต้้านการคอร์์รัปชั่่
ั น� และระเบีียบ
ข้้อร้้องเรีียนภายใต้้หััวข้้อ “การกำำ�กัับดููแลกิิจการ” ในแบบ 56-1
One Report หน้้า 75 และบนเว็็บไซต์์ของบริิษัทั (www.tvothai.
com/th/corporate-governance)
บริิษััทได้้แสดงเจตนารมณ์์เข้้าร่่วมเป็็นสมาชิิกแนวร่่วมต่่อต้้าน
คอร์์รััปชัันของภาคเอกชนไทย เมื่่�อวัันที่่� 19 เมษายน 2561
ด้้วยความมุ่่�งมั่่�นในการป้้องกัันและต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�นในทุุก
รููปแบบทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม บริิษัทั ได้้รับั การพิิจารณารัับรอง
การเป็็นสมาชิิกแนวร่่วมปฏิิบัติั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้าน
การทุุจริิต ประจำำ�ปีี 2562 จากโครงการแนวร่่วมปฏิิบััติิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านการทุุจริิต (CAC) เมื่่�อวัันศุุกร์์ที่่� 18
ตุุ ล าคม 2562 และเพื่่� อ ให้้ เ ป็็ น ไปตามนโยบายการต่่ อ ต้้ า น
การคอร์์รััปชั่่�น บริิษััทได้้ดำำ�เนิินการในเรื่่�องต่่อไปนี้้�


การประเมิินความเสี่่�ยงของธุุรกิิจ

ในปีี 2564 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

(8) รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�คัญด้านการกำ�กับดูแลกิจการ

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564

ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)



แนวปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับการกำำ�กัับดููแลและควบคุุม
เพื่่�อป้้องกัันและติิดตามความเสี่่�ยงจากการทุุจริิต



บริิษััทกำำ�หนดให้้มีีแนวปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับการกำำ�กัับดููแล และ
ควบคุุมดููแลเพื่่�อป้้องกัันและติิดตามความเสี่่�ยงทางทุุจริิต
คอร์์รััปชััน ดัังนี้้�
	สำำ�นัั ก ตรวจสอบภายในจัั ด ให้้ มีี ก ระบวนการ
ตรวจสอบ ประเมิินระบบการควบคุุมภายใน และ
การบริิหารความเสี่่ย� งที่่�ครอบคลุุมระบบงานสำำ�คัญ
ั ๆ
เช่่น ระบบการจััดซื้้�อจััดจ้้าง ระบบการขาย ระบบ
การบัันทึึกบััญชีี การชำำ�ระเงิิน เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้� เพื่่�อ
ป้้ อ งกัั น และติิ ดต ามความเสี่่� ย งจากการทุุ จ ริิ ต
คอร์์รััปชััน รวมทั้้�งให้้ข้้อเสนอแนะเกี่่�ยวกัับแนวทาง
การปรัับปรุุงแก้้ไขที่่�เหมาะสม
	จัั ด ให้้ มีี ช่่ อ งทางการรัั บ แจ้้ ง ข้้ อ มูู ล เบาะแส หรืื อ
ข้้ อ ร้้ อ งเรีี ย น การกระทำำ�ผิิ ด การฝ่่ า ฝืืนกฎหมาย
ระเบีียบ ข้้อบัังคัับของบริิษััท หรืือข้้อปฏิิบััติิตาม
นโยบายต่่ อ ต้้ า นคอร์์ รัั ปชัั น โดยมีี น โยบายการ
คุ้้�มครองผู้้�ให้้ข้้อมููลหรืือเบาะแส และจะเก็็บรัักษา
ข้้อมููลของผู้้�ให้้ข้อ้ มููลเป็็นความลัับ รวมทั้้�งมีีมาตรการ
ในการตรวจสอบและกำำ�หนดบทลงโทษทางวิินัยั ของ
บริิษััท และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
	หัั ว หน้้ า หน่่ ว ยงานที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งรัั บ ผิิ ด ชอบในการ
ติิดตามการปฏิิบััติิ การปรัับปรุุงแก้้ไขข้้อบกพร่่อง
(ถ้้ามีี) และรายงานให้้ผู้้�บังั คัับบััญชาทราบตามสายงาน
ตามลำำ�ดัับ

ในปีี 2564 บริิษััทไม่่ได้้รัับการแจ้้งเบาะแสหรืือข้้อร้้องเรีียน
การกระทำำ�ผิิดทุุจริิต หรืือคอร์์รััปชัันแต่่ประการใด ทั้้�งนี้้�
บริิษััทจััดทำำ�สรุุปรายงานผลการดำำ�เนิินการตามมาตรการ
ต่่ อ ต้้ า นการคอร์์ รัั ปชัั น และรายงานต่่ อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และ
กำำ�หนดค่่าตอบแทน พร้้อมทั้้�งรายงานสรุุปให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทราบ
ในรายงานประจำำ�ปีีด้้วย





การฝึึกอบรมและการสื่่�อสาร

บริิษััทวางแผนการฝึึกอบรมให้้ความรู้้�แก่่พนัักงานเกี่่�ยวกัับ
นโยบายและแนวปฏิิบััติิในการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชััน
รวมทั้้�งนโยบายที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างต่่อเนื่่�องเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
เช่่น จรรยาบรรณธุุรกิจิ นโยบายของขวััญและการเลี้้ย� งรัับรอง
โดยในปีี 2564 บริิษััทจััดฝึึกอบรมแก่่ ผู้้�บริิหารและพนัักงาน
เมื่่�อวัันที่่� 10 ธัันวาคม 2564 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

แนวทางในการติิดตามประเมิินผลการดำำ�เนิินงาน
ตามมาตรการต่่อต้้านการคอร์์รััปชััน



การสอบทานความครบถ้้วนเพีียงพอของ
กระบวนการทั้้�งหมด

คณะกรรมการตรวจสอบได้้ ส อบทานข้้ อ มูู ลทั้้� ง หมดและ
ให้้ความเห็็นชอบต่่อความครบถ้้วนเพีียงพอของกระบวนการ
พร้้อมทั้้�งลงนามรัับรองโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

การแจ้้งเบาะแส (whistleblowing)
บริิษััทเปิิดช่่องทางให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียสามารถแจ้้งเบาะแสและ
ข้้อร้้องเรีียนผ่่านช่่องทางที่่�บริิษััทกำำ�หนดไว้้ผ่่านทางไปรษณีีย์์
อีีเมล และโทรศััพท์์ โดยมีีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่่ง� มีีความเป็็น
อิิสระจากฝ่่ายจััดการเป็็นผู้้�พิิจารณาและมีีฝ่่ายสำำ�นัักตรวจสอบ
ภายในทำำ�หน้้าที่่�กลั่่�นกรองเบาะแสและข้้อร้้องเรีียนดัังกล่่าว
ในปีี 2564 บริิษััทได้้ทบทวนปรัับปรุุงระเบีียบการร้้องเรีียนให้้มีี
ความเหมาะสมและสอดคล้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิจิ ในปััจจุุบันั ทั้้�งนี้้�
ไม่่พบการแจ้้งเบาะแสและข้้อร้้องเรีียนเกี่่ย� วข้้องกัับการทุุจริิตหรือื
การละเมิิดนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััท

การคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล
คณะกรรมการบริิษััทตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการคุ้้�มครอง
ข้้อมููลส่่วนบุุคคล (Data Privacy) เพื่่�อให้้สอดคล้้องและเป็็นไป
ตามพระราชบัั ญ ญัั ติิ คุ้้�ม ครองข้้ อ มูู ล ส่่ ว นบุุ ค คล พ.ศ. 2562
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 14/2563 เมื่่�อวัันที่่� 13
พฤศจิิกายน 2563 มีีมติอิ นุุมัติั นิ โยบายคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล
เพื่่�อกำำ�หนดมาตรการด้้านการรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยของ
ข้้อมููลส่่วนบุุคคลให้้สอดคล้้องกัับกฎหมาย ระเบีียบ หลัักเกณฑ์์
และแนวปฏิิบััติิด้้านการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล

(8) รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�คัญด้านการกำ�กับดูแลกิจการ
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แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564

ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

8.2

รายงานผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในรอบปีีที่่�ผ่่านมา
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้้วยกรรมการอิิสระจำำ�นวนไม่่น้อ้ ยกว่่า 3 คน ในปีี 2564 มีีการประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 5 ครั้้ง�
และมีีการประชุุมร่่วมกัับผู้้�สอบบััญชีีโดยไม่่มีีฝ่่ายจััดการเข้้าประชุุมจำำ�นวน 1 ครั้้�ง เพื่่�อขอความเห็็นจากผู้้�สอบบััญชีีในเรื่่�องต่่างๆ นอกจากนี้้�
คณะกรรมการตรวจสอบยัังมีีการประชุุมกัันเองระหว่่างคณะกรรมการตรวจสอบและแผนกตรวจสอบภายในจำำ�นวน 1 ครั้้�ง
รายชื่่�อ

ตำำ�แหน่่งในคณะกรรมการตรวจสอบ

จำำ�นวนครั้้�งที่่�เข้้าร่่วมประชุุม ประจำำ�ปีี 2564

1. นายอภิิชาติิ

จีีระพัันธุ์์�

ประธาน (อิิสระ)

5/5

2. นายสมพล

เกีียรติิไพบููลย์/1์

กรรมการ (อิิสระ)

2/2

3. ดร.ชััยพััฒน์์

สหััสกุุล

กรรมการ (อิิสระ)

5/5

4. นางสุุวิิมล

กฤตยาเกีียรณ์์/2

กรรมการ (อิิสระ)

1/1

5. นายวิิภููธา

ตระกููลฮุุน/3

กรรมการ (อิิสระ)

1/1

หมายเหตุุ :

ครบวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งในการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2564 เมื่่�อวัันที่่� 23 เมษายน 2564
ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการตรวจสอบ โดยที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 8/2564 เมื่่�อวัันที่่� 23 เมษายน 2564
		 และลาออกจากตำำ�แหน่่งในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 11/2564 เมื่่�อวัันที่่� 16 กรกฎาคม 2564
/3
ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการตรวจสอบ โดยที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 13/2564 เมื่่�อวัันที่่� 15 ตุุลาคม 2564
/1
/2

โดยสรุุปสาระสำำ�คัญ
ั ของการปฏิิบัติั หน้
ิ า้ ที่่�คณะกรรมการตรวจสอบ
ในปีี 2564 มีีดัังนี้้�




นางชลรส สัันติิอััศวราภรณ์์ และ/หรืือ นางสาวศิิราภรณ์์
เอื้้�ออนัันต์์กุุล และ/หรืือ นายฉััตรชััย เกษมศรีีธนาวััฒน์์ แห่่ง
บริิษััทสำำ�นัักงาน อีีวาย จำำ�กััด เป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท
ประจำำ� ปีี 2565 และนำำ� เสนอคณะกรรมการบริิ ษัั ท เพื่่� อ
พิิจารณาเสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณาแต่่งตั้้�งผู้้�สอบ
บััญชีีและอนุุมััติิค่่าสอบบััญชีี

รายงานทางการเงิินของบริิษััท มีีความถููกต้้อง ครบถ้้วน เป็็นที่่�
เชื่่�อถืือได้้
บริิษััทมีีระบบควบคุุมภายในที่่�เพีียงพอ






บริิษััทมีีการปฏิิบััติิตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาด
หลัักทรััพย์์ ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์ หรืือกฎหมาย
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััท
ได้้พิิจารณา คััดเลืือก เสนอแต่่งตั้้�งบุุคคลเพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�เป็็น
ผู้้�สอบบััญชีี และค่่าสอบบััญชีี โดยได้้พิจิ ารณาผลการปฏิิบัติั งิ าน
ความเป็็นอิิสระ และชื่่�อเสีียงของผู้้�สอบบััญชีี รวมทั้้�งความ
เหมาะสมของผู้้�สอบบััญชีีและค่่าสอบบััญชีีแล้้ว เห็็นชอบให้้



รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน หรืือรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทาง
ผลประโยชน์์ เป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดสำำ�นัักงานคณะกรรมการ
กำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และข้้อกำำ�หนดของ
ตลาดหลัักทรััพย์์
ได้้ปฏิิบััติิงานตามหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบตามที่่�ระบุุไว้้
ในกฎบััตรคณะกรรมการตรวจสอบตามที่่�ได้้รัับอนุุมััติิจาก
คณะกรรมการบริิษััท

(8) รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�คัญด้านการกำ�กับดูแลกิจการ

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564

ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

8.3

สรุุปผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการชุุดย่่อยอื่่�นๆ
คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล 
สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน
คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน
ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระไม่่น้้อยกว่่า 3 คน และกำำ�หนดให้้มีี
การประชุุ ม อย่่ า งน้้ อ ยไตรมาสละ 1 ครั้้� ง โดยในปีี 2564
มีีการประชุุมคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และกำำ�หนด
ค่่าตอบแทนรวม 12 ครั้้�ง และเพื่่�อเป็็นการยกระดัับมาตรฐาน
การกำำ�กัั บ ดูู แ ลองค์์ ก ร ในการประชุุ ม คณะกรรมการบริิ ษัั ท
รายชื่่�อ

ครั้้�งที่่� 3/2564 เมื่่�อวัันที่่� 28 มกราคม 2564 ที่่�ประชุุมมีีมติิ
แต่่ ง ตั้้� ง นางสาววิิ บูู ลย์์ ลัั ก ษณ์์ ร่่ ว มรัั ก ษ์์ เข้้ า ดำำ�ร งตำำ� แหน่่ ง
กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิในคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา
และกำำ�หนดค่่าตอบแทน เพื่่�อช่่วยให้้คำำ�ปรึึกษา ข้้อเสนอแนะ หรืือ
ความคิิดเห็็นด้้านธรรมาภิิบาลสำำ�หรัับองค์์กร
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา
และกำำ�หนดค่่าตอบแทน ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ 3 คน และ
กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ 1 คน ดัังนี้้�

ตำำ�แหน่่งในคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล
สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน

จำำ�นวนครั้้�งที่่�เข้้าร่่วมประชุุม
ประจำำ�ปีี 2564

1. นายสมพล

เกีียรติิไพบููลย์/1์

ประธาน (อิิสระ)

6/6

2. ดร.สุุวิิทย์์

เมษิินทรีีย์/2์

ประธาน (อิิสระ)

12/12

3. นายอภิิชาติิ

จีีระพัันธุ์์�

กรรมการ (อิิสระ)

12/12

4. รศ.น.สพ.กิิจจา

อุุไรรงค์์

กรรมการ (อิิสระ)

12/12

กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ

10/10

5. นางสาววิิบููลย์์ลัักษณ์์ ร่่วมรัักษ์์/3
หมายเหตุุ :

ครบวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งในการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2564 เมื่่�อวัันที่่� 23 เมษายน 2564
ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานคณะกรรมการบรรษััทภิิบาลฯ โดยที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 8/2564 เมื่่�อวัันที่่� 23 เมษายน 2564
/3
ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ โดยที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 3/2564 เมื่่�อวัันที่่� 28 มกราคม 2564

/1

/2

ด้้านบรรษััทภิิบาล



	พิิจารณาทบทวนนโยบายการกำำ�กับั ดููแลกิิจการ และนโยบาย
ด้้านบุุคลากร รวมถึึงระเบีียบในการปฏิิบัติั งิ าน อาทิิ ระเบีียบ
ข้้อร้้องเรีียน, ระเบีียบว่่าด้้วยค่่าตอบแทน และระเบีียบว่่าด้้วย
การบริิหารจััดการเอกสารและข้้อมููลการประชุุม เพื่่�อให้้
เหมาะสมกัับธุุรกิจิ สอดคล้้องกัับกฎหมาย และแนวปฏิิบัติั ขิ อง
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย สำำ�นัักงานคณะกรรมการ
กำำ�กับั หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์คณะกรรมการตลาดทุุน
ตลอดจนหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลที่่�เกี่่�ยวข้้อง





ทบทวนแบบประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการ
บริิษััทและคณะกรรมการชุุดย่่อย รวมถึึงแบบประเมิินผล
การปฏิิบััติิงานของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร ทบทวนตาราง
ทัักษะของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) เพื่่�อเป็็น
การสอบทานโครงสร้้าง องค์์ประกอบ และความเชี่่ย� วชาญของ
คณะกรรมการบริิษััท และใช้้ประกอบการพิิจารณาสรรหา
กรรมการ และให้้เห็็นถึึงความจำำ�เป็็นต่่อองค์์ประกอบของ
กรรมการที่่�ยัังขาดอยู่่�
รัับทราบรายงานการปฏิิบััติิตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ที่่�ดีี (CG Code) เพื่่�อนำำ�เสนอคณะกรรมการบริิษััท

(8) รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�คัญด้านการกำ�กับดูแลกิจการ
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ด้้านการพิิจารณาสรรหา

พิิจารณาให้้ความเห็็นเสนอแต่่งตั้้�งที่่�ปรึึกษา ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ
และกรรมการแทนกรรมการที่่�ลาออก นำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุม
คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาอนุุมััติิ ดัังนี้้�



ในวาระการพิิจารณากรรมการของบริิษััทแทนกรรมการที่่�ครบ
กำำ�หนดออกจากตำำ�แหน่่งตามวาระจำำ�นวน 4 ท่่าน ซึ่่�งได้้แก่่นาย
สมพล เกีียรติิไพบููลย์์ นายอภิิชาติิ จีีระพัันธุ์์� รศ.น.สพ.กิิจจา
อุุไรรงค์์ และนายวิิชิิต วิิทยฐานกรณ์์ คณะกรรมการบรรษััท
ภิิ บ าลฯ ไม่่ ไ ด้้ พิิ จ ารณากรรมการที่่� อ อกตามวาระดัั ง กล่่ า ว
เนื่่�องจากครั้้ง� นี้้�มีกี รรมการอิิสระที่่�เป็็นกรรมการในคณะกรรมการ
บรรษััทภิบิ าลฯ ที่่�ต้อ้ งออกจากตำำ�แหน่่ง 3 ท่่าน เพื่่�อความโปร่่งใส
ตามหลัักการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีี ทั้้�งนี้้� นายสมพล เกีียรติิไพบููลย์์
ได้้แสดงความประสงค์์ไม่่ขอรัับการเสนอชื่่อ� เพื่่�อคััดเลืือกเข้้าดำำ�รง
ตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษััท






บริิษัทั เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถือื หุ้้�นมีีสิทธิ
ิ เิ สนอชื่่อ� บุุคคลที่่�มีคุี ณสมบั
ุ
ติั ิ
เหมาะสมในการดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ ผ่่านเว็็บไซต์์ของ
บริิษััทและแจ้้งผ่่านระบบอีีเล็็กทรอนิิกส์์ (SET Portal) ของ
ตลาดหลัักทรััพย์์ ระหว่่างวัันที่่� 28 ตุุลาคม 2563 ถึึงวัันที่่�
27 มกราคม 2564 ปรากฏว่่ามีีผู้้�ถืือหุ้้�นเสนอชื่่�อ นางสุุวิิมล
กฤตยาเกีียรณ์์ เข้้ารัับการพิิจารณาเลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการ
บริิษััท คณะกรรมการบรรษััทภิิบาลฯ จึึงได้้พิิจารณาประวััติิ
ความรู้้� ความสามารถและประสบการณ์์ รวมถึึงความรู้้�
ความชำำ�นาญเฉพาะด้้านที่่�จำำ�เป็็นต้้องมีี (Board Skill Matrix)
และความหลากหลายในคณะกรรมการ จึึงเห็็นสมควรเสนอชื่่อ�
ต่่อคณะกรรมการบริิษััท เพื่่�อพิิจารณาเสนอชื่่�อต่่อที่่�ประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�น เพื่่�อพิิจารณาเลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการของบริิษััท
นายวิิชิิต วิิทยฐานกรณ์์ กรรมการที่่�ออกตามวาระถึึงแก่่กรรม
คณะกรรมการบรรษัั ทภิิ บ าลฯ จึึงได้้ พิิ จ ารณาประวัั ติิ
คุุ ณสมบัั ติิ และความเหมาะสม จึึงเห็็ น ชอบให้้ เ สนอชื่่� อ
นายคุุณา วิิทยฐานกรณ์์ เป็็นกรรมการแทนกรรมการที่่�ถึึง
แก่่กรรม

	ดร.สุุวิิทย์์ เมษิินทรีีย์์ เข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่ง ประธาน
กรรมการ, ประธานคณะกรรมการบรรษััทภิิบาลฯ
และประธานคณะกรรมการนโยบายสิ่่�ง แวดล้้ อ ม
สัังคม บริิหารความเสี่่�ยง และการกำำ�กัับการปฏิิบััติิ
ตามกฎเกณฑ์์
 นายวิิภููธา ตระกููลฮุุน เข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่ง ที่่�ปรึึกษา
คณะกรรมการบริิ ษัั ท กรรมการ (อิิ สร ะ) และ
กรรมการตรวจสอบ แทนนางสุุวิิมล กฤตยาเกีียรณ์์


ด้้านกำำ�หนดค่่าตอบแทน
	พิิ จ ารณากำำ�ห นดค่่ า ตอบแทนกรรมการประจำำ� ปีี 2564
ประกอบไปด้้วย ค่่าตอบแทนรายเดืือน เงิินรางวััล และ
ค่่ า ตอบแทนคณะกรรมการชุุ ดย่่ อ ย ซึ่่� ง ประกอบด้้ ว ย
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัั ทภิิ บ าล
สรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน คณะกรรมการนโยบาย
สิ่่� ง แวดล้้ อ ม สัั ง คม บริิ ห ารความเสี่่� ย ง และการกำำ�กัั บ
การปฏิิบัติั งิ าน เพื่่�อนำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั
และที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีีพิิจารณาอนุุมััติิ







พิิจารณาค่่าตอบแทนประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและกรรมการ
ผู้้�จััดการ
พิิจารณาค่่าตอบแทนที่่�ปรึึกษา และผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ

ดำำ�เนิินกระบวนการสรรหาประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารตาม
คุุณสมบััติิ หลัักเกณฑ์์และแนวทางการคััดเลืือก เพื่่�อแต่่งตั้้�ง
บุุคคลเป็็นประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร เพื่่�อให้้การบริิหารงาน
ของบริิษััทสามารถดำำ�เนิินไปได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง

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

คณะกรรมการนโยบายสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม บริิหารความเสี่่�ยง
และการกำำ�กัับการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ (ESRC)
คณะกรรมการนโยบาย ESRC ประกอบด้้วยกรรมการจำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่า 3 คน มีีการเรีียกประชุุมคณะกรรมการอย่่างน้้อยปีีละ 2 ครั้้�ง
โดยในปีี 2564 มีีการประชุุมคณะกรรมการนโยบาย ESRC รวม 2 ครั้้�ง
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 คณะกรรมการนโยบาย ESRC ประกอบด้้วยกรรมการบริิษััท 4 คน ดัังนี้้�

รายชื่่�อ

ตำำ�แหน่่งในคณะกรรมการนโยบายสิ่่�งแวดล้้อม
สัังคม บริิหารความเสี่่�ยง
และการกำำ�กัับการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์

จำำ�นวนครั้้�งที่่�เข้้าร่่วมประชุุม
ประจำำ�ปีี 2564

1. ดร.สุุวิิทย์์

เมษิินทรีีย์/1์

ประธาน (อิิสระ)

2/2

2. ดร.ชััยพััฒน์์

สหััสกุุล

กรรมการ (อิิสระ)

2/2

3. นางสาวอรััญญา

วิิทยฐานกรณ์์

กรรมการ

2/2

4. นายวิิภููธา

ตระกููลฮุุน/2

กรรมการ (อิิสระ)

1/1

หมายเหตุุ :

/1
/2

ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการนโยบาย ESRC โดยที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 6/2564 เมื่่�อวัันที่่� 19 มีีนาคม 2564
ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการนโยบาย ESRC โดยที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 13/2564 เมื่่�อวัันที่่� 15 ตุุลาคม 2564

ในปีี 2564 บริิษััทยัังคงรัักษามาตรฐานการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�สร้้าง
ผลประกอบการที่่�ดีคี วบคู่่�ไปกัับการดููแลสัังคม ชุุมชน เป็็นมิิตรต่อ่
สิ่่�งแวดล้้อม ให้้ความสำำ�คััญกัับปฏิิบััติิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์์
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง และเพื่่�อพััฒนาให้้การดำำ�เนิินงานแต่่ละด้้านประสาน
ไปในทิิศทางเดีียวกัันอย่่างมีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น
ในปีี 2564 คณะกรรมการนโยบาย ESRC ได้้พิจิ ารณาเรื่่อ� งสำำ�คัญ
ั
สรุุปได้้ดัังนี้้�

	พิิจารณาและให้้ความเห็็นต่่อร่่างนโยบาย และกรอบ
การดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคม การบริิหารความเสี่่�ยงระดัับองค์์กร และ
การกำำ�กัับปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์
	พิิ จ ารณาและให้้ ค วามเห็็ น ในผลการดำำ� เนิิ น งาน
ด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม การปฏิิบัติั ิ
ตามกฎหมาย การประเมิินความเสี่่�ยง แนวทางและ
มาตรการจััดการความเสี่่�ยง และแผนปฏิิบััติิการใน
การจััดการความเสี่่�ยงที่่�เหลืืออยู่่�ของบริิษััท
 ให้้ คำำ� แนะนำำ� และการสนัั บ สนุุ น แก่่ ค ณะจัั ด การ
ESRC และผู้้�บริิหารระดัับสููง ในเรื่่�องสิ่่�งแวดล้้อม
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม การบริิหารความเสี่่�ยง
ระดัับองค์์กร และการกำำ�กัับปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์
รวมถึึงส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้มีีการปรัับปรุุง และ
พััฒนาการดำำ�เนิินงานที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างต่่อเนื่่�องและ
สม่ำำ��เสมอ
	ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทมอบหมาย


(8) รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�คัญด้านการกำ�กับดูแลกิจการ
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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) และด้้านการปฏิิบััติิให้้เป็็นไปตามกฎ ระเบีียบ
และกฎเกณฑ์์ ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ การดำำ� เนิิ น ธุุ รกิิ จ ของบริิ ษัั ท
(Compliance) โดยสนัับสนุุนฝ่่ายบริิหารให้้มีกี ารกำำ�หนดระเบีียบ
วิิธีปี ฏิิบัติั งิ าน และจััดโครงสร้้างการทำำ�งานให้้มีกี ารแบ่่งแยกหน้้าที่่�
ในการปฏิิบััติิงานให้้เกิิดการถ่่วงดุุลและสอบทานระหว่่างกััน
กำำ�หนดอำำ�นาจการดำำ�เนิินการที่่�ชัดั เจน เป็็นลายลัักษณ์์อักั ษร และ
มีีระบบการติิดตามผลการปฏิิบััติิงาน โดยมอบหมายให้้คณะ
กรรมการตรวจสอบ กำำ�กัับดููแลและสอบทานระบบการควบคุุม
ภายในให้้มีีประสิิทธิิภาพสอดคล้้องกัับมาตรฐานสากล และ
ดำำ�เนิินการสอบทานระบบการควบคุุมภายในโดยผู้้�ตรวจสอบ
ภายในอิิ สร ะบริิ ษัั ท แอสเซนท์์ แอดไวเซอรี่่� จำำ�กััด ร่่ ว มกัั บ
หน่่วยงานตรวจสอบภายใน

สำำ�นักั ตรวจสอบภายใน มีีความเป็็นอิิสระ ขึ้้น� ตรงต่่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็็ น ผู้้�พิิ จ ารณาให้้
ความเห็็นชอบในการแต่่งตั้้ง� โยกย้้ายหรืือเลิิกจ้้าง และประเมิินผล
ปฏิิบััติิงานหััวหน้้าหน่่วยงานตรวจสอบภายใน ทั้้�งนี้้� ผู้้�ตรวจสอบ
ภายในอิิสระและหน่่วยงานตรวจสอบภายในมีีความอิิสระใน
การเข้้าถึึงข้้อมููลที่่�จำำ�เป็็นในการตรวจสอบ ดำำ�เนิินการตรวจสอบ
และประเมิินความเพีียงพอ เหมาะสม และประสิิทธิิภาพของ
ระบบการควบคุุมภายในของกระบวนการและระบบงานต่่างๆ
ตามแผนการตรวจสอบภายใน ซึ่่�งจััดทำำ�ขึ้้�นตามแนวความเสี่่�ยง
(risk-based approach) อนุุมััติิโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
มีีการรายงานผลการตรวจสอบ และผลการติิดตามความคืืบหน้้า
การดำำ� เนิิ น การของฝ่่ า ยบริิ ห ารโดยตรงต่่ อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบอย่่างสม่ำำ��เสมอ
ในปีี 2564 ได้้ดำำ�เนิินการให้้มีกี ารประเมิินความเพีียงพอของระบบ
การควบคุุมภายในของบริิษัทั โดยผู้้�ตรวจสอบภายในอิิสระบริิษัทั
แอสเซนท์์ แอดไวเซอรี่่� จำำ�กััด ตามแบบประเมิินของสำำ�นัักงาน
คณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.)
ตามที่่�ฝ่า่ ยบริิหารได้้จัดทำ
ั ำ� และผลการสอบทานการประเมิินระบบ
การควบคุุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบพิิจารณาแล้้วเห็็นว่่า
ระบบการควบคุุมภายในของบริิษัทั มีีความเพีียงพอและเหมาะสม
โดยบริิ ษัั ทจัั ด ให้้ มีี บุุ ค ลากรอย่่ า งเพีี ย งพอในการดำำ� เนิิ น งาน
การบริิหารจััดการระบบการควบคุุมภายในของบริิษััท สามารถ
สรุุปแยกตามองค์์ประกอบของการควบคุุมภายในได้้ ดัังนี้้�
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คณะกรรมการบริิษัทั และผู้้�บริิหาร สนัับสนุุนวััฒนธรรมองค์์กร
ที่่�มุ่่�งเน้้นความซื่่�อตรงและจรรยาบรรณในการดำำ�เนิินงาน
พร้้อมทั้้�งการกำำ�กับั ดููแลการดำำ�เนิินธุุรกิจิ ของบริิษัทั ให้้เป็็นไป
ตามวิิสัยั ทััศน์์และพัันธกิิจ มีีสภาพแวดล้้อมการควบคุุมภายใน
ที่่�ดีี และเอื้้อ� อำำ�นวยต่่อการปฏิิบัติั งิ าน มีีการจััดโครงสร้้างองค์์กร
อย่่างเหมาะสม เพื่่�อให้้การบริิหารจััดการ มีีประสิิทธิภิ าพ และ
การดำำ�เนิินงานเป็็นไปในทิิศทางเดีียวกััน มีีการแบ่่งแยกหน้้าที่่�
ในส่่ ว นงานที่่� สำำ�คัั ญ เพื่่� อ ให้้ เ กิิ ด การถ่่ ว งดุุ ล และสอบทาน
ระหว่่างกััน ตลอดจนกำำ�หนดหน้้าที่่� ความรัับผิิดชอบ มอบหมาย
อำำ�นาจอย่่างเหมาะสมตามโครงสร้้างองค์์กร และพนัักงาน
ทุุกคนทราบถึึงบทบาท อำำ�นาจหน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบ
ของตนเอง มีี ก ารจััดทำำ�นโยบายและระเบีียบปฏิิบััติิง าน
ครอบคลุุมทุุกกิิจกรรมการดำำ�เนิินงาน รวมถึึงได้้กำำ�หนด
นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี นโยบายการกำำ�กัับดููแล
การปฏิิบัติั ติ ามกฎเกณฑ์์ แนวปฏิิบัติั ใิ นการต่่อต้้านการทุุจริิต
และคอร์์ รัั ปชัั น และคู่่�มืื อ จรรยาบรรณธุุ รกิิ จ เพื่่� อ ให้้
คณะกรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานของบริิษััทยึึดถืือเป็็น
แนวทางในการปฏิิบััติิงาน โดยกำำ�หนดให้้บุุคลากรทุุกคน
มีีหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบในการควบคุุมภายใน และธำำ�รงไว้้
ซึ่่�งระบบการควบคุุมภายในที่่�ดีี ทั้้�งนี้้� บริิษััท ได้้สื่่�อสารและ
ประชาสััมพัันธ์์นโยบายดัังกล่่าวแก่่ผู้้�บริิหารและพนัักงาน
ทุุกคนอย่่างสม่ำำ��เสมอ
คณะกรรมการบริิษัทั และผู้้�บริิหารให้้ความสำำ�คัญั ในการบริิหาร
ความเสี่่�ยง เพื่่�อเพิ่่�มมููลค่่าของกิิจการ สร้้างความเชื่่�อมั่่�นใน
การนำำ�พาองค์์กรสู่่�เป้้าหมายทั้้�งระยะสั้้�นและระยะยาว และ
สร้้างความมั่่�นใจต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย รวมถึึงสร้้างคุุณค่่า
ให้้องค์์กรอย่่างยั่่�งยืืนในระยะยาว จึึงจััดให้้มีีคณะกรรมการ
นโยบายสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม บริิหารความเสี่่�ยง และการกำำ�กัับ
การปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ (Environmental, Social, Risk
Management and Compliance Policy Committee;
ESRC) แต่่งตั้้ง� โดยคณะกรรมการบริิษัทั เพื่่�อกำำ�หนดนโยบาย
กรอบการดำำ�เนิินงานด้้านการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงให้้มีี
ความเหมาะสม สอดคล้้องกัับนโยบาย แผนธุุรกิิจ รวมทั้้�ง
ให้้ ข้้ อ คิิ ด เห็็ น และข้้ อ เสนอแนะที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง และจัั ด ให้้ มีี
คณะจััดการ ESRC-E แต่่งตั้้�งโดยประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
เพื่่�อกำำ�กัับดููแลการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงของบริิษััททั่่�ว
ทั้้�งองค์์กร ให้้เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล
โดยมีีแนวทางการบริิหารจััดการ ดัังนี้้�

	ดำำ�เนิินการบริิหารความเสี่่ย� งทั่่�วทั้้�งองค์์กรตามกรอบ
COSO-ERM และมีีนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยง
เพื่่� อ เป็็ น แนวทางบริิ ห ารจัั ด การความเสี่่� ย งที่่� อ าจ
ส่่งผลกระทบต่่อการบรรลุุวััตถุุประสงค์์ขององค์์กร
 บริิหารจััดการความเสี่่�ยงทั่่�วทั้้�งองค์์กร โดยวิิเคราะห์์
ประเมิิน ความเสี่่�ยงต่่างๆ ทั้้�งจากปััจจััยภายในและ
ภายนอก รวมถึึงโอกาสที่่� จ ะเกิิ ด การทุุ จ ริิ ต และ
คอร์์ รัั ปชัั น ที่่� อ าจส่่ ง ผลกระทบต่่ อ เป้้ า หมายใน
การดำำ� เนิิ น ธุุ รกิิ จ โดยจัั ดทำำ� ในรูู ป แบบแผนภาพ
ความเสี่่ย� ง (Risk Matrix) และแผนจััดการความเสี่่ย� ง
ที่่�ระบุุมาตรการจััดการความเสี่่ย� ง (Mitigation Plan)
ให้้ครอบคลุุมทุุกกระบวนการต่่างๆ ทั่่�วทั้้�งองค์์กร
โดยถืือเป็็นหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบของทุุกหน่่วยงาน
ในการบริิหารและจััดการความเสี่่�ยงให้้อยู่่�ในระดัับ
ที่่� ย อมรัั บ ได้้ มีี ก ระบวนการทบทวน ติิ ดต าม
การดำำ�เนิินงานตามมาตรการจััดการความเสี่่ย� งอย่่าง
สม่ำำ�� เสมอ โดยถืื อ เป็็ น ส่่ ว นหนึ่่� ง ของการทำำ� งาน
ที่่� ผู้้� บริิ ห ารและพนัั ก งานทุุ ก คนต้้ อ งตระหนัั ก และ
ให้้ความสำำ�คััญ
 ได้้ นำำ�ดัั ช นีี ชี้้� วัั ด ความเสี่่� ย งที่่� สำำ�คัั ญ (Key Risk
Indicator : KRI) และเก็็บสถิิติิเหตุุการณ์์ความเสี่่�ยง
ที่่�เกิิดขึ้น้� จริิงอย่่างเป็็นระบบ สำำ�หรับั ใช้้วิเิ คราะห์์และ
เฝ้้าระวัังติิดตามการเปลี่่�ยนแปลงของปััจจััยเสี่่�ยง
ต่่างๆ เพื่่�อนำำ�มากำำ�หนดและทบทวนมาตรการจััดการ
ความเสี่่�ยงให้้ตอบสนองต่่อการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ และทัันท่่วงทีี
 มีีช่อ
่ งทางสื่่อ� สารด้้านความเสี่่ย� งทั่่�วทั้้�งองค์์กร โดยเปิิด
ช่่องทางการติิดต่่อสื่่�อสารกลางผ่่านระบบเครืือข่่าย
ของบริิษัทั


(9) การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

135

136

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564

ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ





บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

บริิษััท ได้้กำำ�หนดกิิจกรรมควบคุุม โดยคำำ�นึึงถึึงหลัักการ
ควบคุุมภายในที่่�ดีี เช่่น มีีการแบ่่งแยกหน้้าที่่� กำำ�หนดอำำ�นาจ
อนุุมััติิและดำำ�เนิินการ รวมถึึงการมอบอำำ�นาจอนุุมััติิ เพื่่�อให้้
เกิิดการตรวจสอบและถ่่วงดุุลอำำ�นาจกัันได้้ มีีนโยบายและ
แนวปฏิิบัติั ที่่ิ เ� กี่่ย� วข้้องกัับการทำำ�รายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง
ทางผลประโยชน์์ การทำำ� ธุุ ร กรรมและการอนุุ มัั ติิ ที่่� มีี
ความโปร่่ ง ใส ตรวจสอบได้้ แ ละเป็็ น ธรรม โดยคำำ�นึึ งถึึง
ประโยชน์์สููงสุุดของบริิษััท เป็็นต้้น รวมถึึงจััดทำำ�ระเบีียบ
บริิษััท นโยบาย ข้้อกำำ�หนด คู่่�มืือการปฏิิบััติิงาน ที่่�เป็็น
ลายลัักษณ์์อัักษร โดยกำำ�หนดขอบเขตอำำ�นาจ หน้้าที่่�ของ
บุุคคลากรแต่่ละระดัับ และขั้้�นตอนการปฏิิบััติิงานอย่่าง
ชััดเจน เพื่่�อเป็็นแนวทางในการปฏิิบัติั งิ าน และมีีการสอบทาน
การปฏิิบััติิงานให้้เป็็นไปตามระเบีียบ นโยบาย ข้้อกำำ�หนด
และคู่่�มืือการปฏิิบััติิงานต่่างๆ อย่่างสม่ำำ��เสมอ นอกจากนี้้�
ยัังได้้กำำ�หนดการควบคุุมด้้านสารสนเทศ เช่่น กำำ�หนดสิิทธิ์์�
การปฏิิบัติั งิ านในระบบ SAP (Access Control) ให้้สอดคล้้อง
กัับหลัักการแบ่่งแยกหน้้าที่่�ที่่ดี� ี มีีการติิดตั้้ง� ระบบและอุุปกรณ์์
Firewall เพื่่�อป้้องกัันการเข้้าถึึงจากภััยคุุกคามจากภายนอก
ทุุกช่่องทาง มีี Solution Firewall Backup ติิดตั้้�งโปรแกรม
Anti-Virus ทุุกเครื่่�อง เพื่่�อป้้องกัันข้้อมููลเสีีย สููญหายจาก
การติิด Virus เป็็นต้้น
ด้้านสารสนเทศและการสื่่�อสารข้้อมููล บริิษัทั ใช้้โปรแกรม SAP
ในการรวบรวมและประมวลผลข้้อมููลทางธุุรกิิจ ทั้้�งกิิจกรรม
หลัักและกิิจกรรมสนัับสนุุนต่่างๆ ลดความซ้ำำ��ซ้อ้ นของข้้อมููล
ในการใช้้งานของระบบสารสนเทศที่่�มีอี ยู่่�จำำ�นวนมาก สามารถ
สรุุปผลรายงานต่่อฝ่่ายบริิหารได้้อย่่างรวดเร็็ว รวมถึึงจััดให้้มีี
การสื่่�อสารต่่อคณะกรรมการบริิษััท ผู้้�บริิหาร พนัักงาน และ
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอย่่างเหมาะสม เช่่น การจััดส่่งสาระสำำ�คััญ
ที่่�เกี่่ย� วกัับผลการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั และเอกสารการประชุุม
ให้้กัับคณะกรรมการบริิษััทล่่วงหน้้าก่่อนการประชุุม เพื่่�อให้้
คณะกรรมการบริิ ษัั ทส ามารถวิิ เ คราะห์์ ข้้ อ มูู ลก่่ อ นการ
ตััดสินิ ใจอย่่างเพีียงพอ และสามารถร้้องขอข้้อมููลเพิ่่�มเติิมจาก
หน่่วยงานหรืือบุุคคลที่่�เกี่่ย� วข้้องเพื่่�อประกอบการพิิจารณาได้้
เป็็นต้้น และในช่่วงสถานการณ์์ COVID-19 บริิษััทได้้เพิ่่�ม
ช่่องทางการสื่่�อสารภายในบริิษัทั เพื่่�อรองรัับการทำำ�งานที่่�บ้า้ น
หรืือ Work From Home (WFH) เพื่่�อป้้องกัันการติิดต่่อกััน
ของเชื้้�อ COVID-19 สำำ�หรัับช่่องทางการสื่่�อสารอื่่�นๆ เช่่น
การสื่่�อสารภายในองค์์กรผ่่าน Intranet ขององค์์กร การสื่่�อสาร
ผ่่าน Electronic mail การสื่่�อสารให้้กัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

ภายนอกผ่่านช่่องทาง Website, Electronic mail, Facebook
นอกจากนี้้� ได้้ จัั ดช่่ อ งทางรัั บ เรื่่� อ งร้้ อ งเรีี ย นและกำำ�ห นด
แนวทางการบริิหารจััดการเรื่่�องร้้องเรีียน (Whistleblower
System) อย่่างชััดเจน เพื่่�อให้้พนัักงานและบุุคคลภายนอก
เชื่่อ� มั่่น� ได้้ว่า่ เรื่่อ� งร้้องเรีียนจะได้้รับั การพิิจารณาอย่่างโปร่่งใส
ยุุติิธรรม และเป็็นความลัับภายในเวลาที่่�เหมาะสม


บริิษัทั มีีกระบวนการติิดตามและประเมิินความเพีียงพอของ
ระบบการควบคุุมภายใน พร้้อมทั้้�งกำำ�หนดแนวทางพััฒนา
ปรัับปรุุง เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าระบบการควบคุุมภายในของบริิษััท
มีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล โดยในปีี 2564 ได้้จััดให้้มีี
การประเมิินความเพีียงพอของระบบการควบคุุมภายใน
โดยผู้้�ตรวจสอบภายในอิิสระ และมีีผู้้�ตรวจสอบภายในอิิสระ
ร่่วมกัับหน่่วยงานตรวจสอบภายในทำำ�หน้า้ ที่่�สอบทานเพื่่�อให้้
ความมั่่� น ใจว่่ า การควบคุุ ม ภายในที่่� มีี อ ยู่่�มีี ค วามเพีี ย งพอ
เหมาะสม และมีีการปฏิิบััติิอย่่างสม่ำำ��เสมอ โดยได้้ตรวจสอบ
กิิจกรรมต่่างๆ ตามแผนตรวจสอบภายในที่่�ได้้รัับอนุุมััติิจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ พร้้อมทั้้�งให้้ข้อ้ เสนอแนะสนัับสนุุน
การควบคุุมภายใน ซึ่่�งฝ่่ายบริิหารรัับทราบและดำำ�เนิินการ
แก้้ ไขปรัั บ ปรุุ ง ตามข้้ อ เสนอแนะ โดยจะรายงานผลการ
ตรวจสอบต่่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็็นประจำำ�ทุุกไตรมาส
รวมถึึงมีีการดำำ�เนิินการติิดตามด้้าน Compliance อย่่าง
ต่่อเนื่่�อง เพื่่�อปรัับปรุุงให้้การปฏิิบััติิงานสอดคล้้องกัับกฎ
ระเบีียบ และกฎเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจของ
บริิษััท นอกจากนี้้� บริิษััทยัังได้้รัับการรัับรองฐานะสมาชิิก
โครงการแนวร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้าน
การทุุจริิต (CAC) โดยผ่่านกระบวนการประเมิินตนเองทุุกๆ
3 ปีี มีีการสอบทานและลงนามรัับรองโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริิษััท เพื่่�อยืืนยัันว่่าบริิษััท มีีการกำำ�หนด
นโยบาย แนวปฏิิบัติั ิ และมีีมาตรการในการป้้องกัันการทุุจริิต
คอร์์รััปชััน ตามเกณฑ์์ที่่� CAC กำำ�หนด
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ทั้้�งนี้้� บริิษัทั ไม่่พบข้้อบกพร่่องที่่�มีสี าระสำำ�คัญ
ั ในระบบการควบคุุม
ภายในที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่อการบรรลุุวััตถุุประสงค์์หลัักของ
องค์์กร การทุุจริิตคอร์์รััปชััน หรืือการฝ่่าฝืืนกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท
คณะกรรมการบริิษััทดููแลให้้บริิษััทมีีหน่่วยงานตรวจสอบภายใน
สัังกััดสำำ�นัักตรวจสอบภายใน โดยมีี นายกฤษณ์์ กองแก้้ว เป็็น
ผู้้�จััดการสำำ�นัักตรวจสอบภายใน ผู้้�ซึ่่�งมีีประสบการณ์์ด้้านการ
ตรวจสอบภายใน เคยเข้้ารัับการอบรมในหลัักสููตรที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัั บ การปฏิิ บัั ติิ ง านด้้ า นตรวจสอบภายใน และมีี ค วามเข้้ า ใจ
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท สามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้อย่่าง
เหมาะสม อีีกทั้้�งมีีบทบาทหน้้าที่่�ในการจััดทำำ�แผนและปฏิิบัติั กิ าร
ตรวจสอบภายใน เพื่่�อนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการตรวจสอบ
รวมถึึงประสานงานและติิดตามด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม บริิหาร
ความเสี่่�ยง และการกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ โดย
คุุณสมบััติิของผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�จััดการสำำ�นัักตรวจสอบภายใน
ปรากฏในเอกสารแนบ 3

9.2

รายการระหว่่างกััน
นโยบายการทำำ�รายการ
ระหว่่างบริิษััท บริิษััทย่่อย และ
บุุคคลที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้องกััน
บริิษัทั มีีนโยบายการทำำ�รายการระหว่่างกััน ตามความจำำ�เป็็นและ
เพื่่�อประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินธุุรกิิจและการบริิหารต้้นทุุนและ
ค่่าใช้้จ่่ายของบริิษััท โดยจะมีีการกำำ�หนดนโยบายการคิิดราคา
ระหว่่างกัันอย่่างชััดเจน โดยฝ่่ายจััดการสามารถอนุุมััติิการทำำ�
ธุุ ร กรรมซึ่่� ง เป็็ น ไปตามลัั ก ษณะการประกอบธุุ รกิิ จ ปกติิ หรืื อ
สนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิ ที่่�มีีเงื่่�อนไขการค้้าทั่่�วไปที่่�เหมาะสมและ
เป็็นธรรมโดยคำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์ที่่ดี� ที่่ี สุ� ดุ ของบริิษัทั และผู้้�ถืือหุ้้�น
โดยรวมเป็็นสำำ�คัญ
ั การทำำ�รายการระหว่่างบริิษัทั และ/หรืือบริิษัทั
ย่่อยกัับบุุคคลที่่�มีคี วามเกี่่ย� วโยงกััน ด้้วยราคาและเงื่่อ� นไขที่่�ไม่่ด้อ้ ย
ไปกว่่าราคาตลาด (Market Price) โดยมีีข้้อตกลงทางการค้้า
ในลัักษณะเดีียวกัับที่่�วิิญญููชนจะพึึงกระทำำ�กัับคู่่�สััญญาทั่่�วไป
ในสถานการณ์์เดีียวกััน ด้้วยอำำ�นาจต่่อรองทางการค้้าที่่�ปราศจาก
อิิทธิิพลในการที่่�ตนมีีสถานะเป็็นกรรมการ ผู้้�บริิหาร หรืือบุุคคล
ที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้อง ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่�
14/2564 คณะกรรมการบริิษัทั มีีการพิิจารณาทบทวนและอนุุมัติั ิ
นโยบายการทำำ�รายการระหว่่างกัันและรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน
ให้้เหมาะสมและสอดคล้้องตามหลัักกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
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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 เรื่่อ� งการเปิิดเผยข้้อมููลและการ
ปฏิิบััติิการของบริิษััทจดทะเบีียนในรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน
เมื่่�อเกิิดรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันในกิิจการที่่�อาจก่่อให้้เกิิดความ
ขัั ด แย้้ ง ทางผลประโยชน์์ กรรมการ ผู้้�บริิ ห าร และทุุ ก ฝ่่ า ย
ที่่�เกี่่�ยวข้้องต้้องพิิจารณาความจำำ�เป็็น ความสมเหตุุสมผลของ
การทำำ�รายการ โดยเปรีียบเทีียบราคาสิินค้้าหรืือบริิการกัับราคา
ภายนอกภายใต้้เงื่่�อนไขที่่�ไม่่ด้้อยไปกว่่าราคาตลาด ต้้องแจ้้งให้้
เลขานุุการบริิษััททราบ เพื่่�อแจ้้งต่่อประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
และคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็็ น ผู้้�ให้้ ค วามเห็็ น เกี่่� ย วกัั บ
ความจำำ�เป็็นและความสมเหตุุผลในการเข้้าทำำ�รายการนั้้�นๆ เพื่่�อ
เสนอให้้ ค ณะกรรมการบริิ ษัั ท และ/หรืื อ ที่่� ปร ะชุุ มผู้้�ถืื อ หุ้้�น
ของบริิษัทั (แล้้วแต่่กรณีีตามหลัักเกณฑ์์การคำำ�นวณขนาดรายการ
ที่่� ก.ล.ต. กำำ�หนด) พิิจารณาอนุุมััติิการเข้้าทำำ�รายการ

ในระหว่่างปีี 2564 บริิษัทั และบริิษัทย่
ั อ่ ยมีีรายการธุุรกิจิ ที่่�สำำ�คัญ
ั
กัับบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่ย� วข้้องกััน รายการธุุรกิจิ ดัังกล่่าวเป็็นไป
ตามเงื่่�อนไขทางการค้้าและเกณฑ์์ตามที่่�ตกลงกัันระหว่่างบริิษััท
และกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันเหล่่านั้้�น ซึ่่�งเป็็นไปตามปกติิธุุรกิิจ
โดยกรรมการอิิสระไม่่มีคี วามเห็็นต่่อการทำำ�รายการที่่�แตกต่่างจาก
มติิ ก รรมการ ทั้้� ง นี้้� บริิ ษัั ท เปิิ ด เผยรายการระหว่่ า งกัั น ไว้้ ใ น
หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน (ข้้อ 7) ในแบบ 56-1 One Report /
รายงานประจำำ�ปีี 2564

นโยบายและแนวโน้้มในการทำำ�
รายการระหว่่างกัันในอนาคต
บริิ ษัั ท มีี น โยบายในการเข้้ า ทำำ�ร ายการระหว่่ า งกัั น ที่่� เ ป็็ น ไป
ตามลัักษณะการประกอบธุุรกิิจปกติิหรืือสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิ
ที่่�เกิิดขึ้้�นเป็็นประจำำ�ต่่อไปในอนาคต ซึ่่�งบริิษััทมีีนโยบายที่่�จะ
ดำำ�เนิินการให้้รายการระหว่่างกัันดัังกล่่าวเป็็นไปเพื่่�อประโยชน์์
สููงสุุดของบริิษัทั โดยกำำ�หนดเงื่่อ� นไขต่่างๆ ให้้เป็็นไปตามลัักษณะ
การดำำ�เนิินการค้้าปกติิ

สอบทานการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงโดยให้้จััดทำำ�รายงานสรุุป
การทำำ�ธุุรกรรมระหว่่างบริิษััทกัับบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกัันรายงาน
ในการประชุุมคณะกรรมการทุุกไตรมาส ในกรณีีที่่ค� ณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่่มีีความชำำ�นาญในการพิิจารณารายการระหว่่างกััน
บริิษััทจะให้้ผู้้�เชี่่�ยวชาญอิิสระ หรืือผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทเป็็น
ผู้้�ให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับรายการระหว่่างกัันดัังกล่่าว เพื่่�อนำำ�ไปใช้้
ประกอบการตััดสินิ ใจของคณะกรรมการหรืือผู้้�ถืือหุ้้�นแล้้วแต่่กรณีี
ทั้้�งนี้้� กรรมการหรืือผู้้�บริิหารที่่�มีีส่่วนได้้เสีียจะไม่่มีีส่่วนร่่วมใน
การพิิจารณาอนุุมััติิการเข้้าทำำ�รายการดัังกล่่าว

(9) การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

บริิษััท
พรอดดิิจิิ
จำำ�กััด
(มหาชน)

บริิษััท
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง









บริิษััทมีีสััดส่่วนการถืือหุ้้�นร้้อยละ 31.85
กรรมการของบริิษัทั และผู้้�ที่่เ� กี่่ย� วข้้องของ
บุุ ค คลดัั ง กล่่ า วมีี สัั ด ส่่ ว นการถืื อ หุ้้�นใน
บมจ.พรอดดิิจิิรวมร้้อยละ 12.34
มีีกรรมการและผู้้�บริิหารร่่วมกัับบริิษััท
จำำ�นวน 2 คน
กรรมการของบริิ ษัั ท เป็็ น กรรมการผู้้�มีี
อำำ�นาจลงนามผููกพัันของ บมจ. พรอดดิิจิิ

ลัักษณะความสััมพัันธ์์



ค่าซื้อสินค้า
372.98
เจ้าหนี้การค้า
67.98
ค่าขายสินค้า
0.01
ลูกหนี้อื่น
-

เงื่่�อนไขและนโยบายราคา

ค่่าซื้้�อสิินค้้า  การสั่่�งซื้้�อสิินค้้ากัับบมจ.พรอดดิิจิิ ในปีี 2561
343.38
บริิษัทั ได้้รับั ส่่วนลด (Rebate) จากยอดซื้้�อ แต่่ในปีี
เจ้้าหนี้้�การค้้า
2562 และ 2563 ไม่่มีีข้้อตกลงเรื่่�องส่่วนลดจาก
59.72
การซื้้�อ
ค่่าขายสิินค้้า  ไม่่มีีสััญญาระยะยาว เป็็นการสั่่�งซื้้�อเป็็นรายครั้้�ง
ลููกหนี้้�อื่่�น ความเห็็นคณะกรรมการ/
ความเห็็นคณะกรรมการตรวจสอบ
 ปีี 2564 รายการที่่�เกิิดขึ้้�นเป็็นการค้้าตามเงื่่�อนไข
การค้้าทั่่�วไป โดยแผนกจััดซื้้�อมีีการเปรีียบเทีียบ
ราคากัับผู้้�ผลิิตรายอื่่�น

สำำ�หรัับงวด สำำ�หรัับงวด สำำ�หรัับงวด
สิ้้�นสุุด
สิ้้�นสุุด
สิ้้�นสุุด
31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 64

บริิษััทสั่่�งซื้้�อบรรจุุภััณฑ์์ ค่่าซื้้�อสิินค้้า
ขวด PET จาก บมจ. 311.03
พรอดดิิจิิ เพื่่�อใช้้บรรจุุ เจ้้าหนี้้�การค้้า
น้ำำ��มัันพืืชเพื่่�อจำำ�หน่่าย
53.64
ค่่าขายสิินค้้า
ลููกหนี้้�อื่่�น
-

รายการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

มููลค่่ารายการระหว่่างกััน
(หน่่วย : ล้้านบาท)

รายละเอีียดรายการระหว่่างกัันที่่�เกิิดขึ้้�น ณ 31 ธัันวาคม ปีี 2562 ปีี 2563 และ ปีี 2564

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

การกำ�กับดูแลกิจการ

ส่วนที่ 2

(9) การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
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บริิษััท
ไทยฮา
จำำ�กััด
(มหาชน)

บริิษััท
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง







กรรมการของบริิษัทั และผู้้�ที่่เ� กี่่ย� วข้้องของ
บุุ ค คลดัั ง กล่่ า วมีี สัั ด ส่่ ว นการถืื อ หุ้้�นใน
ไทยฮารวมร้้อยละ 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. 62 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 64

บริิ ษัั ท ขายน้ำำ��มัั น พืื ช ค่่าขายสิินค้้า ค่าขายสินค้า ค่่าขายสิินค้้า
ให้้แก่่ บมจ.ไทยฮา เพื่่�อ
16.47
11.79
13.69
นำำ�ไปขายต่่อ
ลููกหนี้้�การค้้า ลูกหนี้การค้า ลููกหนี้้�การค้้า
3.14
1.69
3.84
เจ้้าหนี้้�อื่่�น เจ้าหนี้อื่น เจ้้าหนี้้�อื่่�น
0.38
-

รายการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

มููลค่่ารายการระหว่่างกััน
(หน่่วย : ล้้านบาท)

รายละเอีียดรายการระหว่่างกัันที่่�เกิิดขึ้้�น ณ 31 ธัันวาคม ปีี 2562 ปีี 2563 และ ปีี 2564

การกำ�กับดูแลกิจการ

(9) การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

ความเห็็นคณะกรรมการ/
ความเห็็นคณะกรรมการตรวจสอบ
	รายการที่่� เ กิิ ดขึ้้� น เป็็ น การค้้ า ตามเงื่่� อ นไขการค้้ า
ทั่่�วไป โดยราคาขายไม่่ต่ำำ��กว่่าราคาที่่�ขายให้้กัับ
ลููกค้้าประเภทขายส่่งในช่่วงเวลาเดีียวกััน

บริิษััทปฏิิบััติิต่่อ บมจ.ไทยฮาเหมืือนเป็็นบริิษััท
คู่่�ค้้ารายหนึ่่�งเสมอดัังเช่่นผู้้�จััดจำำ�หน่่ายรายอื่่�นๆ
ดัังนั้้�น บริิษััทจึึงให้้เงื่่�อนไขทางการค้้ากัับ บมจ.
ไทยฮา ไม่่ต่่าง ไปจากผู้้�จััดจำำ�หน่่ายรายอื่่�นๆ
การขายสิินค้้ากัับบมจ.ไทยฮา ในปีี 2563 บริิษััทมีี
ข้้อกำำ�หนดการให้้รัับส่่วนลด (Rebate) เมื่่�อทาง
บมจ.ไทยฮา ได้้นำำ�สินิ ค้้าที่่�ซื้้อ� จากบริิษัทั ไปขายให้้
กัับคู่่�ค้้ารายหนึ่่�ง
ไม่่มีีสััญญาระยะยาว เป็็นการสั่่�งซื้้�อเป็็นรายครั้้�ง

ส่วนที่ 2







เงื่่�อนไขและนโยบายราคา

140
แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

บริิษััท
โกลเด้้น
เธร็็ด
จำำ�กััด

บริิษััท
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง





กรรมการและผู้้�บริิหารของบริิษััท และ
ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องของบุุคคลดัังกล่่าวมีีสััดส่่วน
การถืือหุ้้�นใน บริิษััท โกลเด้้นเธร็็ด จำำ�กััด
รวมร้้อยละ 30.03
กรรมการของบริิ ษัั ท เป็็ น กรรมการผู้้�มีี
อำำ�นาจลงนามผููกพัันของ บจก. โกลเด้้น
เธร็็ด

ลัักษณะความสััมพัันธ์์





บริิษััทขายน้ำำ��มัันพืืชให้้
กัับ บจก.โกลเด้้น เธร็็ด
เพื่่�อเป็็นน้ำำ��มันั สวััสดิกิ าร
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

ค่่าขายสิินค้้า
0.20
ลููกหนี้้�การค้้า
0.01
ค่่าซื้้�อสิินค้้า
0.13
เจ้้าหนี้้�การค้้า
0.14

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

ค่่าขายสิินค้้า
0.27
ลููกหนี้้�การค้้า
0.09
ค่่าซื้้�อสิินค้้า
เจ้้าหนี้้�การค้้า
-

สำำ�หรัับงวด สำำ�หรัับงวด สำำ�หรัับงวด
สิ้้�นสุุด
สิ้้�นสุุด
สิ้้�นสุุด
31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 64

มููลค่่ารายการระหว่่างกััน
(หน่่วย : ล้้านบาท)

รายละเอีียดรายการระหว่่างกัันที่่�เกิิดขึ้้�น ณ 31 ธัันวาคม ปีี 2562 ปีี 2563 และ ปีี 2564

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

(9) การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

ความเห็็นคณะกรรมการ/
ความเห็็นคณะกรรมการตรวจสอบ
 ด้้านการขาย : รายการที่่�เกิิดขึ้้�นเป็็นการค้้าตาม
เงื่่�อนไขการค้้าทั่่�วไป โดยราคาขายไม่่ต่ำำ��กว่่าราคา
ที่่� ข ายให้้ กัั บ ลูู ก ค้้ า ประเภทขายส่่ ง ในช่่ ว งเวลา
เดีียวกััน
 ด้้านการซื้้�อ : รายการที่่� เ กิิ ดขึ้้� น เป็็ น การค้้ า ตาม
เงื่่�อนไขการค้้าทั่่�วไป โดยมีีการเปรีียบเทีียบราคา
กัับผู้้�ขายรายอื่่�น

	ราคาที่่�ขายให้้ใกล้้เคีียงราคาที่่�บริิษััทเสนอขายให้้
แก่่ลูกู ค้้าประเภทขายส่่ง ทั้้�งนี้้�เพื่่�อให้้เป็็นสวััสดิกิ าร
 ไม่่มีีสััญญาระยะยาว เป็็นการสั่่�งซื้้�อเป็็นรายครั้้�ง
 ในการจัั ดซื้้� อ แต่่ ล ะครั้้� ง บริิ ษัั ท จะมีี ก ระบวนการ
สอบทานเปรีียบเทีียบราคาและเงื่่�อนไขของผู้้�ผลิิต
ด้้ายรายอื่่�นๆ
 บริิษััทจะสั่่�งซื้้�อกัับ บจก.โกลเด้้น เธร็็ด ด้้วยเหตุุผล
ของราคาและเงื่่�อนไขทางการค้้าที่่�บริิษััทได้้รัับที่่�ดีี
กว่่าและเหมาะสมกว่่า เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับเงื่่อ� นไข
ของผู้้�ผลิิตรายอื่่�น


เงื่่�อนไขและนโยบายราคา

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564
การกำ�กับดูแลกิจการ

ส่วนที่ 2

141

บริิษััท
น้ำำ��มััน
บริิโภคไทย
จำำ�กััด

บริิษััท
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง



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

ลัักษณะความสััมพัันธ์์





สำำ�หรัับงวด สำำ�หรัับงวด สำำ�หรัับงวด
สิ้้�นสุุด
สิ้้�นสุุด
สิ้้�นสุุด
31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 64

เงื่่�อนไขและนโยบายราคา

บมจ.พรอดดิิจิิ ซึ่่�งเป็็น ค่่าขายสิินค้้า ค่่าขายสิินค้้า ค่่าขายสิินค้้า  การเข้้าทำำ�รายการนี้้�ไม่่มีีสััญญาและมีีราคาและ
บริิษััทย่่อยของบริิษััทได้้
29.71
36.53
45.39
เงื่่�อนไขเป็็นไปตามตลาด
ขายขวด PET ให้้ แ ก่่ ลููกหนี้้�การค้้า ลููกหนี้้�การค้้า ลููกหนี้้�การค้้า
บจก.น้ำำ��มัันบริิโภคไทย
3.10
4.13
4.66
ความเห็็นคณะกรรมการ/
เพื่่�อใช้้บรรจุุน้ำำ��มัันพืืช
ค่่าซื้้�อสิินค้้า ความเห็็นคณะกรรมการตรวจสอบ
บมจ.น้ำำ��มันั พืืชไทย สั่่ง� ซื้้อ�
5.36
	ทาง บมจ.พรอดดิิจิิ ได้้ยืืนยัันว่่าเป็็นธุุรกรรมตาม
เครื่่� อ งจัั ก รจาก บจก.
เจ้้าหนี้้�การค้้า
ปกติิด้้วยเงื่่�อนไขการค้้าเช่่นเดีียวกัับที่่�จำำ�หน่่ายให้้
น้ำำ��มันั บริิโภคไทย เพื่่�อใช้้
ลููกค้้ารายอื่่�น
ในกระบวนการผลิิ ต
 บมจ.น้ำำ�มั
� ันพืืชไทย มีีการเปรีียบเทีียบราคากัับ
น้ำำ��มัันถั่่�วเหลืือง
ผู้้�ผลิิตรายอื่่น� อย่่างน้้อย 3 ราย พบว่่ารายการที่่�เกิิดขึ้น้�
เป็็นการค้้าตามเงื่่�อนไขการค้้าทั่่�วไป

รายการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

มููลค่่ารายการระหว่่างกััน
(หน่่วย : ล้้านบาท)

รายละเอีียดรายการระหว่่างกัันที่่�เกิิดขึ้้�น ณ 31 ธัันวาคม ปีี 2562 ปีี 2563 และ ปีี 2564

142
ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564
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(9) การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

บริิษััท
เชีียร์์ กรุ๊๊�ป
โฮลดิ้้�งส์์
จำำ�กััด

บริิษััท
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง







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

ลัักษณะความสััมพัันธ์์



สำำ�หรัับงวด สำำ�หรัับงวด สำำ�หรัับงวด
สิ้้�นสุุด
สิ้้�นสุุด
สิ้้�นสุุด
31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 64

บริิ ษัั ท ขายน้ำำ��มัั น พืื ช ค่่าขายสิินค้้า ค่่าขายสิินค้้า ค่่าขายสิินค้้า
ให้้แก่่ บจก.เชีียร์์ กรุ๊๊�ป
0.01
0.01
0.02
โฮลดิ้้�งส์์ เพื่่�อนำำ�ไปแจก ลููกหนี้้�การค้้า ลููกหนี้้�การค้้า ลููกหนี้้�การค้้า
เป็็นของกำำ�นััล
0.01
0.01
-

รายการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

มููลค่่ารายการระหว่่างกััน
(หน่่วย : ล้้านบาท)

รายละเอีียดรายการระหว่่างกัันที่่�เกิิดขึ้้�น ณ 31 ธัันวาคม ปีี 2562 ปีี 2563 และ ปีี 2564

บริิษััทปฏิิบััติิต่่อ บจก.เชีียร์์ กรุ๊๊�ปโฮลดิ้้�งส์์ เหมืือน
เป็็นบริิษััทคู่่�ค้้ารายหนึ่่�งเสมอดัังเช่่นผู้้�จััดจำำ�หน่่าย
รายอื่่�นๆดัังนั้้�น บริิษััทจึึงให้้เงื่่�อนไขทางการค้้ากัับ
บจก.เชีียร์์ กรุ๊๊�ปโฮลดิ้้�งส์์ ไม่่ต่า่ งไปจากผู้้�จััดจำำ�หน่า่ ย
รายอื่่�นๆ
ไม่่มีีสััญญาระยะยาว เป็็นการสั่่�งซื้้�อเป็็นรายครั้้�ง
ความเห็็นคณะกรรมการ/
ความเห็็นคณะกรรมการตรวจสอบ
	รายการที่่� เ กิิ ดขึ้้� น เป็็ น การค้้ า ตามเงื่่� อ นไขการค้้ า
ทั่่�วไป โดยราคาขายไม่่ต่ำำ��กว่่าราคาที่่�ขายให้้กัับ
ลููกค้้ารายอื่่�นในช่่วงเวลาเดีียวกััน





เงื่่�อนไขและนโยบายราคา
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บริิษััท
ฟีีลา พลััส
จำำ�กััด

บริิษััท
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง







กรรมการของบริิษัทั และผู้้ที่� เ่� กี่่ย� วข้้องของ
บุุ ค คลดัั ง กล่่ า วมีีสัั ดส่่ ว นการถืื อ หุ้้� น ใน
บจก.ฟีีลา พลััส รวมร้้อยละ 92.50
มีีกรรมการร่่วมกัับบริิษััทจำำ�นวน 1 คน
กรรมการบริิษััทเป็็นกรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจ
ลงนาม

ลัักษณะความสััมพัันธ์์



สำำ�หรัับงวด สำำ�หรัับงวด สำำ�หรัับงวด
สิ้้�นสุุด
สิ้้�นสุุด
สิ้้�นสุุด
31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 64

บริิ ษัั ท ขายน้ำำ��มัั น พืื ช ค่่าขายสิินค้้า ค่่าขายสิินค้้า ค่่าขายสิินค้้า
ให้้กัับ บจก. ฟีีลา พลััส
0.03
เพื่่�อนำำ�ไปขายต่่อให้้กัับ ลููกหนี้้�การค้้า ลููกหนี้้�การค้้า ลููกหนี้้�การค้้า
พนัักงานของ บจก. ฟีีลา
0.03
พลััส อีีกทอดหนึ่่�งเพื่่�อ
เป็็นน้ำำ��มัันสวััสดิิการให้้
แก่่พนัักงาน

รายการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

มููลค่่ารายการระหว่่างกััน
(หน่่วย : ล้้านบาท)

รายละเอีียดรายการระหว่่างกัันที่่�เกิิดขึ้้�น ณ 31 ธัันวาคม ปีี 2562 ปีี 2563 และ ปีี 2564

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


เงื่่�อนไขและนโยบายราคา
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แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท น้ำมันพืชไทย จ้ำกัด (มหำชน)
ความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษัท นำ้ มันพืชไทย จ้ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท)
ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 งบก้ำไรขำดทุนรวม งบก้ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส้ำหรับปีสินสุดวันเดียวกัน
และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบัญชีที่ส้ำคัญ และได้ตรวจสอบ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท น้ำมันพืชไทย จ้ำกัด (มหำชน) ด้วยเช่นกัน
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นนีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 ผลกำรด้ำเนินงำนและ
กระแสเงินสด ส้ำหรับปีสินสุดวันเดียวกันของบริษัท น้ำมันพืชไทย จ้ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย และเฉพำะของ
บริษัท น้ำมันพืชไทย จ้ำกัด (มหำชน) โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส้ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในวรรค
ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็นอิสระจำก
กลุ่มบริษัทตำมข้อก้ำหนดจรรยำบรรณของผู้ประกอบวิชำชีพบัญชีที่ก้ำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชีในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงิน และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำมข้อก้ำหนดด้ำนจรรยำบรรณอื่น ๆ ตำมที่ระบุใน
ข้อก้ำหนดนันด้วย ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ข้ำพเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์
ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่องส้ำคัญในกำรตรวจสอบคือเรื่องต่ำง ๆ ที่มีนัยส้ำคัญที่สุดตำมดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำ
ในกำรตรวจสอบงบกำรเงินส้ำหรับงวดปัจจุบัน ข้ำพเจ้ำได้น้ำเรื่องเหล่ำนีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ทังนีข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส้ำหรับ
เรื่องเหล่ำนี

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
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งบการเงิน

ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตำมควำมรับผิดชอบที่ได้กล่ำวไว้ในวรรคควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ซึ่งได้รวมควำมรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่ำนีด้วย กำรปฏิบัติงำนของข้ำพเจ้ำได้
รวมวิธีกำรตรวจสอบที่ออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสำระส้ำคัญในงบกำรเงิน ผลของวิธีกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ซึ่งได้รวมวิธีกำรตรวจสอบส้ำหรับเรื่องเหล่ำนี
ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินโดยรวม
เรื่องส้ำคัญในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบมีดังต่อไปนี
การรับรู้รายได้จากการขายสินค้า
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำถือเป็นรำยกำรบัญชีที่ส้ำคัญยิ่งรำยกำรหนึ่งของบริษัทฯ เนื่องจำกจ้ำนวนรำยได้ที่บันทึก
ในบัญชีจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลก้ำไรขำดทุนประจ้ำปีของบริษัทฯ ประกอบกับบริษัทฯมีลูกค้ำจ้ำนวนมำก
รำยในหลำยกลุ่มธุรกิจซึ่งมีเงื่อนไขทำงกำรค้ำที่แตกต่ำงกัน รวมถึงรำยกำรส่งเสริมกำรขำยและกำรให้ส่วนลด
ต่ำง ๆ เพื่อกระตุ้นยอดขำย ด้วยเหตุนีข้ำพเจ้ำจึงให้ควำมส้ำคัญเป็นพิเศษต่อกำรรับรู้รำยได้จำกกำรขำยของบริษัทฯ
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบกำรรับรู้รำยได้ของบริษัทฯ โดยกำรประเมินและทดสอบระบบสำรสนเทศของบริษัทฯและ
ระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับวงจรรำยได้ของบริษัทฯ โดยกำรสอบถำมผู้รับผิดชอบ ท้ำควำมเข้ำใจและ
เลือกตัวอย่ำงมำสุ่มทดสอบกำรปฏิบัติตำมกำรควบคุมที่บริษัทฯออกแบบไว้และให้ควำมส้ำคัญในกำรทดสอบ
เป็นพิเศษ โดยกำรขยำยขอบเขตกำรทดสอบส้ำหรับกำรควบคุมภำยในที่ตอบสนองเกี่ยวกับควำมเสี่ยงในกำรรับรู้
รำยได้ สุ่มตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรขำยที่เกิดขึนในระหว่ำงปีและช่วงใกล้สนรอบระยะเวลำบั
ิ
ญชีเพื่อ
ตรวจสอบกำรรับรู้รำยได้ว่ำเป็นไปตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำและสอดคล้องกับนโยบำยกำรรับรู้รำยได้ของบริษัทฯ
สอบทำนใบลดหนีที่บริษัทฯออกให้แก่ลูกค้ำภำยหลังวันสินรอบระยะเวลำบัญชี และท้ำกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบ
ข้อมูลบัญชีรำยได้จำกกำรขำยและกำรสอบทำนใบส้ำคัญทั่วไปเพื่อตรวจสอบควำมผิดปกติที่อำจเกิดขึนของ
รำยกำรขำยตลอดรอบระยะเวลำบัญชี
ข้อมูลอื่น
ผู้บริหำรเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรำยงำนประจ้ำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึง
งบกำรเงินและรำยงำนของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรำยงำนนัน) ซึ่งคำดว่ำจะถูกจัดเตรียมให้กับข้ำพเจ้ำภำยหลัง
วันที่ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีนี
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะกำรให้ควำม
เชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนัน
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ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำที่เกี่ยวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข้อมูลอื่นนันมี
ควำมขัดแย้งที่มีสำระส้ำคัญกับงบกำรเงินหรือกับควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำหรือไม่ หรือ
ปรำกฏว่ำข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส้ำคัญหรือไม่
เมื่อข้ำพเจ้ำได้อ่ำนรำยงำนประจ้ำปีของกลุ่มบริษัทตำมที่กล่ำวข้ำงต้นแล้ว และหำกสรุปได้ว่ำมีกำรแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส้ำคัญ ข้ำพเจ้ำจะสื่อสำรเรื่องดังกล่ำวให้ผู้มีหน้ำที่ในกำรก้ำกับดูแลทรำบเพื่อให้มี
กำรด้ำเนินกำรแก้ไขที่เหมำะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดท้ำและน้ำเสนองบกำรเงินเหล่ำนีโดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผู้บริหำรพิจำรณำว่ำจ้ำเป็นเพื่อให้สำมำรถ
จัดท้ำงบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส้ำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ข้อผิดพลำด
ในกำรจัดท้ำงบกำรเงิน ผู้บริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษัทในกำรด้ำเนินงำน
ต่อเนื่อง กำรเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับกำรด้ำเนินงำนต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่ำว และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชี
ส้ำหรับกิจกำรที่ด้ำเนินงำนต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหำรมีควำมตังใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด้ำเนินงำนหรือ
ไม่สำมำรถด้ำเนินงำนต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผู้มีหน้ำที่ในกำรก้ำกับดูแลมีหน้ำที่ในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดท้ำรำยงำนทำงกำรเงินของ
กลุ่มบริษัท
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส้ำคัญหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด และ
เสนอรำยงำนของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยู่ด้วย ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเชื่อมั่น
ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นกำรรับประกันว่ำกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะสำมำรถตรวจ
พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส้ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริต
หรือข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระส้ำคัญเมื่อคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลได้ว่ำรำยกำรที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละ
รำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสินใจทำงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบกำรเงินจำกกำรใช้งบกำรเงิน
เหล่ำนี
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ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยง
ผู้ประกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนดังต่อไปนีด้วย
• ระบุและประเมินควำมเสี่ยงที่อำจมีกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส้ำคัญในงบกำรเงิน
ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบัติงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อควำมเสี่ยงเหล่ำนัน และได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดง
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ควำมเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส้ำคัญซึ่งเป็นผลมำจำก
กำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเสี่ยงที่เกิดจำกข้อผิดพลำด เนื่องจำกกำรทุจริตอำจเกี่ยวกับกำรสมรู้ร่วมคิด
กำรปลอมแปลงเอกสำรหลักฐำน กำรตังใจละเว้นกำรแสดงข้อมูล กำรแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตำมข้อเท็จจริง
หรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน
• ท้ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำร
ตรวจสอบให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมี
ประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษัท
• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผู้บริหำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำร
ทำงบัญชีและกำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหำรจัดท้ำ
• สรุปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส้ำหรับกิจกำรที่ด้ำเนินงำนต่อเนื่องของผู้บริหำร
และสรุปจำกหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส้ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ที่อำจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมีนัยส้ำคัญต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษัทในกำร
ด้ำเนินงำนต่อเนื่องหรือไม่ หำกข้ำพเจ้ำได้ข้อสรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส้ำคัญ ข้ำพเจ้ำจะต้องให้
ข้อสังเกตไว้ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำถึงกำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบกำรเงิน หรือ
หำกเห็นว่ำกำรเปิดเผยดังกล่ำวไม่เพียงพอ ข้ำพเจ้ำจะแสดงควำมเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของ
ข้ำพเจ้ำขึนอยู่กับหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำ
อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดกำรด้ำเนินงำน
ต่อเนื่องได้
• ประเมินกำรน้ำเสนอ โครงสร้ำงและเนือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่ำงบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ที่เกิดขึนโดยถูกต้องตำมที่ควรหรือไม่
• รวบรวมเอกสำรหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทำงกำรเงินของกิจกำร
หรือของกิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ข้ำพเจ้ำรับผิดชอบต่อ
กำรก้ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบ
แต่เพียงผู้เดียวต่อควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
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ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก้ำกับดูแลในเรื่องต่ำง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมที่ได้วำงแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส้ำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส้ำคัญในระบบกำร
ควบคุมภำยในหำกข้ำพเจ้ำได้พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ
ข้ำพเจ้ำได้ให้ค้ำรับรองแก่ผู้มีหน้ำที่ในกำรก้ำกับดูแลว่ำข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำมข้อก้ำหนดจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้อง
กับควำมเป็นอิสระและได้สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก้ำกับดูแลเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ทังหมดตลอดจนเรื่องอื่น
ซึ่งข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำมีเหตุผลที่บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำรที่
ข้ำพเจ้ำใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้ำพเจ้ำขำดควำมเป็นอิสระ
จำกเรื่องทังหลำยที่สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก้ำกับดูแล ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ ที่มีนัยส้ำคัญที่สุดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบันและก้ำหนดเป็นเรื่องส้ำคัญในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธิบำยเรื่องเหล่ำนีไว้ใน
รำยงำนของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมำยหรือข้อบังคับห้ำมไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่ำวต่อสำธำรณะ หรือใน
สถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะเกิดขึน ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควรสื่อสำรเรื่องดังกล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะกำรกระท้ำ
ดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสีย
สำธำรณะจะได้จำกกำรสื่อสำรดังกล่ำว
ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบงำนสอบบัญชีและกำรน้ำเสนอรำยงำนฉบับนี

ชลรส สันติอัศวรำภรณ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4523
บริษัท ส้ำนักงำน อีวำย จ้ำกัด
กรุงเทพฯ: 25 กุมภำพันธ์ 2565
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บริษัท น้ำมันพืชไทย จ้ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
งบกำรเงินรวม
หมายเหตุ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2564

2563

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

7
8
9
10

402,876,393
1,682,857,565
7,096,434,279
645,041,557
6,380,796
18,429,343
9,852,019,933

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

108,517,837
1,638,205,516
7,007,211,829
645,041,557
6,380,796
17,216,350
9,422,573,885

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

11
12
13
14
21

295,450,982
3,145,149,325
31,947,999
15,256,389
2,852,195
3,490,656,890
13,342,676,823

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

295,450,982
21,500,000
2,894,432,464
31,902,255
7,281,686
2,145,528
3,252,712,915
12,675,286,800

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
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แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564

ส่วนที่ 3

งบการเงิน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท น้ำมันพืชไทย จ้ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
งบกำรเงินรวม
หมายเหตุ
หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสินหมุนเวียน
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีสินหมุนเวียน
หนีสินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนีสินไม่หมุนเวียน
รวมหนีสิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 808,610,985 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนที่ออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นสามัญ 808,610,985 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริษัทย่อย
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

2564

2563

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

15
16
17

992,334,266
2,019,571,194
4,939,611
97,258,355
9,450,680
127,878,189
3,251,432,295

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

992,334,266
1,930,128,618
4,939,611
91,137,174
9,450,680
126,795,965
3,154,786,314

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

17
18

15,019,914
171,247,568
186,267,482
3,437,699,777

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

15,019,914
151,618,312
166,638,226
3,321,424,540

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

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
5,917,887,059
188,062,839
9,512,470,721
392,506,325
9,904,977,046
13,342,676,823
-

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
-

80,941,124
5,801,156,216
188,062,839
9,353,862,260
9,353,862,260
12,675,286,800
-

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

19

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564

ส่วนที่ 3

งบการเงิน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท น้ำมันพืชไทย จ้ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก้ำไรขำดทุน
ส้ำหรับปีสินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

งบกำรเงินรวม
หมายเหตุ
รำยได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ
รวมรายได้จากการขาย
เงินปันผลรับ
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
กาไรจากตราสารอนุพันธ์
อื่น ๆ
รวมรายได้อื่น
รวมรำยได้
ค่ำใช้จ่ำย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
รวมค่ำใช้จ่ำย
ก้ำไรจำกกำรด้ำเนินงำน
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
ก้ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ก้ำไรส้ำหรับปี

11

8
9

21

กำรแบ่งปันก้ำไร
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริษัทย่อย

ก้ำไรต่อหุ้น
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2564

2563

30,966,727,557
340,720,023
31,307,447,580
23,445,432
169,788,788
54,576,590
244,070,254
491,881,064
31,799,328,644

24,708,741,123
253,893,304
24,962,634,427
15,630,832
16,999,274
1,327,135
65,729,711
99,686,952
25,062,321,379

30,966,727,557
30,966,727,557
50,965,432
169,788,788
54,576,590
242,917,884
518,248,694
31,484,976,251

24,708,741,123
24,708,741,123
32,830,832
16,999,274
1,327,135
64,932,951
116,090,192
24,824,831,315

28,348,704,318
532,234,311
263,536,434
9,002,085
17,107,763
29,170,584,911
2,628,743,733
711,289
(4,189,363)
2,625,265,659
(520,007,381)
2,105,258,278

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

28,137,485,670
508,965,350
226,299,779
7,370,194
18,101,709
28,898,222,702
2,586,753,549
313,267
(3,876,204)
2,583,190,612
(506,189,504)
2,077,001,108

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

2,067,610,942
37,647,336
2,105,258,278

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

2,077,001,108

1,642,661,151

2.56

2.05

2.57

2.03

23
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ส่วนที่ 3

งบการเงิน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท น้ำมันพืชไทย จ้ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก้ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส้ำหรับปีสินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
งบกำรเงินรวม
หมายเหตุ
ก้ำไรส้ำหรับปี
ก้ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
ก้ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส้ำหรับปี
ก้ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส้ำหรับปี
กำรแบ่งปันก้ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

18
21

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
2,077,001,108
1,642,661,151

2564
2,105,258,278

2563
1,722,760,843

31,559,689
(4,105,655)
(5,490,807)
21,963,227

(4,822,111)
928,586
(3,893,525)

31,559,689
(7,933,506)
(4,725,237)
18,900,946

(4,822,111)
928,586
(3,893,525)

2,127,221,505
-

1,718,867,318
-

2,095,902,054

1,638,767,626

2,087,487,224
39,734,281
2,127,221,505

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

2,095,902,054

1,638,767,626

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564

ส่วนที่ 3

งบการเงิน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท น้ำมันพืชไทย จ้ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
ส้ำหรับปีสินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
งบกำรเงินรวม
2564
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด้ำเนินงำน
กาไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบกาไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดาเนินงาน
เงินปันผลรับ
กาไรจากการลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ตัดจาหน่ายหนี้สูญ
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ตัดจาหน่ายอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
กาไรจากการจาหน่ายอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ของตราสารอนุพันธ์
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี้สินดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด้ำเนินงำน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2563

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

2,625,265,659

2,135,462,771

2,583,190,612

2,032,770,637

(23,445,432)
(5,366,938)
9,002,086
17,107,763
343,562,664
(5,733,660)
20,548,756
(5,370,372)

(15,630,832)
(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)

(50,965,432)
(5,366,938)
7,370,194
18,101,709
290,698,863
(5,705,626)
17,118,989
(5,370,372)

(32,830,832)
(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)

1,303,918

1,765,966

1,303,918

1,765,966

2,976,874,444

2,514,824,107

2,850,375,917

2,330,218,731

(453,477,847)
(240,188,017)
13,107,844
3,360,477

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

(436,055,939)
(210,210,814)
13,243,884
1,065,559

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

(809,296,954)
(28,582,629)
(11,085,506)
1,450,711,812
(636,439,842)
814,271,970

579,230,791
39,785,028
(19,212,679)
2,755,572,351
(412,456,256)
2,343,116,095

(895,431,607)
(26,023,503)
(10,918,706)
1,286,044,791
(618,620,665)
667,424,126

586,280,025
38,670,412
(17,651,567)
2,573,122,226
(387,214,236)
2,185,907,990
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งบการเงิน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท น้ำมันพืชไทย จ้ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส้ำหรับปีสินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
งบกำรเงินรวม
2564
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน
เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน
เงินปันผลรับ
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจาหน่ายอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
จ่ายเงินปันผล
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริษัทย่อย
จ่ายชาระหนี้เงินต้นตามสัญญาเช่า
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยปี
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
ซื้อสินทรัพย์โดยการทาสัญญาเช่า
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2563

(15,107,100,000) (17,318,000,000)
16,371,908,402 15,929,509,338
1,072,045
5,000,000
23,445,432
15,630,832
(340,170,907)
(480,835,764)
7,176,644
13,452,054
(645,129)
(782,558)
959,614,442
(1,839,954,053)

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(15,107,100,000) (17,318,000,000)
16,371,908,402 15,929,509,338
1,072,045
5,000,000
50,965,432
32,830,832
(322,538,169)
(410,851,063)
7,148,607
13,452,054
(645,129)
(722,028)
1,004,739,143
(1,752,708,822)

208,622
(1,697,361,655)
(58,880,000)
(4,769,022)
(1,760,802,055)
13,084,357
389,792,036
402,876,393
-

1,000,768,519
(1,333,498,474)
(36,114,092)
(368,844,047)
134,317,995
255,474,041
389,792,036
-

208,622
(1,697,361,655)
(4,769,022)
(1,701,922,055)
(29,758,786)
138,276,623
108,517,837
-

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

1,099,606
233,418

24,265,269
14,816,736

1,099,606
233,418

24,265,269
14,816,736

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

808,610,985

2,475,091,096

808,610,985

808,610,985
-

-

-

28,377,618

28,377,618
-

28,377,618

-

ส่วนเกินทุนจาก
ทุนเรือนหุ้นที่ออก
ส่วนเกิน
การเปลีย่ นสัดส่วน
และชาระแล้ว
มูลค่าหุ้นสามัญ การถือหุ้นในบริษัทย่อย
808,610,985
2,475,091,096
28,377,618
-

94,441,124

94,441,124
-

94,441,124

-

5,917,887,059

188,062,839

162,815,088
25,247,751
25,247,751
-

162,815,088

5,553,730,655
5,553,730,655
2,067,610,942
(5,371,469)
2,062,239,473
(1,698,083,069)

179,181
-

188,062,839

162,815,088
25,247,751
25,247,751
-

162,815,088

179,181
-

9,512,470,721

9,123,066,566
2,067,610,942
19,876,282
2,087,487,224
(1,698,083,069)

9,123,066,566

(1,334,208,125)

(58,880,000)
392,506,325

411,652,044
37,647,336
2,086,945
39,734,281
-

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

-

องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ส่วนของผูม้ ี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ รวมองค์ประกอบ
รวม
ส่วนได้เสียที่ไม่มี
สารองสาหรับ
อืน่ ของ
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
อานาจควบคุม
มูลค่ายุติธรรม
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น ของบริษัทฯ
ของบริษัทย่อย
166,529,432
166,529,432
8,805,367,923
381,491,494
1,655,800,293
66,960,550
(3,893,525)
(3,893,525)
(3,893,525)
(3,893,525)
(3,893,525) 1,651,906,768
66,960,550

(179,181)
(1,334,208,125)

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จัดสรร
94,441,124
5,232,317,668
1,655,800,293
1,655,800,293

ส่วนของผูถ้ ือหุ้นของบริษัทฯ

งบการเงินรวม

(58,880,000)
9,904,977,046
-

(36,800,000)
9,534,718,610
9,534,718,610
2,105,258,278
21,963,227
2,127,221,505
(1,698,083,069)

(1,334,208,125)

รวม
ส่วนของ
ผูถ้ ือหุ้น
9,186,859,417
1,722,760,843
(3,893,525)
1,718,867,318

(หน่วย: บาท)

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26)
ส่วนที่เป็นของผูม้ ีส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
ของบริษัทย่อยลดลงจากการจ่ายเงินปันผล
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ขาดทุนจากการจาหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน
ของบริษัทจดทะเบียน
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26)
ส่วนที่เป็นของผูม้ ีส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
ของบริษัทย่อยลดลงจากการจ่ายเงินปันผล
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษทั นามันพืชไทย จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปีสินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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งบการเงิน
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808,610,985
808,610,985

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
กำไรสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
เงินปันผลจ่ำย (หมำยเหตุ 26)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
80,941,124
80,941,124

80,941,124

5,428,584,982
2,077,001,108
(6,346,805)
2,070,654,303
(1,698,083,069)
5,801,156,216

(179,181)
(1,334,208,125)
5,428,584,982

162,815,088
25,247,751
25,247,751
188,062,839

179,181
162,815,088

162,815,088
25,247,751
25,247,751
188,062,839

179,181
162,815,088

(1,334,208,125)
8,956,043,275
8,956,043,275
2,077,001,108
18,900,946
2,095,902,054
(1,698,083,069)
9,353,862,260
-

รวม
ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น
8,651,483,774
1,642,661,151
(3,893,525)
1,638,767,626

งบการเงิน

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

2,475,091,096

808,610,985

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
กำไรสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนในตรำสำรทุน
ของบริษัทจดทะเบียน
เงินปันผลจ่ำย (หมำยเหตุ 26)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

กำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จัดสรร
80,941,124
5,120,311,137
1,642,661,151
1,642,661,151

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น รวมองค์ประกอบ
สำรองสำหรับ
อื่นของ
มูลค่ำยุติธรรม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
166,529,432
166,529,432
(3,893,525)
(3,893,525)
(3,893,525)
(3,893,525)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: บำท)

ส่วนที่ 3

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

ส่วนเกิน
มูลค่ำหุ้นสำมัญ
2,475,091,096
-

ทุนเรือนหุ้นที่ออก
และชำระแล้ว
808,610,985
-

บริษทั นามันพืชไทย จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สาหรับปีสินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564

ส่วนที่ 3

งบการเงิน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท น้ำมันพืชไทย จ้ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม
ส้ำหรับปีสินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
1.

ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ
บริษัท น้ำมันพืชไทย จ้ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหำชนซึ่งจัดตังและมีภูมิล้ำเนำในประเทศไทย
ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือกำรผลิตและจ้ำหน่ำยกำกถั่วเหลืองและน้ำมันถั่วเหลือง ที่อยู่ตำมที่จดทะเบียน
ของบริษัทฯอยู่ที่ เลขที่ 149 ถนนรัชดำภิเษก (ท่ำพระ-ตำกสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร
1.2 กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนำ 2019
สถำนกำรณ์ก ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนำ 2019 ที่ปัจจุบันยั งมีผลกระทบต่อธุรกิจและ
อุตสำหกรรมส่วนใหญ่ สถำนกำรณ์ดังกล่ำวอำจน้ำมำซึ่งควำมไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภำพแวดล้อม
ของกำรด้ ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ฝ่ ำ ยบริ ห ำรของกลุ่ ม บริ ษั ท ติ ด ตำมควำมคื บ หน้ ำ ของสถำนกำรณ์ ดั ง กล่ ำ วและ
ประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเกี่ยวกับมูลค่ำของสินทรัพย์ ประมำณกำรหนีสินและหนีสินที่อำจเกิดขึน
อย่ำงต่อเนื่อง ทังนีฝ่ำยบริหำรได้ใช้ประมำณกำรและดุลยพินิจในประเด็นต่ำง ๆ เมื่อสถำนกำรณ์มีกำร
เปลี่ยนแปลง
2.

เกณฑ์ในกำรจัดท้ำงบกำรเงิน

2.1 งบกำรเงิ นนีจัดท้ ำ ขึ นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ที่ก้ ำหนดในพระรำชบัญ ญัติ วิชำชี พ บั ญ ชี
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมข้อก้ำหนดในประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำออกตำมควำม
ในพระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543
งบกำรเงิ นฉบั บ ภำษำไทยเป็ นงบกำรเงิน ฉบับที่บ ริษั ท ฯใช้เ ป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบั บ
ภำษำอังกฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยนี
งบกำรเงินนีได้จัดท้ำขึนโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี
2.2 เกณฑ์ในกำรจัดท้ำงบกำรเงินรวม
ก) งบกำรเงินรวมนีได้จัดท้ำขึนโดยรวมงบกำรเงินของบริษัท น้ำมันพืชไทย จ้ำกัด (มหำชน) (ซึ่งต่อไปนี
เรียกว่ำ “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนีเรียกว่ำ “บริษัทย่อย”) (รวมเรียกว่ำ “กลุ่มบริษัท”)
ดังต่อไปนี
ชื่อบริษัท
บริษทั พรอดดิจิ จ้ำกัด (มหำชน)

ลักษณะธุรกิจ

จัดตังขึนใน
ประเทศ

ผลิตและจ้ำหน่ำยบรรจุภัณฑ์

ไทย

อัตรำร้อยละ
ของกำรถือหุ้น
2564
2563
32
32

1
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งบการเงิน

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ข) บริษัทฯจะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรที่เข้ำไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หำกบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมี
ส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจกำรที่เข้ำไปลงทุน และสำมำรถใช้อ้ำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมที่
ส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยส้ำคัญต่อจ้ำนวนเงินผลตอบแทนนันได้
ค) บริษัทฯน้ำงบกำรเงินของบริษัทย่อยมำรวมในกำรจัดท้ำงบกำรเงินรวมตังแต่วันที่บริษั ทฯมีอ้ำนำจใน
กำรควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสินสุดกำรควบคุมบริษัทย่อยนัน
ง) งบกำรเงินของบริษัทย่อยได้จัดท้ำขึนโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีที่ส้ำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
จ) ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษัทฯและบริษัทย่อย รำยกำรค้ำระหว่ำงกันที่มีสำระส้ำคัญได้ถูกตัดออกจำก
งบกำรเงินรวมนีแล้ว
ฉ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ้ำนำจควบคุม คือ จ้ำนวนก้ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพย์สุทธิของ
บริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก้ำไรหรือ
ขำดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม
2.3 บริษัทฯจัดท้ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตำมวิธีรำคำทุน
3.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่

3.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษัทได้น้ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับปรับปรุงจ้ำนวนหลำยฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส้ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2564 มำถือปฏิบัติ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำ วได้รับกำรปรับปรุง
หรือจัดให้มีขึนเพื่อให้มีเนือหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็ นกำรอธิบ ำยให้ชั ด เจนเกี่ ย วกั บ วิธีปฏิ บั ติทำงกำรบั ญชี และกำรให้ แนวปฏิ บั ติทำงกำรบั ญชีกั บ ผู้ ใ ช้
มำตรฐำน
กำรน้ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบัตินีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส้ำคัญต่องบ
กำรเงินของกลุ่มบริษัท
3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส้ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกรำคม 2565
สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุงหลำยฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับ
ใช้ส้ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2565 มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีขึนเพื่อให้มีเนือหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิ นระหว่ ำ งประเทศ โดยส่วนใหญ่เ ป็ นกำรอธิบำยให้ชั ด เจนเกี่ ย วกั บวิธี ปฏิบั ติท ำงกำรบั ญชี แ ละ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินบำงฉบับมีกำรให้ข้อผ่อนปรนในทำงปฏิบัติหรือข้อยกเว้นชั่วครำวกับผู้ใช้
มำตรฐำน
2
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ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษัทเชื่อว่ำกำรปรับปรุงมำตรฐำนนีจะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส้ำคัญต่องบ
กำรเงินของกลุ่มบริษัท
4.

นโยบำยกำรบัญชีที่ส้ำคัญ

4.1 กำรรับรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย
ขำยสินค้ำ
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำรับรู้เมื่อ กลุ่มบริษัทได้โอนอ้ำนำจควบคุมในสินค้ำให้แก่ลูกค้ำแล้ว กล่ำวคือ เมื่อมี
กำรส่งมอบสินค้ำ รำยได้จำกกำรขำยแสดงตำมมูลค่ำที่ได้รับหรือคำดว่ำจะได้รับส้ำหรับสินค้ำที่ได้ส่งมอบ
หลังจำกหักประมำณกำรสินค้ำรับคืนและส่วนลดโดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม
รำยได้ดอกเบีย
รำยได้ดอกเบียรับรู้ตำมเกณฑ์คงค้ำงด้วยวิธีดอกเบียที่แท้จริง โดยจะน้ำมูลค่ำตำมบัญชีขันต้นของสินทรัพย์
ทำงกำรเงินสุทธิจำกค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน (ถ้ำมี) มำคูณกับอัตรำดอกเบียที่แท้จริง
เงินปันผลรับ
เงินปันผลรับถือเป็นรำยได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล
ต้นทุนทำงกำรเงิน
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบียจำกหนีสินทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ้ำหน่ำยค้ำนวณโดยใช้วิธีดอกเบียที่
แท้จริงและรับรู้ตำมเกณฑ์คงค้ำง
4.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสันที่มีสภำพ
คล่องสูง ซึ่งถึงก้ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวันที่ได้มำและไม่มีข้อจ้ำกัดในกำร
เบิกใช้
4.3 สินค้ำคงเหลือ
สินค้ำส้ำเร็จรูปแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (วิธีต้นทุนถัวเฉลี่ย) หรือมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใด
จะต่้ำกว่ำและประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงำนและค่ำโสหุ้ยในกำรผลิต
วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (วิธีต้นทุนถัวเฉลี่ย) หรือมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่
รำคำใดจะต่้ำกว่ำ และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนกำรผลิตเมื่อมีกำรเบิกใช้
4.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุน
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4.5 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเสื่อมรำคำ
ที่ดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสม และค่ำเผื่อ
กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ (ถ้ำมี)
ค่ำเสื่อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค้ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้
ประโยชน์โดยประมำณดังนี
อำคำร
ส่วนปรับปรุงอำคำร
เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องมือและเครื่องใช้ในโรงงำน
เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งส้ำนักงำน
ยำนพำหนะ

-

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

ค่ำเสื่อมรำคำรวมอยู่ในกำรค้ำนวณผลกำรด้ำเนินงำน
ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำส้ำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำง
กลุ่มบริษัทตัดรำยกำรที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ ออกจำกบัญชี เมื่อจ้ำหน่ำยสินทรัพย์หรือคำดว่ำจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจ้ำหน่ำยสินทรัพย์ รำยกำรผลก้ำไรหรื อขำดทุนจำก
กำรจ้ำหน่ำยสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของก้ำไรหรือขำดทุนเมื่อกลุ่มบริษัทตัดรำยกำรสินทรัพย์นันออกจำก
บัญชี
4.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
กลุ่มบริษัทบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตำมรำคำทุน ภำยหลังกำรรับรู้รำยกำรเริ่มแรก
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจ้ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสะสม (ถ้ำมี)
ของสินทรัพย์นัน
กลุ่มบริษัทตัดจ้ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จ้ำกัดโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นัน และจะประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ดังกล่ำวเมื่อมีข้อบ่งชีว่ำ
สินทรัพย์นันเกิดกำรด้อยค่ำ กลุ่มบริษัทจะทบทวนระยะเวลำกำรตัดจ้ำหน่ำยและวิธีกำรตัดจ้ำหน่ำยของ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่ำวทุกสินปีเป็นอย่ำงน้อย ค่ำตัดจ้ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก้ำไรหรือ
ขำดทุน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จ้ำกัดมีดังนี
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

อำยุกำรให้ประโยชน์
3, 5, 10 ปี
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4.7 สัญญำเช่ำ
ณ วันเริ่มต้นของสัญญำเช่ำ กลุ่มบริษัทจะประเมินว่ำสัญญำเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบด้วยสัญญำเช่ ำ
หรือไม่ โดยสัญญำจะเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบด้วยสัญญำเช่ำ ก็ต่อเมื่อสัญญำนันมีกำรให้สิทธิในกำร
ควบคุมกำรใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้ส้ำหรับช่วงเวลำหนึ่งเพื่อเป็นกำรแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน
กลุ่มบริษัทในฐำนะผู้เช่ำ
กลุ่มบริษัทใช้วิธีกำรบัญชีเดียวส้ำหรับกำรรับรู้รำยกำรและกำรวัดมูลค่ำสัญญำเช่ำทุกสัญญำ เว้นแต่สัญญำ
เช่ำระยะสันและสัญญำเช่ำที่สินทรัพย์อ้ำงอิงมีมูลค่ำต่้ำ ณ วันที่สัญญำเช่ำเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้ำงอิง
พร้อมใช้งำน) กลุ่มบริษัทบันทึกสินทรัพย์สิทธิ กำรใช้ซึ่งแสดงสิทธิในกำรใช้สินทรัพย์อ้ำงอิงและหนีสิน
ตำมสัญญำเช่ำตำมกำรจ่ำยช้ำระตำมสัญญำเช่ำ
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์สิทธิกำรใช้วัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสม ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสะสม และ
ปรับปรุงด้วยกำรวัดมูลค่ำของหนีสินตำมสัญญำเช่ำใหม่ รำคำทุนของสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ประกอบด้วย
จ้ำนวนเงินของหนีสินตำมสัญญำเช่ำจำกกำรรับรู้เริ่มแรก ต้นทุนทำงตรงเริ่มแรกที่เกิดขึน จ้ำนวนเงินที่จ่ำย
ช้ำระตำมสัญญำเช่ำ ณ วันที่สัญญำเช่ำเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญำเช่ำเริ่มมีผล และหักด้วยสิ่งจูงใจตำม
สัญญำเช่ำที่ได้รบั
ค่ำเสื่อมรำคำของสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ค้ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุสัญญำเช่ำหรืออำยุกำร
ให้ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพย์สิทธิกำรใช้แล้วแต่ระยะเวลำใดจะสันกว่ำ ดังนี
ยำนพำหนะ

5

ปี

สินทรัพย์สิทธิกำรใช้แสดงรวมเป็นส่วนหนึ่งของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนีสินตำมสัญญำเช่ำวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำปัจจุบันของจ้ำนวนเงินที่ต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำตลอดอำยุสัญญำเช่ำ
คิดลดด้วยอัตรำดอกเบียตำมนัยของสัญญำเช่ำหรืออัตรำดอกเบียกำรกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท หลังจำก
วันที่สัญญำเช่ำเริ่มมีผล มูลค่ำตำมบัญชีของหนีสินตำมสัญญำเช่ำจะเพิ่มขึนจำกดอกเบียของหนีสินตำม
สัญญำเช่ำและลดลงจำกกำรจ่ำยช้ำระหนีสินตำมสัญญำเช่ำ นอกจำกนี มูลค่ำตำมบัญชีของหนีสินตำม
สัญญำเช่ำจะถูกวัดมูลค่ำใหม่เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงในสัญญำเช่ำ
สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่่า
สัญญำเช่ ำ ที่ มีอำยุสัญญำเช่ำ 12 เดือนหรือน้อยกว่ำนับตังแต่วันที่สัญญำเช่ำเริ่มมีผล หรือสัญญำเช่ำซึ่ง
สินทรัพย์อ้ำงอิงมีมูลค่ำต่้ำ จะบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ
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4.8 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรที่มีอ้ำนำจควบคุมบริษัทฯ หรือถูก
บริษัทฯควบคุมไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม หรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
นอกจำกนีบุ ค คลหรื อ กิ จ กำรที่ เกี่ ย วข้ องกั นยั งหมำยรวมถึ งบริ ษั ท ร่ วมและบุ คคลหรื อกิ จกำรที่ มี สิ ท ธิ
ออกเสียงโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมซึ่ง ท้ำให้มีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส้ำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหำรส้ำ คั ญ
กรรมกำรหรือพนักงำนของบริษัทฯ ที่มีอ้ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด้ำเนินงำนของบริษัทฯ
4.9 เงินตรำต่ำงประเทศ
บริษัทฯแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นสกุลเงินบำท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำร
ด้ำเนินงำนของบริษัทฯ
รำยกำรที่ เป็ นเงิ นตรำต่ำ งประเทศแปลงค่ำเป็นเงิ นบำทโดยใช้อั ตรำแลกเปลี่ย น ณ วันที่ที่เกิ ดรำยกำร
สินทรัพย์และหนีสินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำ
แลกเปลี่ยน ณ วันสินรอบระยะเวลำรำยงำน
ก้ำไรและขำดทุนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในกำรค้ำนวณผลกำรด้ำเนินงำน
4.10 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
ทุกวันสินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษัท จะท้ำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของกลุ่มบริษัท หำกมีข้อบ่งชีว่ำสินทรัพย์ดังกล่ำวอำจ
ด้อยค่ำ กลุ่มบริษัทรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเมื่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่ำต่้ำกว่ำ
มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์นัน ทังนีมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำร
ขำยของสินทรัพย์หรือมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสูงกว่ำ
กลุ่มบริษัทจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่วนของก้ำไรหรือขำดทุน
4.11 ผลประโยชน์พนักงำน
ผลประโยชน์ระยะสันของพนักงำน
กลุ่มบริษัทรับรู้ เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน
โครงการสมทบเงิน
บริษัทฯและบริษัทย่อย และพนักงำนได้ร่วมกันจัดตังกองทุนส้ำรองเลียงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงำน
จ่ำยสะสมและเงินที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส้ำรองเลียงชีพ
ได้แยกออกจำกสินทรัพย์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ำยสมทบกองทุนส้ำรอง
เลียงชีพบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในปีที่เกิดรำยกำร
6

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3

งบการเงิน

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
กลุ่มบริษัทมีภำระส้ำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซึ่งกลุ่ม
บริษัทถือว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนส้ำหรับพนักงำน
กลุ่มบริษัทค้ำนวณหนีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยที่ ป ระมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ย วชำญอิส ระได้ท้ำกำรประเมินภำระ
ผูกพันดังกล่ำวตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย
ผลก้ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses)
ส้ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู้ทันทีในก้ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
4.12 ประมำณกำรหนีสิน
กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมำณกำรหนีสินไว้ในบัญชีเมื่อมีภำระผูกพันซึ่งเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้
เกิดขึนแล้ว และมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำ กลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด
เปลืองภำระผูกพันนันและกลุ่มบริษัทสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพันนันได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ
4.13 ภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน
กลุ่ ม บริ ษั ท บั น ทึ ก ภำษี เ งิ น ได้ ปั จ จุ บั น ตำมจ้ ำ นวนที่ ค ำดว่ ำ จะจ่ ำ ยให้ กั บ หน่ ว ยงำนจั ด เก็ บ ภำษี ข องรั ฐ
โดยค้ำนวณจำกก้ำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่ก้ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
กลุ่มบริษัทบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์
และหนีสิน ณ วันสินรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสินทรั พย์และหนีสินที่เกี่ยวข้องนัน โดยใช้
อัตรำภำษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสินรอบระยะเวลำรำยงำน
กลุ่มบริษัทรับรู้หนีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชั่ วครำวที่ต้องเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีส้ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษี รวมทังผลขำดทุนทำงภำษีที่ยัง
ไม่ได้ใช้ในจ้ำนวนเท่ำที่มีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีก้ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะ
ใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้นัน

7

165

166

ส่วนที่ 3

งบการเงิน

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทุกสินรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะท้ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบัญชีดังกล่ำว หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำ กลุ่มบริษัทจะไม่มีก้ำไร
ทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน้ำสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทังหมดหรือบำงส่วนมำใช้ประโยชน์
กลุ่มบริษัทจะบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหำกภำษีที่เกิดขึนเกี่ยวข้อง
กับรำยกำรที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น
4.14 เครื่องมือทำงกำรเงิน
กลุ่มบริษัทรับรู้รำยกำรเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนกำรท้ำ
รำยกำรเฉพำะในกรณีที่เป็นสินทรัพย์ทำงกำรเงิน ที่ไม่ได้วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก้ำไรหรือขำดทุน
อย่ำงไรก็ตำม ส้ำหรับลูกหนีกำรค้ำ ที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับกำรจัดหำเงินที่มีนัยส้ำคัญ กลุ่มบริษัทจะ
รับรู้สินทรัพย์ทำงกำรเงินดังกล่ำวด้วยรำคำของรำยกำร ตำมที่กล่ำวไว้ในนโยบำยกำรบัญชีเรื่องกำรรับรู้
รำยได้
กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันที่รับรู้รำยกำรเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัด
มูลค่ำในภำยหลังด้วยรำคำทุนตัดจ้ำหน่ำย สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำในภำยหลังด้วยมูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก้ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำในภำยหลังด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก้ำ ไร
หรือขำดทุน โดยพิจำรณำจำกแผนธุรกิจของกิจกำรในกำรจัดกำรสินทรัพย์ทำงกำรเงิน และลักษณะของ
กระแสเงินสดตำมสัญญำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ่าหน่าย
กลุ่มบริษัทวัดมูลค่ำสินทรัพย์ทำงกำรเงินด้วยรำคำทุนตัดจ้ำหน่ำย เมื่อกลุ่มบริษัทถือครองสินทรัพย์ทำง
กำรเงินนันเพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำ และเงื่อนไขตำมสัญญำของสินทรัพย์ทำงกำรเงินก่อให้เกิด
กระแสเงินสดที่ เป็ นกำรรับ ช้ำ ระเพียงเงินต้นและดอกเบียจำกยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไ ว้
เท่ำนัน
สินทรัพ ย์ ท ำงกำรเงิ นดั ง กล่ำ ววั ดมู ล ค่ ำ ในภำยหลัง โดยใช้วิธี ด อกเบียที่ แท้จ ริ งและต้ องมีก ำรประเมิ น
กำรด้อยค่ำ ทังนี ผลก้ำไรและขำดทุนที่เกิดขึนจำกกำรตัดรำยกำร กำรเปลี่ยนแปลง หรือกำรด้อยค่ำของ
สินทรัพย์ดังกล่ำวจะรับรู้ในส่วนของก้ำไรหรือขำดทุน
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สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการก่าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก่าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ตราสารทุน)
ณ วันที่รับรู้รำยกำรวันแรก กลุ่มบริษัทสำมำรถเลือกจัดประเภทเงินลงทุนในตรำสำรทุนซึ่งไม่ได้ถือไว้
เพื่ อค้ ำ เป็ นตรำสำรทุ น ที่ ก้ ำ หนดให้วัดมูล ค่ำด้วยมูล ค่ำยุ ติธ รรมผ่ำนก้ ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยไม่
สำมำรถเปลี่ยนกำรจัดประเภทในภำยหลังได้ ทังนี กำรจัดประเภทรำยกำรจะพิจำรณำเป็นรำยตรำสำร
ผลก้ำไรและขำดทุนที่รับรู้ในก้ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของสินทรัพย์ทำงกำรเงินนีจะไม่สำมำรถโอนไป
รับรูใ้ นส่วนของก้ำไรหรือขำดทุนได้ในภำยหลัง
เงินปันผลรับจำกเงินลงทุนดังกล่ำวถือเป็นรำยได้อื่นในส่วนของก้ำไรหรือขำดทุน เว้นแต่ในกรณีที่เป็นกำร
ได้รับคืนของต้นทุนกำรลงทุนในสินทรัพย์ทำงกำรเงินอย่ำงชัดเจน กลุ่มบริษัทจะรับรู้รำยกำรนันในก้ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
นอกจำกนี เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ก้ำหนดให้วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก้ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ไม่มีข้อก้ำหนดให้ประเมินกำรด้อยค่ำ
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก่าไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก้ำไรหรือขำดทุน จะแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ด้วยมูลค่ำยุติธรรม โดยรับรู้กำรเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ำยุติธรรมในส่วนของก้ำไรหรือขำดทุน
ทังนี สินทรัพย์ทำงกำรเงินดังกล่ำว หมำยควำมรวมถึง ตรำสำรอนุพันธ์ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อ
ค้ำ เงินลงทุนในตรำสำรทุนซึ่งกลุ่มบริษัทไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก้ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับช้ำระเพียงเงินต้นและดอกเบีย
กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำของหนีสินทำงกำรเงิน
กลุ่มบริษัทรับรู้รำยกำรเมื่อเริ่มแรกส้ำหรับหนีสินทำงกำรเงิน (ยกเว้นหนีสินตรำสำรอนุพันธ์) ด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรมหักต้นทุนกำรท้ำรำยกำร และจัดประเภทเป็นหนีสินทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำในภำยหลังด้วยรำคำทุน
ตัดจ้ำหน่ำย โดยใช้วิธีดอกเบียที่แท้จริง ทังนี ผลก้ำไรและขำดทุนที่เกิดขึนจำกกำรตัดรำยกำรหนีสินทำงกำร
เงินและกำรตัดจ้ำหน่ำยตำมวิธีดอกเบียที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของก้ำไรหรือขำดทุน โดยกำรค้ำนวณมูลค่ำ
รำคำทุนตัดจ้ำหน่ำยค้ำนึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่ำ รวมถึงค่ำธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของอัตรำดอกเบียที่แท้จริงนันด้วย ทังนี ค่ำตัดจ้ำหน่ำยตำมวิธีดอกเบียที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของ
ต้นทุนทำงกำรเงินในส่วนของก้ำไรหรือขำดทุน
กำรซือหรือขำยสินทรัพย์ทำงกำรเงินตำมวิธีปกติ
กำรซือหรือกำรขำยสินทรัพย์ทำงกำรเงินตำมวิธีปกติที่มีเงื่อนไขกำรส่งมอบสินทรัพย์ภำยในระยะเวลำที่
ก้ำหนดขึนจำกหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติโดยทั่วไปของตลำด จะรับรู้ ณ วันซือขำย ซึ่งเป็นวันที่กิจกำรมีข้อ
ผูกมัดที่จะซือหรือขำยสินทรัพย์นัน
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กำรตัดรำยกำรของเครื่องมือทำงกำรเงิน
สินทรัพย์ทำงกำรเงินจะถูกตัดรำยกำรออกจำกบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้ รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นันได้
สินสุดลง หรือได้มีกำรโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นัน รวมถึงได้มีกำรโอนควำมเสี่ยง
และผลตอบแทนเกือบทังหมดของสินทรัพย์นัน หรือมีกำรโอนกำรควบคุมในสินทรัพย์นัน
กลุ่มบริษัทตัดรำยกำรหนีสินทำงกำรเงินก็ต่อเมื่อได้ มีกำรปฏิบัติตำมภำระผูกพันของหนีสินนันแล้ว มีกำร
ยกเลิกภำระผูกพันนัน หรือมีกำรสินสุดลงของภำระผูกพันนัน ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนหนีสินทำงกำรเงินที่มี
อยู่ ใ ห้ เ ป็ น หนี สิ น ใหม่ จ ำกผู้ ใ ห้ กู้ ร ำยเดี ย วกั น ซึ่ ง มี ข้ อ ก้ ำ หนดที่ แ ตกต่ ำ งกั น อย่ ำ งมำก หรื อ มี ก ำรแก้ ไ ข
ข้อก้ำหนดของหนีสินที่มีอยู่อย่ำงเป็นสำระส้ำคัญ จะถือว่ำเป็นกำรตัดรำยกำรหนีสินเดิมและรับรู้หนีสิน
ใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่ำงของมูลค่ำตำมบัญชีดังกล่ำวในส่วนของก้ำไรหรือขำดทุน
กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
กลุ่มบริษัทรับรู้ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึนของตรำสำรหนีทังหมดที่ไม่ได้วัดมูลค่ำด้วย
มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก้ำไรหรือขำดทุน ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึนค้ำนวณจำกผลต่ำงของกระแส
เงินสดที่จะครบก้ำหนดช้ำระตำมสัญญำกับกระแสเงินสดทังหมดที่กลุ่มบริษัทคำดว่ำจะได้รับช้ำระ และคิด
ลดด้วยอัตรำดอกเบียที่แท้จริงโดยประมำณของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันที่ได้มำ
ในกรณีที่ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของสินทรัพย์ไม่ได้เพิ่มขึนอย่ำงมีนัยส้ำคัญนับตังแต่กำรรับรู้รำยกำรเริ่มแรก
กลุ่มบริษัทวัดมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึนโดยพิจำรณำจำกกำรผิดสัญญำที่อำจจะเกิดขึน
ใน 12 เดือนข้ำงหน้ำ ในขณะที่หำกควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของสินทรัพย์เพิ่มขึนอย่ำงมีนัยส้ำคัญนับตังแต่กำร
รับรู้รำยกำรเริ่มแรก กลุ่มบริษัทวัดมูลค่ำผลขำดทุนด้วยจ้ำนวนเงินที่เท่ำกับผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะ
เกิดขึนตลอดอำยุที่เหลืออยู่ของเครื่องมือทำงกำรเงิน
กลุ่มบริษัทพิจำรณำว่ำควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตจะเพิ่มขึนอย่ำงมีนัยส้ำคัญ เมื่อมีกำรค้ำงช้ำระกำรจ่ำยเงินตำม
สัญญำเกินกว่ำ 30 วัน และพิจำรณำว่ำสินทรัพย์ทำงกำรเงินนันมีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตหรือมีกำรผิดสัญญำ
เมื่อมีกำรค้ำงช้ำระกำรจ่ำยเงินตำมสัญญำเกินกว่ำ 90 วัน อย่ำงไรก็ตำม ในบำงกรณี กลุ่มบริษัทอำจพิจำรณำ
ว่ำสินทรัพย์ทำงกำรเงินนันมีกำรเพิ่มขึนของควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตอย่ำงมีนัยส้ำคัญและมีกำรผิดสัญญำ โดย
พิจำรณำจำกข้อมูลภำยในหรือข้อมูลภำยนอกอื่น เช่น อันดับควำมน่ำเชื่อถือด้ำนเครดิตของผู้ออกตรำสำร
กลุ่มบริษัทใช้วิธีกำรอย่ำงง่ำยในกำรค้ำนวณผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึนส้ำหรับลูกหนีกำรค้ำ
ดังนัน กลุ่มบริษัทจะรับรู้ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึนตลอดอำยุของลูกหนีกำรค้ำ
กำรค้ำนวณผลขำดทุนด้ำ นเครดิตที่ค ำดว่ำจะเกิ ดขึนข้ำงต้นอ้ำงอิงจำกข้อมูลผลขำดทุนด้ำนเครดิ ตจำก
ประสบกำรณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคตเกี่ยวกับลูกหนีนันและสภำพแวดล้อม
ทำงด้ำนเศรษฐกิจ
สินทรัพย์ทำงกำรเงินจะถูกตัดจ้ำหน่ำยออกจำกบัญชี เมื่อกิจกำรคำดว่ ำจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตำม
สัญญำอีกต่อไป
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กำรหักกลบของเครื่องมือทำงกำรเงิน
สินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนีสินทำงกำรเงินจะน้ำมำหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน ก็ต่อเมื่อกิจกำรมีสิทธิบังคับใช้ได้ตำมกฎหมำยอยู่แล้วในกำรหักกลบจ้ำนวนเงินที่รับรู้ และกิจกำรมี
ควำมตังใจที่จะช้ำระด้วยยอดสุทธิ หรือตังใจที่จะรับสินทรัพย์และช้ำระหนีสินพร้อมกัน
4.15 ตรำสำรอนุพันธ์
ตรำสำรอนุ พั น ธ์ ข องกลุ่ม บริ ษั ท ประกอบด้ ว ยสัญ ญำซือขำยเงิ น ตรำต่ ำงประเทศล่ว งหน้ ำ และสั ญญำ
แลกเปลี่ยนรำคำสินค้ำโภคภัณฑ์
กลุ่มบริษัทรับรู้มูลค่ำเริ่มแรกของตรำสำรอนุพันธ์ด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่ท้ำสัญญำ และวัดมูลค่ำใน
ภำยหลังด้วยมูลค่ำยุติธรรม โดยรับรู้กำรเปลี่ยนแปลงของมูลค่ำยุติธรรมในภำยหลังในส่วนของก้ำไรหรือ
ขำดทุ น ทั งนี กลุ่มบริษั ท แสดงตรำสำรอนุพั นธ์เป็นสินทรัพ ย์ ทำงกำรเงิน หรือหนีสินทำงกำรเงิ นโดย
พิจำรณำจำกมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุพันธ์ดังกล่ำว
กลุ่มบริษัทแสดงตรำสำรอนุพันธ์ที่มีอำยุสัญญำคงเหลือมำกกว่ำ 12 เดือนและยังไม่ถึงก้ำหนดช้ำระภำยใน
12 เดือน เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น หรือหนีสินไม่หมุนเวียนอื่น และแสดงตรำสำรอนุพันธ์อื่นเป็น
สินทรัพย์หมุนเวียน หรือหนีสินหมุนเวียน
4.16 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรขำยสินทรัพย์หรือเป็นรำคำที่จะต้องจ่ำยเพื่ อโอน
หนีสินให้ผู้อื่นโดยรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรที่เกิดขึนในสภำพปกติระหว่ำงผู้ซือและผู้ขำย (ผู้ร่วมใน
ตลำด) ณ วันที่วัดมูลค่ำ กลุ่มบริษัทใช้รำคำเสนอซือขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
ของสินทรัพย์และหนีสินซึ่งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้ องก้ำหนดให้ต้องวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลำดที่มีสภำพคล่องส้ำหรับสินทรัพย์หรือหนีสินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่
สำมำรถหำรำคำเสนอซือขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องได้ กลุ่มบริษัท จะประมำณมูลค่ำยุติธ รรมโดยใช้
เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำที่เหมำะสมกับแต่ ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ข้อมูลที่สำมำรถสังเกตได้ที่
เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนีสินที่จะวัดมูลค่ำยุติธรรมนันให้มำกที่สุด
ล้ำดับชันของมูลค่ำยุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหนีสินในงบกำรเงิน
แบ่งออกเป็นสำมระดับตำมประเภทของข้อมูลที่น้ำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ดังนี
ระดับ 1 ใช้ข้อมูลรำคำเสนอซือขำยของสินทรัพย์หรือหนีสินอย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ ข้ อมู ล อื่นที่ ส ำมำรถสั ง เกตได้ข องสิน ทรัพ ย์ ห รื อ หนี สิน ไม่ว่ำจะเป็นข้ อมูล ทำงตรงหรื อ
ทำงอ้อม
ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนำคตที่กิจกำรประมำณขึน
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ทุกวันสินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษัทจะประเมินควำมจ้ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล้ำดับชัน
ของมูลค่ำยุติธรรมส้ำหรับสินทรัพย์และหนีสินที่ถืออยู่ ณ วันสินรอบระยะเวลำรำยงำนที่มีกำรวัดมูลค่ำ
ยุติธรรมแบบเกิดขึนประจ้ำ
5.

กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่ส้ำคัญ
ในกำรจัดท้ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ้ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและกำร
ประมำณกำรในเรื่ อ งที่ มี ค วำมไม่ แ น่ น อนเสมอ กำรใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ และกำรประมำณกำรดั ง กล่ ำ วนี ส่ ง
ผลกระทบต่อจ้ำนวนเงินที่แสดงในงบกำรเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลที่
เกิดขึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ้ำนวนที่ประมำณกำรไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรที่ส้ำคัญมีดังนี
กำรรวมงบกำรเงินของบริษัทย่อยที่บริษัทฯมีสัดส่วนกำรถือหุ้นน้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง
ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯพิจำรณำว่ำบริษัทฯมีอ้ำนำจควบคุมในบริษัท พรอดดิจิ จ้ำกัด (มหำชน) ถึงแม้ว่ำ
บริษัทฯจะถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงในบริษั ทดังกล่ำวในสัดส่วนร้อยละ 32 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่น้อยกว่ำ
กึ่งหนึ่ง ทังนี เนื่องจำกบริษัทฯเป็นผู้ถือหุ้นที่มีเสียงส่วนใหญ่และสำมำรถสั่งกำรกิจกรรมที่ส้ำคัญ ของ
บริ ษั ท ดั ง กล่ ำ วได้ อี ก ทั งผู้ ถื อ หุ้ น รำยอื่ น เป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น รำยย่ อ ยๆเท่ ำ นั น ดั ง นั น บริ ษั ท พรอดดิ จิ จ้ ำ กั ด
(มหำชน) จึงถือเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจกำรและต้องน้ำมำรวมในกำรจัดท้ำงบกำรเงินรวมตังแต่วันที่
บริษัทฯมีอ้ำนำจควบคุมในกิจกำรดังกล่ำว
ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึนของลูกหนีกำรค้ำ
ในกำรประมำณค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึนของลูกหนีกำรค้ำ ฝ่ำยบริหำรจ้ำเป็นต้องใช้
ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึนจำกลูกหนีแต่ละรำย โดยค้ำนึงถึง
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหนีที่คงค้ำงและสภำวะเศรษฐกิจที่คำดกำรณ์ไว้ของกลุ่มลูกค้ำที่มี
ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตที่คล้ำยคลึงกัน เป็นต้น ทังนี ข้อมูลผลขำดทุนด้ำนเครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีต
และกำรคำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษัทอำจไม่ได้บ่งบอกถึงกำรผิดสัญญำของลูกค้ำที่เกิดขึนจริง
ในอนำคต
ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ
ในกำรประมำณค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ ฝ่ำยบริหำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผล
ขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึนจำกสินค้ำคงเหลือนัน โดยค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ พิจำรณำจำก
รำคำที่คำดว่ำจะขำยได้ตำมปกติของธุรกิจหักด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยสินค้ำนัน
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มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน
ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินที่รับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ที่ไม่มีกำรซือขำยใน
ตลำดและไม่สำมำรถหำรำคำได้ในตลำดซือขำยคล่อง ฝ่ำยบริหำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินมูลค่ำ
ยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินดังกล่ำว โดยใช้เทคนิคและแบบจ้ำลองกำรประเมินมูลค่ำ ซึ่งตัวแปรที่ใช้
ในแบบจ้ำลองได้มำจำกกำรเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลำด โดยค้ำนึงถึงควำมเสี่ยงทำงด้ำนเครดิต
สภำพคล่อง ข้อมูลควำมสัมพันธ์ และกำรเปลี่ยนแปลงของมูลค่ำของเครื่องมือทำงกำรเงินในระยะยำว ทังนี
กำรเปลี่ยนแปลงของสมมติฐำนที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในกำรค้ำนวณ อำจมีผลกระทบต่อมูลค่ำยุติธรรม
ที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน และกำรเปิดเผยล้ำดับชันของมูลค่ำยุติธรรม
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเสื่อมรำคำ
ในกำรค้ำนวณค่ ำ เสื่อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ้ำเป็นต้องท้ำกำรประมำณอำยุก ำรให้
ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเมื่อเลิกใช้งำนของอำคำรและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์
และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึน
นอกจำกนีฝ่ำยบริหำรจ้ำเป็นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและ
บันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต่้ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์นัน
ในกำรนีฝ่ำยบริหำรจ้ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับ กำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึ่ง
เกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นัน
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์
หนีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนประมำณขึนตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย
ซึ่งต้องอำศัยข้อสมมติฐำนต่ำง ๆในกำรประมำณกำรนัน เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึนเงินเดือนในอนำคต
อัตรำมรณะ และอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ้ำนวนพนักงำน เป็นต้น
6.

รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษัทมีรำยกำรธุรกิจที่ส้ำคัญกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน รำยกำรธุรกิจดังกล่ำว
เป็ นไปตำมเงื่ อนไขทำงกำรค้ำ และเกณฑ์ ตำมที่ตกลงกั นระหว่ำงกลุ่มบริษัท และกิจกำรที่เกี่ ยวข้องกัน
เหล่ำนัน ซึ่งเป็นไปตำมปกติธุรกิจ โดยสำมำรถสรุปได้ดังนี
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งบการเงิน

รำยกำรธุรกิจกับบริษัทย่อย
(ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว)
ซือวัสดุหีบห่อ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

งบกำรเงินรวม
2564
2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

(หน่วย: ล้ำนบำท)
นโยบำยกำรก้ำหนดรำคำ

-

-

343

373

รำยกำรธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ขำยสินค้ำโดยบริษัทฯ

รำคำเป็นไปตำมปกติ
เช่นเดียวกับลูกค้ำทั่วไป

14

12

14

12

ขำยสินค้ำโดยบริษัทย่อย

46

37

-

-

5

0.4
-

5

0.4
-

รำคำเป็นไปตำมปกติ
เช่นเดียวกับลูกค้ำทั่วไป
รำคำเป็นไปตำมปกติ
เช่นเดียวกับลูกค้ำทั่วไป
ตำมที่ตกลงร่วมกัน
รำคำเทียบเคียงรำคำตลำด

ค่ำบริกำรรับ
ซือเครื่องจักร

ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษัทฯและบริษัทย่อยและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563
มีรำยละเอียดดังนี

ลูกหนีกำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 8)
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกำรหรือผู้ถือหุ้นร่วมกัน)
รวมลูกหนีกำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนีกำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 16)
บริษัทย่อย
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกำรหรือผู้ถือหุ้นร่วมกัน)
รวมเจ้ำหนีกำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนีอื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 16)
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกำรหรือผู้ถือหุ้นร่วมกัน)
รวมเจ้ำหนีอื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

งบกำรเงินรวม
2564
2563

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

8,586
8,586

5,888
5,888

3,928
3,928

1,755
1,755

-

381
381

59,724
59,724

67,978
381
68,359

-

43
43

-

43
43
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งบการเงิน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร
ในระหว่ำงปีสินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนที่ให้แก่
กรรมกำรและผู้บริหำร ดังต่อไปนี

งบกำรเงินรวม
2564
2563
90
91
3
4
93
95

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
75
77
3
3
78
80

งบกำรเงินรวม
2564
2563
425
448
402,451
389,344
402,876
389,792

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
355
378
108,163
137,899
108,518
138,277

ผลประโยชน์ระยะสัน
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
รวม
7.

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

เงินสด
เงินฝำกธนำคำร
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 เงินฝำกออมทรัพย์ และเงินฝำกประจ้ำมีอัตรำดอกเบียระหว่ำงร้อยละ 0.05 ถึง
0.40 ต่อปี (2563: ร้อยละ 0.05 ถึง 0.45 ต่อปี)
8.

ลูกหนีกำรค้ำและลูกหนีอื่น
งบกำรเงินรวม
2564
2563
ลูกหนีกำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
อำยุหนีคงค้ำงนับจำกวันที่ถึงก้ำหนดช้ำระ
ยังไม่ถึงก้ำหนดช้ำระ
รวมลูกหนีกำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 6)

8,586
8,586

5,888
5,888

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

3,928
3,928

1,755
1,755
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ส่วนที่ 3

งบการเงิน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

งบกำรเงินรวม
2564
2563
ลูกหนีกำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อำยุหนีคงค้ำงนับจำกวันที่ถึงก้ำหนดช้ำระ
ยังไม่ถึงก้ำหนดช้ำระ
ค้ำงช้ำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มำกกว่ำ 12 เดือน
เช็คคืน
รวม
หัก: ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน
รวมลูกหนีกำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ
รวมลูกหนีกำรค้ำ - สุทธิ
ลูกหนีอื่น
ลูกหนีอื่น
รำยได้ค้ำงรับ
รวมลูกหนีอื่น
รวมลูกหนีกำรค้ำและลูกหนีอื่น - สุทธิ

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

1,423,452

1,060,053

1,410,218

1,048,380

266,995
1,509
1,479
88,711
3,099
1,785,245
(114,964)
1,670,281
1,678,867

180,808
600
3,174
88,731
2,080
1,335,446
(105,962)
1,229,484
1,235,372

240,918
1,281
464
72,587
1,725,468
(95,181)
1,630,287
1,634,215

169,701
1
64
74,420
1,292,566
(87,811)
1,204,755
1,206,510

283
3,708
3,991
1,682,858

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

283
3,708
3,991
1,638,206

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

กำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึนของลูกหนีกำรค้ำมีรำยละเอียดดังนี

ยอดคงเหลือต้นปี
ส้ำรองผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน
ตัดจ้ำหน่ำย
จ้ำนวนที่ได้รับคืน
ยอดคงเหลือปลำยปี

งบกำรเงินรวม
2564
2563
105,962
97,247
12,487
21,553
(1,447)
(3,485)
(11,391)
114,964
105,962

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
87,811
82,363
9,622
9,046
(1,447)
(2,252)
(2,151)
95,181
87,811
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ส่วนที่ 3

งบการเงิน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

9.

สินค้ำคงเหลือ
(หน่วย: พันบำท)

รำคำทุน
วัตถุดิบ
สินค้ำส้ำเร็จรูป
วัสดุคงเหลือ
วัตถุดิบระหว่ำงทำง
รวม

2564
2,610,729
1,495,171
233,158
2,810,932
7,149,990

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

งบกำรเงินรวม
รำยกำรปรับลดรำคำทุนเป็น
มูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ
2564
2563
(15,067)
(44,550)
(6,449)
(9,006)
(14,933)
(53,556)
(36,449)

สินค้ำคงเหลือ-สุทธิ
2564
2563
2,610,729 2,378,648
1,450,621 1,223,564
224,152
190,531
2,810,932 3,080,611
7,096,434 6,873,354
(หน่วย: พันบำท)

รำคำทุน
วัตถุดิบ
สินค้ำส้ำเร็จรูป
วัสดุคงเหลือ
วัตถุดิบระหว่ำงทำง
รวม

2564
2,558,904
1,469,811
220,661
2,810,932
7,060,308

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

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำยกำรปรับลดรำคำทุนเป็น
มูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ
2564
2563
(15,067)
(44,089)
(4,994)
(9,007)
(14,933)
(53,096)
(34,994)

สินค้ำคงเหลือ-สุทธิ
2564
2563
2,558,904 2,352,057
1,425,722 1,202,715
211,654
179,941
2,810,932 3,080,390
7,007,212 6,815,103

ในระหว่ำงปีปัจจุบัน กลุ่มบริษัทบันทึกกำรปรับลดรำคำทุนของสินค้ำคงเหลือให้เป็นมู ลค่ำสุทธิที่จะได้รับ
เป็ น จ้ำนวน 24 ล้ำนบำท (2563: 15 ล้ำนบำท) (เฉพำะบริษั ทฯ: 24 ล้ำนบำท 2563: 14 ล้ำนบำท) และมีกำร
กลับรำยกำรปรับลดมูลค่ำสินค้ำคงเหลือจ้ำนวน 7 ล้ำนบำท (2563: 5 ล้ำนบำท) (เฉพำะบริษัทฯ: 6 ล้ำนบำท
2563: 5 ล้ำนบำท)
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งบการเงิน
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

10. สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
ตรำสำรหนีที่วัดมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก้ำไรขำดทุน
เงินลงทุนในกองทุนเปิดตรำสำรหนี
ตรำสำรหนีที่วัดมูลค่ำด้วยวิธีรำคำทุนตัดจ้ำหน่ำย
ตรำสำรหนีภำคเอกชน
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น

640,042
640,042

1,899,483
1,899,483

5,000
5,000
645,042

5,000
5,000
1,904,483

11. สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
ตรำสำรทุนที่วัดมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก้ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ตรำสำรทุนของบริษัทจดทะเบียน
ตรำสำรทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จ้ำกัด
อื่น ๆ
ตรำสำรหนีที่วัดมูลค่ำด้วยวิธีรำคำทุนตัดจ้ำหน่ำย
ตรำสำรหนีภำคเอกชน
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น

15,953

11,266

279,398
100
295,451

252,525
100
263,891

295,451

5,000
5,000
268,891

ในระหว่ำงปี 2564 บริษัทฯได้รับเงินปันผลจำกบริษัท น้ำมันบริโภคไทย จ้ำกัด เป็นจ้ำนวน 23 ล้ำนบำท
(2563: 15 ล้ำนบำท)
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ส่วนที่ 3

งบการเงิน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
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12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
12.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตำมที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรประกอบด้วยเงินลงทุนในหุ้นสำมัญของ
บริษัทดังต่อไปนี

บริษทั

บริษทั พรอดดิจิ จ้ำกัด (มหำชน)

ทุนเรียกช้ำระแล้ว
2564
2563
135,000

สัดส่วนเงินลงทุน
2564
2563
(ร้อยละ) (ร้อยละ)

135,000

32

รำคำทุน
2564
2563
21,500

32

21,500

(หน่วย: พันบำท)
เงินปันผลทีบ่ ริษัทฯ
รับระหว่ำงปี
2564
2563
27,520

17,200

12.2 รำยละเอียดของบริษัทย่อยซึ่งมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ้ำนำจควบคุมที่มีสำระส้ำคัญ
สัดส่วนที่ถือโดย
ส่วนได้เสีย
บริษัท
ที่ไม่มีอ้ำนำจควบคุม
2564
2563
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
บริษัท พรอดดิจิ จ้ำกัด (มหำชน)
68
68

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ้ำนำจ
ควบคุมในบริษัทย่อยสะสม
2564
2563
393

412

ก้ำไรหรือขำดทุนที่แบ่งให้กับ
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ้ำนำจ
ควบคุมในบริษัทย่อย
ในระหว่ำงปี
2564
2563
38

67

(หน่วย: ล้ำนบำท)
เงินปันผลจ่ำยให้กับส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอ้ำนำจควบคุม
ในระหว่ำงปี
2564
2563
59

37

12.3 ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ้ำนำจควบคุมที่มีสำระส้ำคัญ ซึ่งเป็นข้อมูล
ก่อนกำรตัดรำยกำรระหว่ำงกัน
สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงินของบริษัท พรอดดิจิ จ้ำกัด (มหำชน)

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนีสินหมุนเวียน
หนีสินไม่หมุนเวียน

2564
490
274
156
20

(หน่วย: ล้ำนบำท)
2563
409
312
84
20
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ส่วนที่ 3

งบการเงิน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

สรุปรำยกำรก้ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท พรอดดิจิ จ้ำกัด (มหำชน)
(หน่วย: ล้ำนบำท)
ส้ำหรับปีสินสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2564
2563
686
629
55
98
3
58
98

รำยได้
ก้ำไร
ก้ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ก้ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สรุปรำยกำรกระแสเงินสดของบริษัท พรอดดิจิ จ้ำกัด (มหำชน)

(หน่วย: ล้ำนบำท)
ส้ำหรับปีสินสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2564
2563
146
157
(18)
(70)
(85)
(53)
43
34

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด้ำเนินงำน
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึนสุทธิ
13. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์

งบกำรเงินรวม
2564
2563
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ (หมำยเหตุ 17)
รวม

3,125,934
19,215
3,145,149

3,117,649
23,717
3,141,366

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
2,875,217
19,215
2,894,432

2,831,717
23,717
2,855,434

รำยกำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ส้ำหรับปีสินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563
สรุปได้ดังนี
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ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
1 มกรำคม 2563
ค่ำเสื่อมรำคำส้ำหรับปี
ค่ำเสื่อมรำคำส้ำหรับส่วนที่จ้ำหน่ำย/ตัดจ้ำหน่ำย
31 ธันวำคม 2563
ค่ำเสื่อมรำคำส้ำหรับปี
ค่ำเสื่อมรำคำส้ำหรับส่วนที่จ้ำหน่ำย/ตัดจ้ำหน่ำย
31 ธันวำคม 2564

รำคำทุน
1 มกรำคม 2563
ซือเพิ่ม
จ้ำหน่ำย/ตัดจ้ำหน่ำย
โอนเข้ำ (ออก)
31 ธันวำคม 2563
ซือเพิ่ม
จ้ำหน่ำย/ตัดจ้ำหน่ำย
โอนเข้ำ (ออก)
31 ธันวำคม 2564

-

559,389
4,840
564,229
113,992
678,221

ที่ดินและส่วน
ปรับปรุงที่ดิน

902,086
76,196
(27,158)
951,124
74,861
(1,306)
1,024,679

1,721,152
5,825
(52,449)
111,345
1,785,873
6,442
(1,916)
48,043
1,838,442

โรงงำนและ
สิ่งปลูกสร้ำง

3,152,755
199,384
(38,715)
3,313,424
188,628
(47,859)
3,454,193

4,162,781
55,641
(38,892)
378,122
4,557,652
55,330
(48,407)
46,830
4,611,405

เครื่องจักรและ
อุปกรณ์

428,747
42,076
(7,424)
463,399
43,471
(25,701)
481,169

531,179
41,791
(7,709)
5,978
571,239
20,461
(25,887)
8,008
573,821
115,625
9,420
(2,573)
122,472
10,491
(1,525)
131,438

140,338
6,091
(2,629)
3,560
147,360
4,979
(1,625)
7,165
157,879

งบกำรเงินรวม
เครื่องมือและ
เครื่องใช้และเครื่อง
เครื่องใช้ในโรงงำน ตกแต่งส้ำนักงำน

153,400
19,028
(47,104)
125,324
12,759
(17,377)
120,706

190,478
6,586
(49,398)
147,666
19,570
(17,377)
149,859

ยำนพำหนะ

-

473,967
364,902
(518,662)
320,207
119,398
(110,279)
329,326

สินทรัพย์ระหว่ำง
ก่อสร้ำง

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงิน

ส่วนที่ 3

21

4,752,613
346,104
(122,974)
4,975,743
330,210
(93,768)
5,212,185

7,779,284
480,836
(151,077)
(14,817)
8,094,226
340,172
(95,212)
(233)
8,338,953

รวม

(หน่วย: พันบำท)
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678,221

31 ธันวำคม 2564
26,343

24,790

98

98
98

29,153

22,342

-

-

329,326

320,207

-

-

834

834
834

3,125,934

3,117,649

รวม

ส่วนที่ 3

งบการเงิน

22

330,210

92,597

107,785

55

55
55

ยำนพำหนะ

สินทรัพย์ระหว่ำง
ก่อสร้ำง

2564 (จ้ำนวน 310 ล้ำนบำท รวมอยู่ในต้นทุนกำรผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร)

1,157,212

1,244,228

-

-

เครื่องจักรและ
อุปกรณ์

346,104

813,082

834,068

681

681
681

โรงงำนและ
สิ่งปลูกสร้ำง

2563 (จ้ำนวน 322 ล้ำนบำท รวมอยู่ในต้นทุนกำรผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร)

ค่ำเสื่อมรำคำส้ำหรับปี

564,229

-

31 ธันวำคม 2564

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี
31 ธันวำคม 2563

-

ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
1 มกรำคม 2563
31 ธันวำคม 2563

ที่ดินและส่วน
ปรับปรุงที่ดิน

งบกำรเงินรวม
เครื่องมือและ
เครื่องใช้และเครื่อง
เครื่องใช้ในโรงงำน ตกแต่งส้ำนักงำน

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

31 ธันวำคม 2564
ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
1 มกรำคม 2563
ค่ำเสื่อมรำคำส้ำหรับปี
ค่ำเสื่อมรำคำส้ำหรับส่วนที่จ้ำหน่ำย/ตัดจ้ำหน่ำย
31 ธันวำคม 2563
ค่ำเสื่อมรำคำส้ำหรับปี
ค่ำเสื่อมรำคำส้ำหรับส่วนที่จ้ำหน่ำย/ตัดจ้ำหน่ำย
31 ธันวำคม 2564

รำคำทุน
1 มกรำคม 2563
ซือเพิ่ม
จ้ำหน่ำย/ตัดจ้ำหน่ำย
โอนเข้ำ (ออก)
31 ธันวำคม 2563
ซือเพิ่ม
จ้ำหน่ำย/ตัดจ้ำหน่ำย
โอนเข้ำ (ออก)
1,613,317
5,044
(52,449)
81,637
1,647,549
6,320
(1,916)
48,043
1,699,996
842,505
71,494
(27,157)
886,842
69,015
(1,307)
954,550

-

โรงงำนและ
สิ่งปลูกสร้ำง

514,061
4,862
518,923
113,992
632,915

ที่ดินและส่วน
ปรับปรุงที่ดิน

2,568,463
161,793
(38,715)
2,691,541
157,783
(47,859)
2,801,465

3,460,055
54,669
(38,892)
336,628
3,812,460
54,057
(48,407)
42,713
3,860,823

เครื่องจักรและ
อุปกรณ์

271,806
29,041
(7,424)
293,423
29,562
(25,701)
297,284

339,872
27,056
(7,709)
5,382
364,601
13,322
(25,887)
4,330
356,366
111,167
9,199
(2,574)
117,792
10,007
(1,525)
126,274

135,612
5,241
(2,629)
2,410
140,634
4,876
(1,625)
7,165
151,050

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เครื่องมือและ
เครื่องใช้และเครื่อง
เครื่องใช้ในโรงงำน ตกแต่งส้ำนักงำน

147,749
17,692
(47,104)
118,337
10,995
(16,792)
112,540

181,572
4,229
(49,398)
136,403
18,370
(16,792)
137,981

ยำนพำหนะ

-

451,040
314,612
(445,736)
319,916
111,601
(102,484)
329,033

สินทรัพย์
ระหว่ำงก่อสร้ำง

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงิน

ส่วนที่ 3

23

3,941,690
289,219
(122,974)
4,107,935
277,362
(93,184)
4,292,113

6,695,529
410,851
(151,077)
(14,817)
6,940,486
322,538
(94,627)
(233)
7,168,164

รวม

(หน่วย: พันบำท)
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681
681
681
760,026
744,765

-

518,923

632,915

โรงงำนและ
สิ่งปลูกสร้ำง

1,059,358

1,120,919

-

เครื่องจักรและ
อุปกรณ์

59,027

71,123

55
55
55

24,678

22,744

98
98
98

-

25,441

18,066

ยำนพำหนะ

329,033

319,916

-

สินทรัพย์
ระหว่ำงก่อสร้ำง

834
834
834

277,362

289,219

2,875,217

2,831,717

รวม

ส่วนที่ 3

งบการเงิน

24

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริษัทมีอำคำร เครื่องจักรและอุปกรณ์จ้ำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่ำเสื่อมรำคำหมดแล้วแต่ยังใช้งำนอยู่ มูลค่ำตำมบัญชีก่อนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมของ
สินทรัพย์ดังกล่ำวมีจ้ำนวนเงินประมำณ 3,697 ล้ำนบำท (2563: 3,454 ล้ำนบำท) (เฉพำะบริษัทฯ: 3,038 ล้ำนบำท 2563: 2,870 ล้ำนบำท)

2564 (จ้ำนวน 266 ล้ำนบำท รวมอยู่ในต้นทุนกำรผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร)

2563 (จ้ำนวน 271 ล้ำนบำท รวมอยู่ในต้นทุนกำรผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร)

31 ธันวำคม 2564
ค่ำเสื่อมรำคำส้ำหรับปี

31 ธันวำคม 2563

ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
1 มกรำคม 2563
31 ธันวำคม 2563
31 ธันวำคม 2564
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี

ที่ดินและส่วน
ปรับปรุงที่ดิน

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เครื่องมือและ
เครื่องใช้และเครื่อง
เครื่องใช้ในโรงงำน ตกแต่งส้ำนักงำน

(หน่วย: พันบำท)

182
แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564

ส่วนที่ 3

งบการเงิน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 แสดงได้ดังนี

รำคำทุน
หัก: ค่ำตัดจ้ำหน่ำยสะสม
มูลค่ำตำมบัญชี - สุทธิ

งบกำรเงินรวม
2564
2563
90,011
89,133
(58,063)
(49,603)
31,948
39,530

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
89,384
88,506
(57,482)
(49,037)
31,902
39,469

กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส้ำหรับปี 2564 และ 2563 แสดงได้ดังนี

มูลค่ำตำมบัญชีต้นปี
ซือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
รับโอนจำกที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ค่ำตัดจ้ำหน่ำย
มูลค่ำตำมบัญชีปลำยปี

งบกำรเงินรวม
2564
2563
39,530
30,988
645
782
233
14,817
(8,460)
(7,057)
31,948
39,530

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
39,469
30,981
645
722
233
14,817
(8,445)
(7,051)
31,902
39,469

15. วงเงินสินเชื่อของเงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสันจำกสถำบันกำรเงินและเจ้ำหนีทรัสต์รีซีท
เจ้ำหนีทรัสต์รีซีทของบริษัทฯ คิดดอกเบียในอัตรำ LIBOR บวกอัตรำส่วนเพิ่มต่อปี
วงเงินสินเชื่อจำกธนำคำรและสถำบันกำรเงินของกลุ่มบริษัทมีข้อก้ำหนดเป็นกำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรด้ำรง
อัตรำส่วนทำงกำรเงินและจ้ำกัดกำรก่อภำระผูกพันในทรัพย์สินของกลุ่มบริษัท
16. เจ้ำหนีกำรค้ำและเจ้ำหนีอื่น

เจ้ำหนีกำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 6)
เจ้ำหนีอื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 6)
เจ้ำหนีกำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนีอื่น - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
รวมเจ้ำหนีกำรค้ำและเจ้ำหนีอื่น

งบกำรเงินรวม
2564
2563
381
43
1,633,205
2,262,797
181,897
229,006
204,469
335,920
2,019,571
2,828,147

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
59,724
68,359
43
1,495,115
2,200,480
177,084
225,228
198,206
330,729
1,930,129
2,824,839

25

183

184

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564

ส่วนที่ 3

งบการเงิน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

17. สัญญำเช่ำ
บริษัทฯในฐำนะผู้เช่ำ
บริษัทฯท้ำสัญญำเช่ำสินทรัพย์เพื่อใช้ในกำรด้ำเนินงำน โดยมีอำยุสัญญำ 5 ปี
17.1 สินทรัพย์สิทธิกำรใช้
รำยกำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีของสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ส้ำหรับปีสินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563
สรุปได้ดังนี
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ยำนพำหนะ
2564
2563
มูลค่ำตำมบัญชีต้นปี
23,717
เพิ่มขึน
1,100
24,265
ตัดจ้ำหน่ำยระหว่ำงงวด - มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี
(710)
ค่ำเสื่อมรำคำส้ำหรับปี
(4,892)
(548)
มูลค่ำตำมบัญชีปลำยปี
19,215
23,717
17.2 หนีสินตำมสัญญำเช่ำ

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

จ้ำนวนเงินที่ต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ
หัก: ดอกเบียรอกำรตัดจ้ำหน่ำย
รวม
หัก: ส่วนที่ถึงก้ำหนดช้ำระภำยในหนึ่งปี
หนีสินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วนที่ถึงก้ำหนด
ช้ำระภำยในหนึ่งปี

2564
21,065
(1,105)
19,960
(4,940)

2563
26,011
(1,673)
24,338
(4,271)

15,020

20,067

17.3 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสัญญำเช่ำที่รับรู้ในส่วนของก้ำไรหรือขำดทุน

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ค่ำเสื่อมรำคำของสินทรัพย์สิทธิกำรใช้
ดอกเบียจ่ำยของหนีสินตำมสัญญำเช่ำ

2564
4,892
598

2563
548
73

26

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564

ส่วนที่ 3

งบการเงิน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

18. ส้ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
จ้ำนวนเงินส้ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงำนเมื่อออกจำกงำนแสดง
ได้ดังนี

ส้ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี
ส่วนที่รับรู้ในก้ำไรหรือขำดทุน :
ต้นทุนบริกำรในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบีย
ส่วนที่รับรู้ในก้ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
(ก้ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลัก
คณิตศำสตร์ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ
ด้ำนประชำกรศำสตร์
ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทำงกำรเงิน
ส่วนที่เกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์
ผลประโยชน์ที่จ่ำยในระหว่ำงปี
ส้ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี

งบกำรเงินรวม
2564
2563
157,679
156,952

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
137,485
138,496

16,474
4,074

16,107
3,833

13,668
3,451

13,373
3,268

(1,130)
7,220
(1,983)
(11,086)
171,248

(19,213)
157,679

7,538
395
(10,919)
151,618

(17,652)
137,485

กลุ่ม บริษั ท คำดว่ำ จะจ่ำ ยช้ ำ ระผลประโยชน์ ระยะยำวของพนัก งำนภำยใน 1 ปีข้ำงหน้ำ ประมำณ 11.8
ล้ำนบำท (2563: 7 ล้ำนบำท) (เฉพำะบริษัทฯ: 11.6 ล้ำนบำท 2563: 6 ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 ระยะเวลำเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในกำรจ่ำยช้ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
ของบริษัทฯประมำณ 14 ปี (2563: 13 ปี) และบริษัทย่อยประมำณ 14 ปี (2563: 15 ปี)
สมมติฐำนที่ส้ำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึนเงินเดือน
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ้ำนวนพนักงำน

งบกำรเงินรวม
2564
2563
(ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)
2.3, 2.4
2.8, 3.0
3.7 - 6.0
4.0 - 6.5
0 - 20
0 - 25

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)
2.3
2.8
4.0 - 6.0
4.0 - 6.0
0 - 20
0 - 20
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนที่ส้ำคัญต่อมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี

(หน่วย: ล้ำนบำท)

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึนเงินเดือน
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ้ำนวนพนักงำน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เพิ่มขึน 1%
ลดลง 1%
เพิ่มขึน 1%
ลดลง 1%
(15.4)
17.7
(13.4)
15.3
17.2
(15.2)
14.8
(13.1)
เพิ่มขึน 10 - 20% ลดลง 10 - 20%
เพิ่มขึน 20%
ลดลง 20%
(6.5)
7.2
(5.9)
6.6
(หน่วย: ล้ำนบำท)

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึนเงินเดือน
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ้ำนวนพนักงำน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เพิ่มขึน 1%
ลดลง 1%
เพิ่มขึน 1%
ลดลง 1%
(13.2)
15.2
(11.0)
12.6
17.8
(15.6)
14.8
(13.0)
เพิ่มขึน 10 - 20% ลดลง 10 - 20%
เพิ่มขึน 20%
ลดลง 20%
(6.7)
7.5
(6.2)
7.0

19. ส้ำรองตำมกฎหมำย
ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ้ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรร
ก้ำไรสุทธิประจ้ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนส้ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก้ำไรสุทธิประจ้ำปีหักด้วยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส้ำรองนีจะมีจ้ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส้ำรอง
ตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถน้ำไปจ่ำยเงินปันผลได้ ในปัจจุบันบริษัทฯได้จัดสรรส้ำรองตำมกฎหมำยไว้
ครบถ้วนแล้ว
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

20. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยแบ่งตำมลักษณะประกอบด้วยรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่ส้ำคัญดังต่อไปนี
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

งบกำรเงินรวม
2564
2563
เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อื่น
ของพนักงำน
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ้ำหน่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกำรขำย
ค่ำขนส่ง
วัตถุดิบและวัสดุสินเปลืองใช้ไป
ซือสินค้ำส้ำเร็จรูป
กำรเปลี่ยนแปลงในสินค้ำส้ำเร็จรูป

758,119
718,943
666,420
630,357
343,560
353,709
290,699
296,818
33,679
61,883
33,679
61,883
193,322
212,535
184,858
204,391
27,264,317 21,043,956 26,976,190 20,854,906
379,015
221,191
287,825
139,371
(264,292)
5,587
(262,102)
2,365

21. ภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ส้ำหรับปีสินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:
ภำษีเงินได้นิติบุคคลส้ำหรับปี
รำยกำรปรับปรุงค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคล
ของปีก่อน
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง
ชั่วครำวและกำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชั่วครำว
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในก้ำไรขำดทุน

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

งบกำรเงินรวม
2564
2563
511,777

424,932

497,179

399,269

14,414

-

14,414

-

(6,184)
520,007

(12,230)
412,702

(5,404)
506,189

(9,160)
390,109
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

จ้ำนวนภำษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก้ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส้ำหรับปีสินสุดวันที่
31 ธันวำคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

งบกำรเงินรวม
2564
2563
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขำดทุนจำก
กำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับก้ำไร
(ขำดทุน) จำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนในตรำสำรทุน
ที่วัดมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก้ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวม

(821)

-

(1,587)

-

6,312
5,491

(929)
(929)

6,312
4,725

(929)
(929)

รำยกำรกระทบยอดระหว่ำงก้ำไรทำงบัญชีกับค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้มีดังนี

ก้ำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล
อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล
ก้ำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตรำภำษี
รำยกำรปรับปรุงค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคล
ของปีก่อน
ผลขำดทุนจำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนที่
ไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
(หมำยเหตุ 22)
ผลกระทบทำงภำษีส้ำหรับ:
กำรตัดรำยกำรระหว่ำงกัน
รำยได้และค่ำใช้จ่ำยที่ไม่ถือเป็นรำยได้
และค่ำใช้จ่ำยทำงภำษี
ค่ำใช้จ่ำยที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึน
รำยได้ที่ได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้
อื่น ๆ
รวม
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในก้ำไรขำดทุน

งบกำรเงินรวม
2564
2563
2,625,266 2,135,463

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
2,583,191 2,032,770

20%
525,053

20%
427,093

20%
516,638

20%
406,554

14,414

-

14,414

-

6,266

-

6,266

-

(107)

191

-

-

(13,064)
(7,720)
(4,689)
(146)
(25,726)
520,007

2,930
(10,136)
(3,126)
(4,250)
(14,391)
412,702

(13,184)
(7,606)
(10,193)
(146)
(31,129)
506,189

2,749
(10,035)
(6,566)
(2,593)
(16,445)
390,109
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี และหนีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ประกอบด้วย
รำยกำรดังต่อไปนี

(หน่วย: พันบำท)

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ
ส้ำรองส้ำหรับค่ำส่งเสริมกำรขำย
สินทรัพย์สิทธิกำรใช้
ขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึนจำกกำรเปลี่ยนแปลง
มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุพันธ์
ส้ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึนของ
ลูกหนีกำรค้ำ
รวมสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
หนีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ก้ำไรที่ยังไม่เกิดขึนจำกกำรเปลี่ยนแปลง
มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุน
รวมหนีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสุทธิ

22.

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
2564
2563
10,711
5,780
146

7,290
7,729
-

10,619
5,780
146

6,999
7,729
-

614
34,249

353
31,536

614
30,324

353
27,497

10,856
62,356

8,605
55,513

6,899
54,382

4,975
47,553

(47,100)
(47,100)
15,256

(40,950)
(40,950)
14,563

(47,100)
(47,100)
7,282

(40,950)
(40,950)
6,603

กำรส่งเสริมกำรลงทุน
บริษัทฯได้รับสิทธิพิเศษทำงภำษีจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนส้ำหรับกิจกำรผลิตส่วนผสมอำหำร
สัตว์ ตำมบัตรส่งเสริมกำรลงทุนเลขที่ 63-1042-1-00-1-0 เมื่อวันที่ 26 พฤษภำคม 2563 ภำยใต้เงื่อนไขที่
ก้ ำหนดบำงประกำร สิท ธิพิ เศษดัง กล่ำวรวมถึงกำรได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำส้ำหรับเครื่องจัก รตำมที่
คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมัติ และกำรได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส้ำหรับก้ำไรที่ได้จำกกำรประกอบ
กิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมเฉพำะกำรผลิตส่วนผสมอำหำรสัตว์ส้ำหรั บผลิตภัณฑ์กลุ่มหนึ่งเป็นระยะเวลำ
สำมปีนับแต่วันที่เริ่มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำร

23.

ก้ำไรต่อหุ้น
ก้ำไรต่อหุ้นขันพืนฐำนค้ำนวณโดยหำรก้ำไรส้ำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก้ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจ้ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสำมัญที่ออกอยู่ในระหว่ำงปี
31
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24.

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ข้อมูลทำงกำรเงินจ้ำแนกตำมส่วนงำน
ข้อมูลส่วนงำนด้ำเนินงำนที่น้ำเสนอนีสอดคล้องกับรำยงำนภำยในของกลุ่มบริษัทที่ผู้มีอ้ำนำจตัดสินใจ
สู ง สุ ด ด้ ำ นกำรด้ ำ เนิ น งำนได้ รั บ และสอบทำนอย่ ำ งสม่้ ำ เสมอเพื่ อ ใช้ ใ นกำรตั ด สิ น ใจในกำรจั ด สรร
ทรัพยำกรให้กับส่วนงำนและประเมินผลกำรด้ำเนินงำนของส่วนงำน
เพื่ อวัตถุประสงค์ ในกำรบริ หำรงำน กลุ่มบริษั ทจัดโครงสร้ำงองค์ กรเป็นหน่วยธุ รกิ จตำมประเภทของ
ผลิตภัณฑ์และบริกำร กลุ่มบริษัทมีส่วนงำนที่รำยงำนทังสิน 3 ส่วนงำน ดังนี





ส่วนงำนผลิตและจ้ำหน่ำยผลิตภัณฑ์จำกถั่วเหลือง เป็นส่วนงำนที่ท้ำ กำรผลิตและจ้ำหน่ำยกำกถั่ว
เหลืองและน้ำมันถั่วเหลือง
ส่วนงำนผลิตและจ้ำหน่ำยบรรจุภัณฑ์
ส่วนงำนอื่น ๆ เป็นส่วนงำนที่ท้ำกำรจ้ำหน่ำยสินค้ำอุปโภคบริโภค

กลุ่มบริษัทไม่มีกำรรวมส่วนงำนด้ำเนินงำนเป็นส่วนงำนที่รำยงำนข้ำงต้น
ผู้มีอ้ำนำจตัดสินใจสูงสุดสอบทำนผลกำรด้ำเนินงำนของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจำกกันเพื่อวัตถุประสงค์ใน
กำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรจัดสรรทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กลุ่มบริษัทประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก้ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด้ำเนินงำนและสินทรัพย์ รวมซึ่งวัด
มูลค่ำโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในกำรวัดก้ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด้ำเนินงำนและสินทรัพย์รวมในงบ
กำรเงิน
กำรบันทึกบัญชีส้ำหรับ รำยกำรระหว่ำงส่วนงำนที่รำยงำนเป็นไปในลักษณะเดียวกั บกำรบันทึก บั ญชี
ส้ำหรับรำยกำรธุรกิจกับบุคคลภำยนอก
ข้อมูลรำยได้ ก้ำไร และสินทรัพย์รวมของส่วนงำนของกลุ่มบริษัทส้ำหรับปีสินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
และ 2563 มีดังต่อไปนี
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สินทรัพย์รวมของส่วนงำน

12,501

13,008

2,667

ก้ำไรของส่วนงำน
2,791
รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ที่ไม่ได้ปันส่วน
รำยได้อื่น
รำยได้ทำงกำรเงิน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร
ก้ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
กำรปรับลดสินค้ำคงเหลือเป็นมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ
ต้นทุนทำงกำรเงิน
ก้ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้

ก้ำไรส้ำหรับปี

24,457
24,457

30,719
30,719

รำยได้
รำยได้จำกกำรขำยให้ลูกค้ำภำยนอก
รำยได้ระหว่ำงส่วนงำน
รวมรำยได้จำกกำรขำย

ส้ำหรับปีสินสุดวันที่ 31 ธันวำคม

ผลิตและจ้ำหน่ำยผลิตภัณฑ์
จำกถั่วเหลือง
2564
2563

765

130

341
343
684

721

174

254
373
627

ผลิตและจ้ำหน่ำย
บรรจุภัณฑ์
2564
2563

173

37

247
247

2564

อื่น ๆ

284

15

252
252

2563

13,439

2,958

31,307
343
31,650

14,013

2,856

24,963
373
25,336

รวมส่วนงำนที่รำยงำน
2564
2563

(96)

-

(343)
(343)

(105)

-

(373)
(373)

รำยกำรปรับปรุงและตัด
รำยกำรระหว่ำงกัน
2564
2563

2,136
(413)
1,723

2,625
(520)
2,105

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
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13,908

82
2
(799)
18
(10)
(10)
(3)

323
1
(796)
169
(9)
(17)
(4)

13,343

2,856

24,963
24,963
2,958

31,307
31,307

งบกำรเงินรวม
2564
2563

(หน่วย: ล้ำนบำท)
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ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศำสตร์
กลุ่มบริษั ทด้ำเนินธุ รกิ จในเขตภู มิ ศำสตร์ เดียว คือประเทศไทย ดังนันรำยได้และสินทรัพย์ ที่ แสดงอยู่ ใ น
งบกำรเงิน จึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมเขตภูมิศำสตร์แล้ว
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ำรำยใหญ่
ในปี 2564 บริษั ท ฯ มี รำยได้จำกลูก ค้ ำ รำยใหญ่จ้ำนวนหนึ่ง รำย เป็น อัตรำร้อยละ 22.4 ของรำยได้จำก
กำรขำย (2563: ร้อยละ 14.5) ซึ่งมำจำกส่วนงำนผลิตและจ้ำหน่ำยผลิตภัณฑ์จำกถั่วเหลือง
25. กองทุนส้ำรองเลียงชีพ
บริษัทฯและพนักงำนของบริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงำนของบริษัทย่อยได้จัดตังกองทุนส้ำรองเลียงชีพ
ขึนตำมพระรำชบัญญัติกองทุนส้ำรองเลียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและบริษัทย่อย และพนักงำนจ่ำย
สมทบกองทุนดังกล่ำวเป็นรำยเดือนในอัตรำร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือนกองทุนส้ำรองเลียงชีพของบริษัทฯ
และบริษัทย่อยบริหำรโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนเอ็มเอฟซี จ้ำกัด (มหำชน) และบริษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุนรวม บัวหลวง จ้ำกัด ตำมล้ำดับ และจะจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อพนักงำนนันออกจำกงำนตำม
ระเบียบว่ำด้วยกองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในระหว่ำงปี 2564 บริษัทฯรับรู้เงินสมทบดังกล่ำวเป็น
ค่ำใช้จ่ำยจ้ำนวน 12 ล้ำนบำท (2563: 10 ล้ำนบำท) และบริษัทย่อยรับรู้เงินสมทบเป็นค่ำใช้จ่ำยจ้ำนวน 2
ล้ำนบำท (2563: 1 ล้ำนบำท)
26. เงินปันผล
เงินปันผล

อนุมัติโดย

เงินปันผลประจ้ำปี ส้ำหรับปี 2563

ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 23 เมษำยน 2564
เงินปันผลระหว่ำงกำล ส้ำหรับปี 2564 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 13 สิงหำคม 2564
รวมเงินปันผลส้ำหรับปี 2564
เงินปันผลระหว่ำงกำล ส้ำหรับปี 2562 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 9 เมษำยน 2563
เงินปันผลระหว่ำงกำล ส้ำหรับปี 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 14 สิงหำคม 2563
รวมเงินปันผลส้ำหรับปี 2563

เงินปันผลจ่ำย
(พันบำท)

เงินปันผลจ่ำยต่อหุ้น
(บำท)

646,889

0.80

1,051,194
1,698,083

1.30
2.10

606,458

0.75

727,750
1,334,208

0.90
1.65
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27. ภำระผูกพันและหนีสินที่อำจเกิดขึน
27.1 ภำระผูกพันเกี่ยวกับรำยจ่ำยฝ่ำยทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริษัทมีภำระผูกพันเกี่ยวกับรำยจ่ำยฝ่ำยทุนจ้ำนวนเงิน 144 ล้ำนบำทและ
0.7 ล้ำนหยวน (2563: 68 ล้ำนบำทและ 0.1 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ) ซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรก่ อสร้ำงโรงงำนและ
กำรซือเครื่องจักรและเครื่องมือและเครื่องใช้ในโรงงำน (เฉพำะบริษัทฯ: 143 ล้ำนบำท 2563: 67 ล้ำนบำท)
27.2 กำรค้ำประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริษัทมีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนำคำรในนำมบริษัทฯและบริษัทย่อย
เหลืออยู่เป็นจ้ำนวน 46 ล้ำนบำท (2563: 41 ล้ำนบำท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภำระผูกพันทำงปฏิบัติบำงประกำร
ตำมปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย (เฉพำะบริษัทฯ: 36 ล้ำนบำท 2563: 31 ล้ำนบำท) หนังสือค้ำ
ประกันดังกล่ำวใช้เพื่อค้ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ำ
27.3 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำให้บริกำรระยะยำว
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 บริษัทฯมีภำระผูกพันในกำรจ่ำยค่ำบริกำรในอนำคตตำมสัญญำบริกำรหลำยฉบับ
คิดเป็นจ้ำนวนเงินรวม 8 ล้ำนบำท (2563: 11 ล้ำนบำท) โดยสัญญำบริกำรมีอำยุสัญญำระหว่ำง 1 - 5 ปี
28. ล้ำดับชันของมูลค่ำยุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนีสินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรือ
เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมแยกแสดงตำมล้ำดับชันของมูลค่ำยุติธรรม ดังนี
(หน่วย: ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิ รรม
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาไรหรือขาดทุน
เงินลงทุนในกองทุนเปิดตรำสำรหนี
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริษัทจดทะเบียน
เงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ตราสารอนุพันธ์
สัญญำซือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
หนีสินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม
ตราสารอนุพันธ์
สัญญำซือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

-

640

-

640

16
-

-

279

16
279

-

6

-

6

-

9

-

9
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(หน่วย: ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3
รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิ รรม
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาไรหรือขาดทุน
เงินลงทุนในกองทุนเปิดตรำสำรหนี
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริษัทจดทะเบียน
เงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
หนีสินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม
ตราสารอนุพันธ์
สัญญำซือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ

-

1,899

-

1,899

11
-

-

253

11
253

-

2

-

2

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมและข้อมูลที่ใช้ส้ำหรับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมระดับ 2
เงินลงทุนในกองทุนรวมตรำสำรหนีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมในระดับชันที่ 2 ซึ่งเป็นกำรใช้ข้อมูลอื่นที่
สำมำรถสังเกตได้ของสินทรัพย์ห รือหนีสิน ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลทำงตรงหรือทำงอ้อม มูลค่ำยุติธรรมของ
เงินลงทุนในกองทุนรวมตรำสำรหนีดังกล่ำว ค้ำนวณโดยใช้รำคำมูลค่ำสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุนที่
ประกำศโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน
มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุพันธ์ค้ำนวณโดยใช้เทคนิคกำรคิดลดกระแสเงินสดในอนำคตและแบบจ้ำลอง
ตำมทฤษฎีในกำรประเมินมูลค่ำ ซึ่งข้อมูลที่น้ำมำใช้ในกำรประเมินมูลค่ำส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่สำมำรถ
สังเกตได้ในตลำดที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตรำแลกเปลี่ยนทันที อัตรำแลกเปลี่ยนล่วงหน้ำของเงินตรำต่ำงประเทศ
เส้นอัตรำผลตอบแทนของอัตรำดอกเบีย เป็นต้น
เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมและข้อมูลที่ใช้ส้ำหรับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมระดับ 3
มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนค้ำนวณโดยประเมินและ
พิจำรณำจำกกำรเปลี่ยนแปลงในฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด้ำเนินงำนของกิจกำรที่ถูกลงทุน รวมถึงปัจจัย
อื่น ๆ
ในระหว่ำงปีปัจจุบัน ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล้ำดับชันของมูลค่ำยุติธรรม
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29. เครื่องมือทำงกำรเงิน
29.1 ตรำสำรอนุพันธ์
ตรำสำรอนุพันธ์ที่ไม่ได้ก้ำหนดให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันควำมเสี่ยง
กลุ่มบริษัทใช้สัญญำซือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเพื่อบริหำรควำมเสี่ยงในกำรท้ำธุรกรรมบำงส่วน
โดยเข้ ำ ท้ ำ สัญญำซือขำยเงิ นตรำต่ำ งประเทศล่วงหน้ำในช่วงเวลำที่สอดคล้องกั บควำมเสี่ยงจำกอัตรำ
แลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศของรำยกำรอ้ำงอิงซึ่งมีอำยุสัญญำโดยทั่วไปตังแต่ 1 เดือนถึง 12 เดือน
29.2 วัตถุประสงค์และนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน
เครื่องมือทำงกำรเงินที่ส้ำคัญของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วยเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหนีกำรค้ ำ
เงินลงทุน เจ้ำหนีกำรค้ำและเจ้ำหนีทรัสต์รีซีท กลุ่มบริษัทมีควำมเสี่ยงทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ
ทำงกำรเงินดังกล่ำว และมีนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง ดังนี
ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต
กลุ่มบริษัทมีควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนีกำรค้ำ เงินฝำกกับธนำคำรและสถำบันกำรเงิน และ
เครื่องมือทำงกำรเงินอื่น ๆ จ้ำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอำจต้องสูญเสียจำกกำรให้สินเชื่อคือมูลค่ำตำม
บัญชีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ลูกหนี้การค้า
กลุ่มบริษัทบริหำรควำมเสี่ยงโดยใช้นโยบำยและขันตอนในกำรควบคุมกำรให้สินเชื่ ออย่ำงเหมำะสม จึงไม่
คำดว่ำจะเกิดผลขำดทุนทำงกำรเงินที่มีสำระส้ำคัญ นอกจำกนี กลุ่มบริษัทมีกำรติดตำมยอดคงค้ำงของ
ลูก หนีกำรค้ ำ อย่ ำ งสม่้ ำ เสมอและกำรให้สินเชื่อของกลุ่มบริษั ท เป็นแบบไม่ก ระจุก ตัว เนื่องจำกมีฐำน
ลูกค้ำจ้ำนวนมำกและอยู่หลำกหลำยกลุ่มธุรกิจ และส่วนใหญ่เป็นลูกค้ำที่มีควำมสำมำรถในกำรช้ำระหนีดี
กลุ่มบริษัทพิจำรณำกำรด้อยค่ำทุกวันสินรอบระยะเวลำรำยงำน อัตรำกำรตังส้ำรองของผลขำดทุนด้ำน
เครดิตที่ ค ำดว่ำ จะเกิ ด ขึ นค้ำ นวณโดยพิ จ ำรณำจำกอำยุ หนี คงค้ ำงนั บจำกวั นที่ถึงก้ ำ หนดช้ ำ ระส้ ำ หรั บ
กลุ่มลูกค้ำที่มีรูปแบบของควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตที่คล้ำยคลึงกัน โดยจัดกลุ่มลูกค้ำตำมประเภทของผลิตภัณฑ์
และอันดับควำมน่ำเชื่อถือของลูกค้ำ กำรค้ำนวณผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิ ดขึน
ค้ำนึงถึงผลของควำมน่ำจะเป็นถ่วงน้ำหนัก มูลค่ำของเงินตำมเวลำและข้อ มูลที่มีควำมสมเหตุสมผลและ
สำมำรถสนั บ สนุ น ได้ ที่ มี อ ยู่ ณ วั น ที่ ร ำยงำนเกี่ ย วกั บ เหตุ ก ำรณ์ ใ นอดี ต สภำพกำรณ์ ปั จ จุ บั น และ
กำรคำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจในอนำคต
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เครื่องมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร
กลุ่มบริษัทบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตที่เกี่ยวข้อ งกับยอดคงเหลือกับธนำคำรและสถำบันกำรเงินตำม
นโยบำยของกลุ่มบริษัท โดยจะลงทุนกับคู่สัญญำที่ได้รับกำรอนุมัติแล้วเท่ำนันและอยู่ในวงเงินที่ก้ำหนด
ให้กับคู่สัญญำแต่ละรำย โดยวงเงินจะถูกสอบทำนโดยคณะกรรมกำรบริษัทเป็นประจ้ำทุกปีและอำจมีกำร
ปรับปรุงในระหว่ำงปีขึนอยู่กับควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรของกลุ่มบริษัท กำรก้ำหนดวงเงิน
ดังกล่ำวเป็นกำรช่วยลดควำมเสี่ยงของกำรกระจุกตัวและบรรเทำผลขำดทุนทำงกำรเงินที่อำจเกิดขึนจำกผิด
นัดช้ำระของคู่สัญญำ
กลุ่มบริษัทมีควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของตรำสำรหนีและตรำสำรอนุพันธ์ไม่สูงมำกนักเนื่องจำกคู่สัญญำเป็น
ธนำคำรที่ มี อั น ดั บ ควำมน่ ำ เชื่ อ ถือ ด้ ำ นเครดิ ต ที่อ ยู่ ใ นระดั บ สูง ซึ่งประเมิ น โดยสถำบัน จั ด อั น ดั บควำม
น่ำเชื่อถือด้ำนเครดิตระหว่ำงประเทศ
ควำมเสี่ยงด้ำนตลำด
กลุ่มบริษัทมีควำมเสี่ยงด้ำนตลำด 3 ประเภท ได้แก่ ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบีย ควำมเสี่ยงจำกรำคำสินค้ำ
โภคภัณฑ์ และควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
กลุ่มบริษัทมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบียที่ส้ำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝำกธนำคำรและเจ้ำหนีทรัสต์รีซีท
อย่ำงไรก็ตำมสินทรัพย์และหนีสินทำงกำรเงินดังกล่ำวมีอัตรำดอกเบียที่ปรับขึนลงตำมอัตรำตลำดหรือมี
อัตรำดอกเบียคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตรำตลำดในปัจจุบัน ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบียของกลุ่มบริษัทจึงอยู่
ในระดับต่้ำ รำยละเอียดของเงินฝำกธนำคำรและเจ้ำหนีทรัสต์ซีทแสดงไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ข้อ 7 และข้อ 15
ความเสี่ยงจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์
บริษัทฯมีควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำถั่วเหลืองซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในกำรผลิตของบริษัทฯ ดังนัน
เพื่อเป็นกำรบริหำรควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของก้ำไรขันต้น บริษัทฯจึงมีกระบวนกำรป้องกันควำมเสี่ยง
โดยเข้ำท้ำสัญญำแลกเปลี่ยนรำคำสินค้ำโภคภัณฑ์ (Commodity Swap Agreement) ระยะสันกับธนำคำร
พำณิชย์ ซึ่งเมื่อมีกำรปิดสถำนะของสัญญำหรือเมื่อสัญญำสินสุดลงตำมอำยุ บริษัทฯจะรับรู้รำยกำรก้ำไร
หรือขำดทุนที่เกิดขึนในงบก้ำไรขำดทุน
บริษัทฯไม่มีสัญญำดังกล่ำวที่เปิดสถำนะไว้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่มบริษัทมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศเนื่องจำกกลุ่มบริษัทมีรำยกำรซือวัตถุดิบ
หลักและเครื่องจักรและขำยสินค้ำเป็นสกุลเงินต่ำงประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนีสินทำงกำรเงินที่เป็นสกุล
เงินตรำต่ำงประเทศ ดังนี
สกุลเงิน

เหรียญสหรัฐฯ
ยูโร
หยวน

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
2564
2563
(ล้ำน)
(ล้ำน)
1.3
1.0
-

หนีสินทำงกำรเงิน
2564
2563
(ล้ำน)
(ล้ำน)
71.0
101.7
0.1
0.4
-

อัตรำแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2564
2563
(บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)
33.4199
30.0371
37.8948
38.8764
5.2507
4.6187

บริษัทฯได้ท้ำสัญญำซือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ซึ่งส่วนใหญ่มีอำยุสัญญำไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยนดังกล่ำว
ยอดคงเหลือของสัญญำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 มีรำยละเอียดดังนี
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
สกุลเงิน
จ้ำนวนเงิน อัตรำแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยตำมสัญญำ
(ล้ำน)
(บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)
สัญญำซือเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
เหรียญสหรัฐฯ
60.5
33.4358
สัญญำขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
เหรียญสหรัฐฯ
13.6
33.2317
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
สกุลเงิน
จ้ำนวนเงิน อัตรำแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยตำมสัญญำ
(ล้ำน)
(บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)
สัญญำซือเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
เหรียญสหรัฐฯ
24.0
30.1161
สัญญำขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
เหรียญสหรัฐฯ
1.3
30.1981

ครบก้ำหนดตำมสัญญำ

กุมภำพันธ์ - กรกฎำคม 2565
มีนำคม - พฤษภำคม 2565

ครบก้ำหนดตำมสัญญำ

มีนำคม - มิถุนำยน 2564
มีนำคม - มิถุนำยน 2564
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การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ตำรำงต่อไปนีแสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อก้ำไรก่อนภำษีของกลุ่มบริษัทจำกกำรเปลี่ยนแปลงที่อำจเกิดขึน
อย่ำงสมเหตุสมผลของอัตรำแลกเปลี่ยนสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกำ โดยก้ำหนดให้ตัวแปรอื่นทังหมด
คงที่ ทังนี ผลกระทบต่อก้ำไรก่อนภำษีนีเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของมูลค่ำยุติธ รรมของสินทรัพย์และ
หนีสินที่เป็นตัวเงิน รวมถึงตรำสำรอนุพันธ์ที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศที่ไม่ได้ก้ำหนดให้เป็นเครื่องมือที่ใช้
ป้ อ งกั น ควำมเสี่ ย ง ณ วั น ที่ 31 ธั น วำคม 2564 และ 2563 ทั งนี กลุ่ ม บริ ษั ท ไม่ มี ค วำมเสี่ ย งอย่ ำ งเป็ น
สำระส้ำคัญจำกกำรเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินตรำต่ำงประเทศสกุลอื่น
2564

สกุลเงิน
เหรียญสหรัฐฯ

ผลกระทบ
อัตรำแลกเปลี่ยน
เพิ่มขึน/ลดลง
(ร้อยละ)
+0.6
-0.6

ผลกระทบต่อก้ำไร
ก่อนภำษี
(พันบำท)
(4,462)
4,462

2563
ผลกระทบ
อัตรำแลกเปลี่ยน
เพิ่มขึน/ลดลง
(ร้อยละ)
+0.5
-0.5

ผลกระทบต่อก้ำไร
ก่อนภำษี
(พันบำท)
(15,651)
15,651

ทังนี ข้อมูลนีไม่ใช่กำรคำดกำรณ์หรือพยำกรณ์สภำวะตลำดในอนำคต และควรใช้ด้วยควำมระมัดระวัง
29.3 มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน
เนื่องจำกเครื่องมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัท จัดอยู่ในประเภทระยะสัน หรือมีอัตรำดอกเบีย
ใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบียในตลำด กลุ่มบริษัทจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินใกล้เคียง
กับมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
30. กำรบริหำรจัดกำรทุน
วัตถุประสงค์ในกำรบริหำรจัดกำรทุนที่ส้ำคัญของกลุ่มบริษัทคือกำรจัดให้มีซึ่งโครงสร้ำงทุนที่เหมำะสม
เพื่อสนับสนุนกำรด้ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทและเสริมสร้ำงมู ลค่ำกำรถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่
31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริษัทมีอัตรำส่วนหนีสินต่อทุนเท่ำกับ 0.35:1 (2563: 0.46:1) และเฉพำะบริษัทฯมี
อัตรำส่วนหนีสินต่อทุนเท่ำกับ 0.36:1 (2563: 0.48:1)
31. เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
31.1 เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2565 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯมีมติอนุมัติจ่ำยเงินปันผลประจ้ำปี ในอัตรำ
หุ้นละ 0.90 บำท รวมเป็นจ้ำนวนเงิน 728 ล้ำนบำท เพิ่มเติมจำกที่จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลไปแล้วในอัตรำหุ้นละ
1.30 บำท โดยจ่ำยจำกผลกำรด้ำ เนินงำนประจ้ำปี 2564 ทังนีมติดังกล่ำวจะน้ำเสนอต่อที่ประชุมสำมัญ
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯประจ้ำปี 2565 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯพิจำรณำอนุมัติต่อไป

40

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3

งบการเงิน

31.2 เมื่อวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2565 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทย่อยมีมติอนุมัติรำยกำรที่ส้ำคัญดังนี
ก)

จ่ำยเงินปันผลประจ้ำปี ในอัตรำหุ้นละ 0.08 บำท รวมเป็นจ้ำนวนเงิน 21.6 ล้ำนบำท เพิ่มเติมจำกที่
จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลไปแล้วในอัตรำ หุ้นละ 0.10 บำท โดยจ่ำยจำกผลกำรด้ำเนินงำนของบริษัทย่อย
ประจ้ำปี 2564 และจ่ำ ยหุ้นปั นผลในอั ต รำ 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปั นผล รวมเป็ นจ้ำนวนเงิ น 13.5
ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอัตรำเงินปันผล 0.05 บำทต่อหุ้น

ข)

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย อีก 13.5 ล้ำนบำท แบ่งเป็น 27 ล้ำนหุ้น เพื่อรองรับกำรจ่ำยหุ้นปันผล
โดยทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยหลังกำรเพิ่มทุนแล้วจะเป็น 148.5 ล้ำนบำท คิดเป็น 297 ล้ำนหุ้น
ในรำคำตรำไว้ 0.50 บำทต่อหุ้น

ทังนีมติดังกล่ำวจะน้ำเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ของบริษัทย่อยประจ้ำปี 2565 เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ของ
บริษัทย่อยพิจำรณำอนุมัติต่อไป
32. กำรอนุมัติงบกำรเงิน
งบกำรเงินนีได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมกำรของบริษัทฯเมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2565

41

199

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ภาคผนวก

81

1. นายสมพล เกียรติไพบูลย์

• ประธานกรรมการ (อิสระ)
• กรรมการตรวจสอบ
• ประธานคณะกรรมการ
บรรษั ท ภิ บ าล สรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน
แต่งตั้ง 10 ตุลาคม 2544
(ครบวาระการดำรงตำแหน่งเมือ่ 23
เมษายน 2564)

อายุ/ปี

ชื่อ / ตำแหน่ง
วันได้รับการแต่งตั้ง

• 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

วุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม

ไม่มี

สัดส่วนการ
ถือหุ้น % ณ
31 ธ.ค. 64

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ประวัตกิ รรมการและผู้บริหาร (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565)

เอกสารแนบ 1

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหำชน)

2559-2562
2559-2562

2559-2562
2559-2562
2559-2562

2562-ปัจจุบัน
2559-ปัจจุบัน
2559-2564

ระยะเวลา

• วุฒิสมาชิก
• ประธานกรรมการ
• ประธานกรรมการ (อิสระ),
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
• ประธานที่ปรึกษา
• ประธานที่ปรึกษา
• กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิด้านการ
ประกันภัย
• สมาชิก
• รองประธาน

ตำแหน่ง

บริษัท

• รองนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายเศรษฐกิจ)
• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
• คณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
• สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ส.น.ช.)
• องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

• มูลนิธิสมั มาชีพ
• บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

แบบ 56-1 One Report / รำยงำนประจำปี 2564

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ภาคผนวก

201

60

อายุ/ปี

• ปริญญาเอกการตลาด
Kellogg Graduate School of management,
Northwestern University
• ปริญญาโท MBA, คณะบริหารธุรกิจ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรีเภสัชศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล
• หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุน่ ที่ 18/2545
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• หลักสูตร Director Certification Program
Refresher (DCP-Re) รุ่นที่ 18/2549
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุน่ ที่ 60/2549
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
รุ่นที่ 37/2554
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า การพาณิชย์
และอุตสาหกรรม (TEPCoT) รุน่ ที่ 3
สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุน่ ที่ 3
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP)
รุ่นที่ 47/2564
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• National Director Conference 2564
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

วุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม

ไม่มี

สัดส่วนการ
ถือหุ้น % ณ
31 ธ.ค. 64

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

• รัฐมนตรีว่าการ
• รัฐมนตรีว่าการ
• รัฐมนตรีประจำ
• รัฐมนตรีช่วยว่าการ

2562-2563
2560-2562
2559-2560
2559

2563

• ประธานกรรมการ (อิสระ), ประธาน
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน, ประธาน
คณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม
สังคม บริหารความเสีย่ ง และการกำกับ
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษทั และ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนด
ค่าตอบแทน

ตำแหน่ง

2564-ปัจจุบัน

ระยะเวลา

บริษัท

• กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม
• กระทรวงวิทยาศาสตร์
• สำนักนายกรัฐมนตรี
• กระทรวงพาณิชย์

• บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

• บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

แบบ 56-1 One Report / รำยงำนประจำปี 2564

ภาคผนวก

แต่งตั้ง 13 มกราคม 2564

• ประธานกรรมการ (อิสระ)
• ประธานคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล สรรหา และ
กำหนดค่าตอบแทน
• ประธานคณะกรรมการ
นโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม
บริหารความเสี่ยง และการ
กำกับการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์

2. ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์

ชื่อ / ตำแหน่ง
วันได้รับการแต่งตั้ง

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหำชน)

202
แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

• ร อ ง ป ร ะ ธ าน ก ร ร มก าร
(อิสระ)
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
• กรรมการบรรษั ท ภิ บ าล
สรรหา และกำหนด
ค่าตอบแทน
แต่งตั้ง 28 กุมภาพันธ์ 2561

3. นายอภิชาติ จีระพันธุ์

ชื่อ / ตำแหน่ง
วันได้รับการแต่งตั้ง

64

อายุ/ปี

• ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• ปริญญาบัตร ปรอ.รุน่ ที่ 24/2554
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหาร
ระดับสูง (ปปร. รุน่ ที่ 18/2557) สถาบัน
พระปกเกล้า
• หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุน่ ที่ 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
• National Director Conference 2564
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

วุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหำชน)

ไม่มี

สัดส่วนการ
ถือหุ้น % ณ
31 ธ.ค. 64

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

2559-2561
2559-2561
2559-2561

2559-ปัจจุบัน
2559-ปัจจุบัน
2561-2562

2559-ปัจจุบัน

2559-ปัจจุบัน
2559-ปัจจุบัน

2559-ปัจจุบัน

2562-ปัจจุบัน
2561-ปัจจุบัน

ระยะเวลา

• บริษัท คอนติเนนตัล โฮลดิ้งส์
• บริษัท สยามพรีเมียร์ เซอร์วิส จำกัด
• บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด

• กรรมการ
• กรรมการ

• บริษัท เอซี เวิร์ลไวด์ จำกัด
• มูลนิธนิ ักกฎหมายธุรกิจ
• กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา

• บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)

• บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
• บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

• บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด
(มหาชน)

• บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท

• ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกวุฒิสภา
• กรรมการอิ ส ระ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการบรรษั ท ภิ บ าล
สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
• กรรมการกำกับดูแลกิจการ
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน
• กรรมการ
• กรรมการและเหรัญญิก
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ท่องเทีย่ วและกีฬา
• กรรมการ

ตำแหน่ง

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

แบบ 56-1 One Report / รำยงำนประจำปี 2564

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ภาคผนวก

203

ดร. ชัยพัฒน์ สหัสกุล
• กรรมการ (อิสระ)
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการนโยบาย
สิ่งแวดล้อม สังคม บริหาร
ความเสีย่ ง และการกำกับ
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
แต่งตั้ง 28 เมษายน 2553

4. ดร. ชัยพัฒน์ สหัสกุล

ชื่อ / ตำแหน่ง
วันได้รับการแต่งตั้ง

67

อายุ/ปี

• 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
ประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง
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 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

วุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหำชน)

ไม่มี

สัดส่วนการ
ถือหุ้น % ณ
31 ธ.ค. 64

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

• อนุกรรมการ
• รองประธาน
• ประธานอนุกรรมการประเมินผล
• ประธานกรรมการ
• กรรมการ
• กรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์

2559-2560
2559-2560
2559-2560
2559
2559
2559

2559-2562

2559-2561

• อนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและ
ประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ
(สาขาเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ)
• กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม
บริหารความเสี่ยง และการกำกับการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
• กรรมการ
• กรรมการ
• อนุกรรมการ

ตำแหน่ง

• อนุกรรมาธิการนโยบายการเงิน การคลัง
งบประมาณและติดตามสถานการณ์
เศรษฐกิจของประเทศ
• กรรมการ

2561-2562
2561-2562
2560-2562

2559-ปัจจุบัน

2559-ปัจจุบัน

2559-ปัจจุบัน

ระยะเวลา

บริษัท

ภาคผนวก

• บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาค
ตะวันออก จำกัด (มหาชน)
• คณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานบริหาร
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน
• คณะที่ปรึกษาด้านเทคนิคงานวิจยั พัฒนา
เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน
• โครงการภายใต้กองทุนเพือ่ ส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน
• ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
• สภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์
• มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• การเคหะแห่งชาติ
• บริษัท นาวี อินเตอร์เทรด จำกัด
• คณะอนุกรรมการกลัน่ กรองแผนการแก้ไข
ปัญหารัฐวิสาหกิจ
• สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

• บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

• บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)

• สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงการคลัง

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

แบบ 56-1 One Report / รำยงำนประจำปี 2564

204
แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ดร. ชัยพัฒน์ สหัสกุล (ต่อ)

ชื่อ / ตำแหน่ง
วันได้รับการแต่งตั้ง

อายุ/ปี

• หลักสูตร Monitoring the Quality of
Financial Reporting
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• 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 สำนักงาน อีวาย จำกัด
• National Director Conference 2564
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• "Easy listening: เกร็ดความรู้ด้านบัญชีที่ AC ไม่
ควรพลาด" จัดโดย ก.ล.ต.

วุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหำชน)
สัดส่วนการ
ถือหุ้น % ณ
31 ธ.ค. 64

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
ระยะเวลา

ตำแหน่ง

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
บริษัท

แบบ 56-1 One Report / รำยงำนประจำปี 2564

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ภาคผนวก

205

69

5. รศ.น.สพ. กิจจา อุไรรงค์

• กรรมการ (อิสระ)
• กรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
แต่งตั้ง 29 เมษายน 2557

อายุ/ปี

ชื่อ / ตำแหน่ง
วันได้รับการแต่งตั้ง

• วิทยาศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• สัตวแพทย์ศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• วุฒิบัตรด้านโรคสุกร
มหาวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์
ฮันโนเวอร์ สาธารณรัฐเยอรมัน
• หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุน่ ที่ 202/2557
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• Diplomate, Thai Board of Veterinary
Medicine
• หลักสูตร Board Nomination and
Compensation Program (BNCP) รุน่ 9/2563
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• National Director Conference 2564
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

วุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหำชน)

ไม่มี

สัดส่วนการ
ถือหุ้น % ณ
31 ธ.ค. 64

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

• ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
• ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
• ที่ปรึกษา
•
•
•
•
•

2559-ปัจจุบัน
2559-ปัจจุบัน
2559-ปัจจุบัน
2559-ปัจจุบัน
2559-ปัจจุบัน
2559-ปัจจุบัน
2559-ปัจจุบัน
2559-ปัจจุบัน

• คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์
• บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
• บริษัทมาสเตอร์เว็ท จำกัด
• บริษัทแมคโปรดัก๊ ส์ จำกัด
• บริษัท MSD ประเทศไทย จำกัด
(แผนกยาสัตว์)
• บริษัท Zoetis ประเทศไทย จำกัด
(แผนกยาสัตว์)
• คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์
• คณะอนุกรรมการด้านยาและวัคซีนในทางสัตว
แพทย์ สัตวแพทยสภา
• บริษัทเบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า เครือเบทาโกร
• บริษัทในเครือไบโอไซน์
• บริษัทในเครือเว็ทโปรดักส์
• บริษัทในเครือสมาร์ทเว็ท
• บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

• บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

• คณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและ
ผลิตภัณฑ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
• กรมปศุสัตว์

บริษัท

ภาคผนวก

ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
กรรมการอิสระ

•
•
•
•

กรรมการ (อิสระ)
ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
ที่ปรึกษาด้านวิชาการ

• คณะทำงานวิชาการในการป้องกันและ
ควบคุมโรค
• กรรมการกรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
• ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

• คณะกรรมการที่ปรึกษา

ตำแหน่ง

2559-ปัจจุบัน
2559-ปัจจุบัน
2559-ปัจจุบัน
2559-ปัจจุบัน

2561-ปัจจุบัน

2562-ปัจจุบัน

2563-ปัจจุบัน

2563-ปัจจุบัน

ระยะเวลา

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

แบบ 56-1 One Report / รำยงำนประจำปี 2564

206
แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

• 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
• หลักสูตร Financial Statements for Directors
(FSD) รุ่นที่ 11/2554
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

56

• กรรมการ (อิสระ)
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการนโยบาย
สิ่งแวดล้อม สังคม บริหาร
ความเสีย่ ง และการกำกับ
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
แต่งตั้ง 15 ตุลาคม 2564
7. น.ส. อรัญญา วิทยฐานกรณ์

• กรรมการ
• กรรมการนโยบาย
สิ่งแวดล้อม สังคม บริหาร
ความเสี ่ ย ง และการกำกับ
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
• กรรมการซึ ่ ง มี อ ำนาจลง
ลายมื อ ชื ่ อ แทนบริ ษั ทตาม
หนังสือรับรอง
แต่งตั้ง 29 เมษายน 2554

• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการตลาด
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ การเงิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) Class 120/2558
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• หลักสูตร Advance Audit Committee Program
(AACP) รุ่นที่ 42/2564
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไท
• National Director Conference 2564
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

วุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม

55

อายุ/ปี

6. นายวิภธู า ตระกูลฮุน

ชื่อ / ตำแหน่ง
วันได้รับการแต่งตั้ง

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหำชน)

2.27

ไม่มี

สัดส่วนการ
ถือหุ้น % ณ
31 ธ.ค. 64

ญาติ

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

2559-2561

2561-2562

2559-ปัจจุบัน
2564
2561-2563

2562-ปัจจุบัน

2559-ปัจจุบัน
2564
2562-2564

2559-ปัจจุบัน

2559-ปัจจุบัน

2559-ปัจจุบัน

2563-ปัจจุบัน

2564-ปัจจุบัน

ระยะเวลา

• กรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม
บริหารความเสี่ยง และการกำกับการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
• กรรมการ
• รักษาการผู้ชว่ ยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
• ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการ
พาณิชย์
• กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ
กำหนดค่าตอบแทน
• รองประธานกรรมการบริหาร

• กรรมการ (อิสระ) กรรมการตรวจสอบ
กรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม
บริหารความเสี่ยง และการกำกับการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
• กรรมการ (อิสระ)
• กรรมการ (อิสระ)
• กรรมการ (อิสระ)
• กรรมการ
• กรรมการ
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษทั
• กรรมการ (อิสระ)

ตำแหน่ง

บริษัท

บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทริพเพิล ไอ จำกัด (มหาชน)
บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท มิลล์คอน จำกัด (มหาชน)
บริษัท ครีเอทีฟ พาวเวอร์ จำกัด
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

• บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

• บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

• บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
• บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
• บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

• บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

•
•
•
•
•
•
•

• บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

แบบ 56-1 One Report / รำยงำนประจำปี 2564

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ภาคผนวก

207

• กรรมการ
• กรรมการซึ ่ ง มี อ ำนาจลง
ลายมื อ ชื ่ อ แทนบริ ษั ทตาม
หนังสือรับรอง
แต่งตั้ง 29 เมษายน 2556

51

• เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
โคโลราโด-เดนเวอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
• บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและธนาคาร
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุน่ ที่ 174/2556
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• หลักสูตร Risk Management Committee
Program (RMP) รุน่ ที่ 1/2556
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
1.48

7.55

สัดส่วนการ
ถือหุ้น % ณ
31 ธ.ค. 64

ญาติ

ญาติ

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

2559-ปัจจุบัน
2561-2562
2559

2559-ปัจจุบัน

2559-2560
2561-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน

2559-ปัจจุบัน
2559-2560

2559-ปัจจุบัน

• กรรมการ
• กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการ
• กรรมการ
• ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ
• เลขานุการบริษัท ผูจ้ ัดการฝ่ายธุรการ
และคลังสินค้า

• กรรมการ
• ประธาน
• ประธาน
• ประธาน
• ประธาน
• กรรมการบริษทั
• ที่ปรึกษา
• ที่ปรึกษา
2559-ปัจจุบัน
2559-ปัจจุบัน
2559-ปัจจุบัน
2559-ปัจจุบัน

• ที่ปรึกษาอาวุโส

ตำแหน่ง

2560-ปัจจุบัน

ระยะเวลา

บริษัท

•
•
•
•

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน)
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน)

• บริษัท โกลเด้นเธร็ด จำกัด
• บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน)

• คณะอนุกรรมการกลุม่ ค้าชายแดน
และข้ามแดน ด้านจีนตอนใต้
• บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
• บริษัท ฟ้าไชโย จำกัด
• บริษัท ยูโฟล์ว พลัส จำกัด
• บริษัท ฟีลา พลัส จำกัด
• บริษัท เทคซ์ปอร์ตไทย จำกัด
• บริษัท เซ่งเฮงอุตสาหกรรม จำกัด
• สภาหอการค้าไทย พัฒนาระบบ Logistics
• สภาหอการค้า สิบสองปันนา

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

แบบ 56-1 One Report / รำยงำนประจำปี 2564

ภาคผนวก

9. นายวัชร วิทยฐานกรณ์

• กรรมการ
แต่งตั้ง 13 พฤษภาคม 2559

• The Institute of Administration,
Hong Kong
• Ling-Nan College, Hong Kong
• หลักสูตร Directors Certification Program
(DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• National Director Conference 2564
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

71

8. นายวิชยั วิทยฐานกรณ์

วุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม

• หลักสูตร Executive Development Program
(EDP) รุ่นที่ 12/2556
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• หลักสูตร “การบริหารความเสีย่ งองค์กร” รุน่ ที่
5/2558 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุน่ ที่ 23/2559
• National Director Conference 2564
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

อายุ/ปี

น.ส. อรัญญา วิทยฐานกรณ์ (ต่อ)

ชื่อ / ตำแหน่ง
วันได้รับการแต่งตั้ง

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหำชน)

208
แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

นายวัชร วิทยฐานกรณ์ (ต่อ)

ชื่อ / ตำแหน่ง
วันได้รับการแต่งตั้ง

อายุ/ปี

• หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุน่
ที่ 28/2557
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• หลักสูตร Company Reporting Program
(CRP) รุน่ ที่ 8/2557
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่น
ที่ 13/2557
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• หลักสูตร How to Develop a Risk
Management Plan (HRP) รุน่ ที่ 5/2557
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่
22/2559
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน
(วพน.รุน่ ที่ 12/2561),
สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน (รุ่นที่ 5/2562),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• National Director Conference 2564
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

วุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหำชน)
สัดส่วนการ
ถือหุ้น % ณ
31 ธ.ค. 64

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
ระยะเวลา

ตำแหน่ง

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
บริษัท

แบบ 56-1 One Report / รำยงำนประจำปี 2564

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ภาคผนวก

209

• กรรมการ
• กรรมการผู้จดั การ
• ประธานเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการด้านการผลิต
• กรรมการซึ ่ ง มี อ ำนาจลง
ลายมื อ ชื ่ อ แทนบริ ษั ทตาม
หนังสือรับรอง
แต่งตั้ง 18 มีนาคม 2558

10. นายพาชัย จันทร์พิทักษ์

ชื่อ / ตำแหน่ง
วันได้รับการแต่งตั้ง

38

อายุ/ปี

• 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) รุน่ ที่ 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
• หลั ก สู ต ร สาร ะสำคั ญ เบื ้ อ งต้ น เ กี ่ ย วกั บ
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.
2562, บริษัท เบอเคอร์ แอนด์ แม๊คเค็นซี่ จำกัด
• National Director Conference 2564
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

วุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหำชน)

0.36

สัดส่วนการ
ถือหุ้น % ณ
31 ธ.ค. 64

ญาติ

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

2560-2561

2559-ปัจจุบัน
2559-2563

2564-ปัจจุบัน

ระยะเวลา

• กรรมการผู้จดั การ
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการผลิต
• กรรมการ
• รองกรรมการผูจ้ ัดการ
ฝ่าย Supply and Trading
• กรรมการบริหาร

ตำแหน่ง

บริษัท

• บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

• บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
• บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

• บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

แบบ 56-1 One Report / รำยงำนประจำปี 2564

210
ภาคผนวก
แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

• กรรมการ
แต่งตั้ง 28 เมษายน 2559

11. นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล

ชื่อ / ตำแหน่ง
วันได้รับการแต่งตั้ง

40

อายุ/ปี

• 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 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่าย
ตุลาการศาลยุตธิ รรม
• หลักสูตรผูน้ ำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย
สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร Young Entrepreneurship Program
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
• หลักสูตร ABC รุ่นที่ 3
สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• หลักสูตร Director Certification Program
(DCP 227/2559),
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• หลักสูตร Strategic Board Master Class
(SBM 6/2562),
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• National Director Conference 2564
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

วุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหำชน)

1.50

สัดส่วนการ
ถือหุ้น % ณ
31 ธ.ค. 64

ญาติ

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

2559-ปัจจุบัน
2559-ปัจจุบัน
2559-ปัจจุบัน

ระยะเวลา

• กรรมการ
• กรรมการบริหาร
• ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ ัดการ

ตำแหน่ง

บริษัท

• บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
• บริษัท โกลเด้นเธร็ด จำกัด
• บริษัท โกลเด้นเธร็ด จำกัด

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

แบบ 56-1 One Report / รำยงำนประจำปี 2564

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ภาคผนวก

211

• กรรมการ
• กรรมการซึ ่ ง มี อ ำนาจลง
ลายมื อ ชื ่ อ แทนบริ ษั ทตาม
หนังสือรับรอง
แต่งตั้ง 26 เมษายน 2560

12. นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม

ชื่อ / ตำแหน่ง
วันได้รับการแต่งตั้ง

47

อายุ/ปี

1.03

สัดส่วนการ
ถือหุ้น % ณ
31 ธ.ค. 64

ญาติ

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

2559-ปัจจุบัน
2559-ปัจจุบัน

2559-ปัจจุบัน

2560-ปัจจุบัน
2559-ปัจจุบัน

ระยะเวลา

• กรรมการ
• กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ
พิจารณาค่าตอบแทน
• กรรมการ และคณะอนุกรรมการ
ยุทธศาสตร์และการลงทุน
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
• กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง

ตำแหน่ง

บริษัท

• บริษัท เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด
• บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)

• บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน)

• บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
• บริษัท เมเจอร์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
(มหาชน)

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

แบบ 56-1 One Report / รำยงำนประจำปี 2564

ภาคผนวก

• หลักสูตร Diploma Examination (EXAM)
รุ่นที่ 22/2550
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุน่ ที่ 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
• หลักสูตร Advanced Audit Committee
Program (AACP) รุ่นที่ 23/2559
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

• ปริญญาโท สาขาการเงินและการตลาด
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป คณะพาณิชย์
ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ รุน่ ที่ 6
สถาบันวิทยาการผูล้ งทุนไทย
• หลักสูตร CFO มืออาชีพ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุน่ ที่ 14/2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

วุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหำชน)

212
แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

• กรรมการ
• กรรมการซึ ่ ง มี อ ำนาจลง
ลายมื อ ชื ่ อ แทนบริ ษ ั ท ตาม
หนังสือรับรอง
แต่งตั้ง 23 เมษายน 2564

13. นายคุณา วิทยฐานกรณ์

นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม (ต่อ)

ชื่อ / ตำแหน่ง
วันได้รับการแต่งตั้ง

50

อายุ/ปี

• ปริญญาตรี Central Queensland University,
Australia
• อนุปริญญา Victoria Business College,
Australia
• ประกาศนียบัตร Stott’s Commercial
College, Australia
• หลักสูตร Director Certification Program
Refresher (DCP) รุ่นที่ 305/2564
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• National Director Conference 2564
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

• หลักสูตร Corporate Governance for Capital
Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 20/2561
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• หลักสูตร Board Nomination and
Compensation Program (BNCP) รุน่ ที่ 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
• National Director Conference 2564
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

วุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหำชน)

0.60

สัดส่วนการ
ถือหุ้น % ณ
31 ธ.ค. 64

ญาติ

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

•
•
•
•
•
•
•
•

นายกสมาคม
กรรมการ
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จดั การ

•
•
•
•

• รองกรรมการผูจ้ ัดการ
• ผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิก
• ที่ปรึกษา
• ผู้จัดการแผนกสถาบันสัมพันธ์

2559-ปัจจุบัน
2559-ปัจจุบัน
2559-ปัจจุบัน
2559-ปัจจุบัน

ตำแหน่ง

2564-ปัจจุบัน
2564-ปัจจุบัน
2561-ปัจจุบัน
2559-ปัจจุบัน

ระยะเวลา

บริษัท

สมาคมผู้ผลิตน้ำมันถั่วเหลืองและรำข้าว
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท อีวี โซไซตี้ จำกัด
บริษัท ซีดับบลิว บีที พร๊อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น
จำกัด
บริษัท ซีดับบลิว บี ที จำกัด
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

แบบ 56-1 One Report / รำยงำนประจำปี 2564

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ภาคผนวก

213

• ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ด้านการบริหาร
• ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี
และการเงิน
แต่งตั้ง 28 มกราคม 2558

15. น.ส. สุนนั ทา ไตรเทพาภิรักษ์

• รักษาการประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร
แต่งตั้ง 1 มกราคม 2564

14. นายจารุพจน์ ณีศะนันท์

ชื่อ / ตำแหน่ง
วันได้รับการแต่งตั้ง

59

77

อายุ/ปี

• บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ (2)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Anti-Corruption : The Practical Guide
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรการวางกลยุทธ์วิเคราะห์เครดิต ครั้งที่ 12/2561 บริษัท เศรษฐลักษมิ์ จำกัด
• e-Payment System (กระบวนการรับ-จ่ายเงิน
อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบการและ
ผู้ปฏิบัติงานทางบัญชีการเงิน)
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
• หลักสูตรการวางกลยุทธ์วิเคราะห์เครดิต ครั้งที่
3-6/2562 บริษัท เศรษฐลักษมิ์ จำกัด
• หลักสูตรปัญหาการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย แนว
ทางแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักบัญชี
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
• หลักสูตร เทคนิคและจุดที่ต้องระมัดระวังในการ
ควบคุมภายในและปรับปรุงระบบบัญชี
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
• หลักสูตร ปัญหาการบันทึกบัญชี สินทรัพย์ หนี้สิน
และส่วนของเจ้าของ เพื่อให้ถูกต้องตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด

• บริหารธุรกิจบัณฑิต West Virginia University,
U.S.A
• หลักสูตร Director Accreditation Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• หลั ก สู ต รสาระสำคั ญ เ บื ้ อ งต้ น เก ี ่ ย วกั บ
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.
2562, บริษัท เบอเคอร์ แอนด์ แม๊คเค็นซี่ จำกัด

วุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหำชน)

0.08

ไม่มี

สัดส่วนการ
ถือหุ้น % ณ
31 ธ.ค. 64

ไม่มี

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

2559-2563

2564-ปัจจุบัน

2564-ปัจจุบัน
2564

ระยะเวลา

บริษัท

• ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการ
• บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
บริหาร
• ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ ัดการฝ่ายบัญชีการเงิน • บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

• รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
• บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
• รักษาการกรรมการผูจ้ ัดการ และรักษาการ • บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการ
พาณิชย์

ตำแหน่ง

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

แบบ 56-1 One Report / รำยงำนประจำปี 2564

214
ภาคผนวก
แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

• ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ ัดการ
ฝ่ายธุรกิจ 2 3 4
แต่งตั้ง 13 มกราคม 2564

17. น.ส.ธีรดา กอศรีลบุตร

• ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ด้านการพาณิชย์
แต่งตั้ง 1 มกราคม 2565

37

• 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
ความเสีย่ งด้านราคาน้ำมันในตลาดโลก
• หลักสูตรสาระสำคัญเบื้องต้นเกีย่ วกับ
พระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.
2562, บริษัท เบอเคอร์ แอนด์ แม๊คเค็นซี่ จำกัด

• ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

53

16. นายสุชัย วิเศษลีลา

วุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม

• หลักสูตร Ultra Wealth การบริหารการลงทุน
เพื่อนักธุรกิจระดับท็อปของประเทศ รุน่ ที่ 3
บริษัท ดิ อัลตร้าเวลท์ กรุ๊ป จำกัด
• การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน
(Feasibility Study) คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลั ก สู ต รสาระสำคั ญ เ บื ้ อ งต้ น เก ี ่ ย วกั บ
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.
2562, บริษัท เบอเคอร์ แอนด์ แม๊คเค็นซี่ จำกัด
• หลักสูตรการบัญชีสินค้าคงเหลือ,
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
• หลักสูตรเคล็ดลับการจัดทำและนำเสนองบกระเส
เงินสดย่อยอย่างง่าย,
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด

อายุ/ปี

น.ส. สุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์ (ต่อ)

ชื่อ / ตำแหน่ง
วันได้รับการแต่งตั้ง

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหำชน)

ไม่มี

ไม่มี

สัดส่วนการ
ถือหุ้น % ณ
31 ธ.ค. 64

ไม่มี

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

2559-2563
2559-2563

2559-ปัจจุบัน

2564-ปัจจุบัน

2557

2564

2565-ปัจจุบัน

ระยะเวลา

•
•
•
•

ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ ัดการฝ่ายธุรกิจ 2 3 4
กรรมการ
รองผูอ้ ำนวยการ Supply & Trading
นักลงทุนสัมพันธ์

• ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการ
พาณิชย์
• ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ ัดการฝ่าย Supply
and Trading
• รองกรรมการผูจ้ ัดการอาวุโส

ตำแหน่ง

บริษัท

•
•
•
•

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท อินสตาซิม จำกัด
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

• บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)

• บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

• บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

แบบ 56-1 One Report / รำยงำนประจำปี 2564

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ภาคผนวก
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• เลขานุการบริษัท
• ผู้อำนวยการสำนักประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
แต่งตั้ง 14 สิงหาคม 2561

53

58

60

51

อายุ/ปี

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
• หลักสูตรเลขานุการบริษัท
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่น
ที่ 21/2559,
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• หลักสูตร Company Secretary Program
(CSP) รุ่นที่ 92/2561, สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย
• Toward the Sustainable Finance &
Investment in Thailand ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

• Master of Business Administration
(Business & Finance), Southern New
Hampshire University, USA.
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรีวทิ ยาศาสตร์บัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน
กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน
• หลั ก สู ต ร สาร ะสำคั ญ เบื ้ อ งต้ น เ กี ่ ย วกั บ
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.
2562, บริษัท เบอเคอร์ แอนด์ แม๊คเค็นซี่ จำกัด
• ปริญญาตรีวทิ ยาศาสตร์บัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

สัดส่วนการ
ถือหุ้น % ณ
31 ธ.ค. 64

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

2559-2560

2561–ปัจจุบัน
2561–2563

2564-ปัจจุบัน

2565-ปัจจุบัน
2564
2559-2563

2558-ปัจจุบัน

2564-ปัจจุบัน
2562-2564
2559-2561

ระยะเวลา

• ผู้อำนวยการสำนักประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร
• เลขานุการบริษัท
• รักษาการผูอ้ ำนวยการสำนักประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
• ผู้จัดการแผนกกำกับการปฏิบัติงาน

• บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

• บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
• บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

• บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

• บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
• บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
• บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

• บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

• ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ ัดการ ฝ่ายการผลิต

• ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ ัดการสายงานการผลิต
• ผูอ้ ำนวยการฝ่ายวิศวกรรม
• ผูจ้ ัดการแผนกโครงการ

• บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
• บริษทั สยามฟลาวค้าแป้ง จำกัด
• บริษทั บังกี้ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท

ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ ัดการฝ่ายธุรกิจ 1
ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ ัดการ
กรรมการผู้จดั การ

•
•
•

ตำแหน่ง

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

แบบ 56-1 One Report / รำยงำนประจำปี 2564

ภาคผนวก

21. น.ส. คณัฐศร บัณฑิตเนตร์

• ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ ัดการสายงาน
การผลิต
แต่งตั้ง 10 มกราคม 2565

20. นายสุราษฎร์ จิ๋วประดิษฐกุล

• ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ ัดการ
ฝ่ายการผลิต
แต่งตั้ง 1 สิงหาคม 2557
(เกษียณอายุงาน ตั้งแต่ 1 มกราคม
2565)

19. นายกำธร เอกเมธีพันธ์

• ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ ัดการฝ่าย
ธุรกิจ 1
แต่งตั้ง 2 สิงหาคม 2564

18. นายสุรณัฐ เขมธรรม

ชื่อ / ตำแหน่ง
วันได้รับการแต่งตั้ง

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหำชน)
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แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

น.ส. คณัฐศร บัณฑิตเนตร์ (ต่อ)

ชื่อ / ตำแหน่ง
วันได้รับการแต่งตั้ง

อายุ/ปี

• Advances for Corporate Secretary 2563
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• หลั ก สู ต ร สาร ะสำคั ญ เบื ้ อ งต้ น เกี ่ ย วกั บ
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.
2562, บริษัท เบอเคอร์ แอนด์ แม๊คเค็นซี่ จำกัด
• เตรียมความพร้อมปรับเปลีย่ นเพื่อความยั่งยืนกับ
One Report, สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• แนวปฏิบัตกิ ารจัดทำรายงานการมีสว่ นได้เสีย
และข้อควรรู้เกีย่ วกับนโยบายการใช้ขอ้ มูลภายใน,
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• ESG Showcase ในหัวข้อ "การเปิดเผยข้อมูล
ด้าน ESG ใน one report,
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• การสรรหากรรมการมีกระบวนการอย่างไร ให้
ถูกต้องตามหลัก CG, สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย
• CGR Workshop สัมมนา หัวข้อ หลักเกณฑ์การ
สำรวจโครงการ CGR ปี 2566 ครั้งที่ 2/2021,
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

วุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหำชน)
สัดส่วนการ
ถือหุ้น % ณ
31 ธ.ค. 64

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
ระยะเวลา

ตำแหน่ง

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
บริษัท

แบบ 56-1 One Report / รำยงำนประจำปี 2564

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ภาคผนวก
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X = ประธานกรรมการ
/ = กรรมการ
// = กรรมการบริหาร

ดร.สุวิทย์ เมษิณทรีย์
นายอภิชาติ จีระพันธ์
ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล
รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์
นายวิภูธา ตระกูลฮุน
นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์
นายวิชัย วิทยฐานกรณ์
นายวัชร วิทยฐานกรณ์
นายพาชัย จันทร์พิทักษ์
นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกลุ
นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม
นายคุณา วิทยฐานกรณ์

X
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

บมจ. น้ำมันพืช
ไทย

/

/ , //

บมจ. พรอดดิจิ

บจ. น้ำมันบริโภคไทย

/

บมจ. ไทยฮา

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

//

//

/

บจ. เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง บจ. โกลเด้น เธร็ด

แบบ 56-1 One Report / รำยงำนประจำปี 2564

ภาคผนวก

หมายเหตุ :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

รายชื่อ

o รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565)

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหำชน)
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แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564

ภาคผนวก

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหำชน)

219

แบบ 56-1 One Report / รำยงำนประจำปี 2564

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในปี 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
ลำดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

รายชื่อ
ดร.สุวิทย์ เมษิณทรีย์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายอภิชาติ จีระพันธุ์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายวิภูธา ตระกูลฮุน
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายวิชยั วิทยฐานกรณ์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายวัชร วิทยฐานกรณ์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายพาชัย จันทร์พิทกั ษ์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายคุณา วิทยฐานกรณ์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายจารุพจน์ ณีศะนันท์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายสุชัย วิเศษลีลา
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นางสาวธีรดา กอศรีลบุตร
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายสุรณัฐ เขมธรรม
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายกำธร เอกเมธีพันธ์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นางสาวคณัฐศร บัณฑิตเนตร์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ตำแหน่ง
ประธำนกรรมกำร (อิสระ)
รองประธำนกรรมกำร (อิสระ)
กรรมกำร (อิสระ)
กรรมกำร (อิสระ)
กรรมกำร (อิสระ)
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร กรรมกำรผู้จัดกำร
ประธำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำรด้ำนกำรผลิต
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
รักษำกำรประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
ประธำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำรด้ำนกำรบริหำร
ประธำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำรด้ำนกำรพำณิชย์
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรฝ่ำยธุรกิจ 2 3 4
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรฝ่ำยธุรกิจ 1
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรสำยงำนกำรผลิต
เลขำนุกำรบริษัท

จำนวนหุ้น ณ วันที่ จำนวนหุ้น ณ วันที่ เปลี่ยนแปลง สัดส่วนการ
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 เพิ่มขึ้น/(ลดลง) ถือหุ้น (%)
18,384,869
18,384,869
2.27
58,767,228
58,767,228
7.55
2,261,850
2,261,850
11,300,000
12,000,000
700,000
1.48
2,896,000
2,896,000
0.36
12,131,837
12,131,837
1.50
8,000,000
8,000,000
1.03
305,757
305,757
5,150,000
4,850,000
(300,000)
0.60
680,239
680,239
0.08
รวม
14.87

220

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564

ภาคผนวก

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 One Report / รำยงำนประจำปี 2564

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อบริษัทย่อย
รายชื่อกรรมการ
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 :

บริษัท พรอดดิจิ จำกัด
/ ,X
/
/
/
/
/
/ , //
/ , //
/

X = ประธานกรรมการ
/ = กรรมการ
// = กรรมการบริหาร
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แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564

ภาคผนวก

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหำชน)
เอกสารแนบ 3

แบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี 2564

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
(Compliance)

หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน
บริษัทจัดให้มีแผนกตรวจสอบภายใน โดยมี นายกฤษณ์ กองแก้ว ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน เป็นหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท
ประวัติการศึกษา

บัญชีบัณฑิต, สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

วุฒิบัตรสำหรับวิชาชีพ

Certified Professional Internal Auditor in Thailand
IIA’S Endorsed Internal Auditing Program (EIAP) Chulalongkorn University
Certified Professional Internal Auditor in Thailand
ISO Internal Quality Audits Certificate
OHSAS 18001:2007 Internal Audit Certificate

ประวัติการฝึกอบรม

Introduction to Control Self-Assessment The Institute of Internal Auditors of
Thailand (IIAT)
Skill for the New Auditor-in-charge The Institute of Internal Auditors of Thailand (IIAT)
Mini MBA Thammasat University
Enterprise Risk Management : What’s New? What’s Next

ประวัติการทำงาน

ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จากัด (มหาชน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท บริษัท อาร์พีซีจี จากัด (มหาชน)
ผู้ควบคุมงาน สำนักตรวจสอบภายใน และทีมงานที่ปรึกษา MD บริษัทในเครือไออาร์พีซี
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ภาคผนวก

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี 2564

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)
บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ขึ้นมาเพื่อ
ช่วยติดตามการดำเนินงาน ประมวลผล ทบทวน และปรับปรุงระบบงานต่างๆ ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบาย แผนธุรกิจ
และการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมกันนี้ คณะกรรมการชุดดังกล่าว ได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทขึ้ น
โดยมอบหมายให้ นายกฤษณ์ กองแก้ว เป็นผู้ความรับผิดชอบในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
นโยบาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และกฎหมายมหาชน
ประวัติการศึกษา

บัญชีบัณฑิต, สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

วุฒิบัตรสำหรับวิชาชีพ

Certified Professional Internal Auditor in Thailand
IIA’S Endorsed Internal Auditing Program (EIAP) Chulalongkorn University
Certified Professional Internal Auditor in Thailand
ISO Internal Quality Audits Certificate
OHSAS 18001:2007 Internal Audit Certificate

ประวัติการฝึกอบรม

Introduction to Control Self-Assessment The Institute of Internal Auditors of
Thailand (IIAT)
Skill for the New Auditor-in-charge The Institute of Internal Auditors of Thailand (IIAT)
Mini MBA Thammasat University
Enterprise Risk Management : What’s New? What’s Next

ประวัติการทำงาน

ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จากัด (มหาชน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท บริษัท อาร์พีซีจี จากัด (มหาชน)
ผู้ควบคุมงาน สำนักตรวจสอบภายใน และทีมงานที่ปรึกษา MD บริษัทในเครือไออาร์พีซี
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ภาคผนวก

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 4

-

แบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี 2564

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ไม่มี
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ภาคผนวก

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 5

แบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี 2564

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูล จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ดังรายละเอียดปรากฏบนเว็บไซต์บริษัท
(www.tvothai.com) ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”
จรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็ม
https://www.tvothai.com/themes/tvothai/downloads/corporate-governance-new/20210406-115443-11-63-m.pdf
นโยบายและแนวปฏิบตั ิการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็ม
https://www.tvothai.com/themes/tvothai/downloads/corporate-governance-new/20211227-145204-12-64-pdfio-i.pdf
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แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564

ภาคผนวก

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 6

แบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี 2564

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
รายงานคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท น ้ามันพืชไทย จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ านวน 3 ท่าน ได้แก่
นายอภิชาติ จีรพันธุ์ ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล และนายวิภูธา ตระกูลฮุน และมี ผู้จัดการส านัก ตรวจสอบภายในท าหน้าที่เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและตามกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในรอบปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ประชุมรวม 5 ครั้ง รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโ ดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยซึ่งกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้า
ประชุมครบทุกครั้ง ในการประชุมรวม 5 ครั้ง และได้สรุปรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบ
โดยสรุปสาระสาคัญของการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นดังนี้
1) รายงานทางการเงินของบริษัท มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
2) บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ
3) บริ ษ ั ท มี ก ารปฏิ บ ั ต ิ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ ก าหนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4) ได้พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลเพื่อทาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี โดยได้พิจารณาผลการ
ปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และชื่อเสียงของผู้สอบบัญชี รวมทั้งความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีแล้ว
เห็นชอบให้ นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ และ/หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล และ/หรือ นายฉัตรชั ย
เกษมศรีธนาวัฒน์ แห่งบริษัทส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2565 และน าเสนอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี
5) รายการที ่ เ กี ่ ย วโยงกั น หรื อ รายการที ่ อ าจมี ค วามขั ดแย้ งทางผลประโยชน์ เป็ น ไปตามข้อ ก าหนดส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
6) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท

นายอภิชาติ จีระพันธุ์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
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ภาคผนวก

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี 2564

รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน (“คณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ”) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
3 ท่าน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 1 ท่าน ดังนี้
1) ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ
2) นายอภิชาติ จีระพันธุ์
กรรมการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ
3) รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์
กรรมการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ
4) นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ
โดยมีนางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการบริหาร ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ มีหน้าที่รับผิดชอบที่สำคัญ ในด้านการกำกับดูแลให้บริษัทดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี
เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน และพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้ง
พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยในปี 2564 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ มีการประชุมทั้งสิ้น
12 ครั้ง และได้รายงานการดำเนินงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้งที่มีการประชุม โดย สรุป
สาระสำคัญ ดังนี้
ด้านบรรษัทภิบาล
• พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายด้านบุคลากร รวมถึงระเบียบในการปฏิบัติงาน อาทิ ระเบียบข้อ
ร้องเรียน, ระเบียบว่าด้วยค่าตอบแทน และระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการเอกสารและข้อมูลการประชุม เพื่อให้เหมาะสมกับ
ธุรกิจ สอดคล้องกับกฎหมาย และแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการตลาดทุน ตลอดจนหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
• ทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทบทวนตารางทักษะของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) เพื่อเป็นการสอบทาน
โครงสร้าง องค์ประกอบ และความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการบริษัท และใช้ประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการ และให้
เห็นถึงความจำเป็นต่อองค์ประกอบของกรรมการที่ยังขาดอยู่
• รับทราบรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
ด้านการสรรหา
ในวาระการพิจารณากรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งได้แก่
นายสมพล เกียรติไพบูลย์ นายอภิชาติ จีระพันธุ์ รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์ และนายวิชิต วิทยฐานกรณ์ คณะกรรมการบรรษัท
ภิบาลฯ ไม่ได้พิจารณากรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าว เนื่องจากครั้งนี้มีกรรมการอิสระที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลฯ ที่ต้องออกจากตำแหน่ ง 3 ท่าน เพื่อความโปร่งใสตามหลักการกำกั บดูแลกิจการที่ด ี ทั้งนี้ นายสมพล
เกียรติไพบูลย์ ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอรับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
• บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
และแจ้งผ่านระบบอีเล็กทรอนิกส์ (SET Portal) ของตลาดหลักทรัพย์ ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 27 มกราคม
2564 ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อ นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
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บรรษัทภิบาลฯ จึงได้พิจารณาประวัติ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ รวมถึงความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่
จำเป็นต้องมี (Board Skill Matrix) และความหลากหลายในคณะกรรมการ จึงเห็นสมควรเสนอชื่อต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
• นายวิชิต วิทยฐานกรณ์ กรรมการที่ออกตามวาระถึงแก่กรรม คณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ จึงได้พิจารณาประวัติ คุณสมบัติ
และความเหมาะสม จึงเห็นชอบให้เสนอชื่อ นายคุณา วิทยฐานกรณ์ เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ถึงแก่กรรม
• ดำเนินกระบวนการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็น
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
• พิจารณาให้ความเห็นเสนอแต่ งตั้ งที่ ปรึก ษา ผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก นำเสนอต่อที่ประชุ ม
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ดังนี้
1) ดร.สุ ว ิ ท ย์ เมษิ น ทรี ย ์ เข้ า ดำรงตำแหน่ ง ประธานกรรมการ, ประธานคณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าลฯ และประธาน
คณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
2) นายวิภูธา ตระกูลฮุน เข้าดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท กรรมการ (อิสระ) และกรรมการตรวจสอบ
(แทนนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์)
ด้านกำหนดค่าตอบแทน
• พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ประกอบไปด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน เงินรางวัล และค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการนโยบายสิ่ งแวดล้ อม สั งคม บริ ห ารความเสี ่ ยง และการกำกับ การปฏิบ ั ติ งาน เพื ่ อ นำเสนอต่ อ ที ่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติ
• พิจารณาค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
• พิจารณาค่าตอบแทนที่ปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ
นอกจากนี้ ผลจากการที่บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำให้ปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้
• ได้รับการประเมินผลสำรวจรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2564 โดยสมาคมส่งเสริม
กรรมการบริษัทไทย โดยมีคะแนนอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” หรือ 5 ดาว และได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 44 บริษัท Top
Quartile ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap.) ≥ 10,000 ล้านบาท
• ไ ด ้ ร ั บ ร า ง ว ั ล ASEAN Asset Class Publicly Listed Companies จ า ก โ ค ร ง ก า ร 2019 ACGS ASEAN Corporate
Governance Scorecard เป็ น รางวั ลที่ สะท้ อนให้ เห็น ถึ งการกำกับ ดู แลกิ จการที่ ดี ระดั บ ภู มิภ าค การตระหนัก ถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย IOD
• ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ Thailand Sustainability Investment (THIS) หรือ หุ้นยั่งยืน ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็น
ปีที่ 4
• ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอยู่ในกลุ่ มหลักทรัพย์ ESG 100 (Environmental, Social and Governance) ของกลุ่มเกษตรและ
อุ ต สาหกรรมอาหาร ต่ อ เนื ่ อ งกั นเป็ น ปี ท ี่ 6 พร้ อ มรางวั ลเกี ยรติ คุ ณการเปิ ดเผยข้ อ มู ลด้ านความยั่ งยื น Sustainability
Disclosure Award ประจำปี 2564 จากสถาบันไทยพัฒน์
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• ได้รับรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2564 ประเภท “Best of the Best”จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(อย.) เป็นปีที่ 4 ถือเป็นสถานประกอบการด้านอาหารที่ประกอบกิจการด้วยความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม มุ่งเน้นประโยชน์ของ
ผู้บริโภคเป็นสำคัญ สามารถรักษาคุณภาพและมาตรฐานที่ดีอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและชุมชนอย่างสม่ำเสมอ
• ได้รับเกียรติบัตรพร้อมโล่รางวัลโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน
“CSR-DIW Continuous” ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
การได้รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยความรับผิดชอบ
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย สร้างความสมดุลทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อพัฒนาธุรกิจเติบโต
อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

(ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์)
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
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รายงานคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลการปฏิบัตติ ามกฎเกณฑ์
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารจัดการองค์กรสู่ความยั่งยืน ตั้งแต่การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ การบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่บูรณาการเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม
และบรรษัทภิบาล (Environmental Social and Governance : ESG) เข้าไปในกระบวนการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจยั่งยืนในระยะ
ยาวสามารถสร้างผลเชิงบวกต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย แบบบูรณาการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
โดยในปี 2564 บริษัทยังคงรักษามาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่สร้างผลประกอบการที่ดีควบคู่ไปกับ การดูแลสังคม ชุมชน
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญกับปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อพัฒนาให้การดำเนินงานแต่ละด้านประสาน
ไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการ
กำกั บ การปฏิ บ ั ต ิ ต ามกฎเกณฑ์ (Environmental, Social, Risk Management and Compliance Policy Committee ; ESRC)
เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบาย กรอบการดำเนินงาน ทบทวนและปรับปรุงระบบงานต่างๆ ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบาย
แผนธุรกิจ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีคณะจัดการ ESRC-E ที่ประกอบด้วยผู้บริหารฝ่ายต่างๆ ทำหน้าที่ติดตามการดำเนินงานระดับ
องค์กรและระดับจัดการทั่วทั้งองค์กรอย่างใกล้ชิด ตามแนวนโยบาย และกรอบการดำเนินงานที่ได้รับจากคณะกรรมการนโยบาย ESRC
โดยผ่ า นคณะทำงานขั บ เคลื ่ อ น 3 ด้ า น ได้ แ ก่ คณะทำงานด้ า นสิ ่ งแวดล้ อ มและสั งคม คณะทำงา นด้ า นการบริ ห ารความเสี่ยง
และคณะทำงานด้านการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อให้เกิดการบูรณาการของการบริหารทั้งเชิงนโยบายการปฏิบัติ และการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลอันจะก่อให้เกิดความต่อเนื่องและทั่วถึงทั้งองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
คณะกรรมการนโยบาย ESRC มีความเห็นว่าในปี 2564 บริษัทได้พัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์กรให้ครอบคลุมและ
เชื่อมโยงทุกด้านทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม การบริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างต่อเนื่อง มีการกำกับดูแล
การการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการนโยบาย ESRC อย่างครบถ้วน สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และเป็นการสร้างคุณค่าให้องค์กรอย่างยั่งยืนในระยะยาวต่อไป
ในนามคณะกรรมการนโยบาย ESRC

(ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์)
ประธานคณะกรรมการนโยบาย ESRC
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงบการเงินและสารสนเทศทางการเงินในรายงาน
ประจำปี โดยงบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชี ซึ่งรวมถึงการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุด
และจัดให้มีระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการรายงานทางการเงินและการป้องกันสินทรัพย์ของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีและทบทวนระบบบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการ
กำกับดูแลกิจการที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรง
รักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ตลอดจนป้องกันความเสี่ยงจากการดำเนินงาน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมกรรมการบรรษัทภิบาลฯ และคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน
การบริหารความเสี่ยง และการกำกับกิจการที่ดีที่ฝ่ายจัดการของบริษัททำขึ้น และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
จากรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับกิจการที่ดี รวมทั้งระบบงานที่เป็นอยู่นี้
คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลถึงความน่าเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง
การกำกับกิจการที่ดี และการรักษาสินทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์)
ประธานกรรมการ

(นายจารุพจน์ ณีศะนันท์)
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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ภาคผนวก

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 7
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กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
https://www.tvothai.com/themes/tvothai/downloads/corporate-governance-new/20211208-113813--w.pdf
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
https://www.tvothai.com/themes/tvothai/downloads/corporate-governance-new/20211208-114334--f.pdf
กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
https://www.tvothai.com/themes/tvothai/downloads/corporate-governance-new/20211213-084051-2-t.pdf
กฎบัตรคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์
https://www.tvothai.com/themes/tvothai/downloads/corporate-governance-new/20211208-114154--f.pdf
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