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Efficiency | การบริหารต้นทุน อย่างมีประสิทธิภาพ
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ปี 2562 มีการน�ำเข้าเมล็ดถั่วเหลือง
เพื่อใช้ผลิต 1.6 ล้านตัน
เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่ 1.3 ล้านตัน

Advancement | เพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มผลผลิต
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การใช้ ไฟฟ้าในโรงกลั่นลดลงจากปี 2561
คิดเป็น 38.4 ยูนิตต่อตันน�้ำมันดิบ
การใช้น�้ำลดลงจากปี 2561
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ปี 2562 เป็นปีแห่งความท้าทายภายใต้ความผันผวนในระบบ
เศรษฐกิจและการเงินโลก สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา
และจีน ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทวี
ความรุนแรงมากขึ้น ตลอดจนพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลง
ไป ตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและความใส่ใจในสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม
แนวโน้มการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิตขิ องโลกยุค Digital
Transformation ที่เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมีบทบาทส�ำคัญต่อ
ความส�ำเร็จในการด�ำเนินธุรกิจ ได้สร้างความท้าทายรุกไล่ธุรกิจ
ดั้งเดิม ควบคู่กับการสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค
ยุคดิจิทัล บริษัทเล็งเห็นความส�ำคัญและความจ�ำเป็นอย่างยิ่ง
ในการน� ำ เอาเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มาปรั บ ใช้ กั บ ทุ ก ส่ ว นของธุ ร กิ จ
เป็นการเพิม่ ศักยภาพให้กบั ทุกองค์ประกอบของธุรกิจในการแข่งขัน
อย่ า งยั่ ง ยื น นั บ ตั้ ง แต่ ก ารบู ร ณาการของกระบวนการท� ำ งาน
สารสนเทศและการจัดสรรทรัพยากร การสร้างสรรค์นวัตกรรม
การพั ฒ นาระบบขนส่ ง และช่ อ งทางจั ด จ� ำ หน่ า ยครั้ ง ใหญ่ เ พื่ อ
รองรับการขยายก�ำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นและให้ธุรกิจปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงช่วยตอบโจทย์ธุรกิจใหม่ๆ
ที่จะเกิดขึ้น
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ท่ามกลางการเปลีย่ นผ่านและการเปลีย่ นแปลง บริษทั มุง่ มัน่ พัฒนา
ศักยภาพ ความเป็นผู้น�ำธุรกิจน�้ำมันพืชและวัตถุดิบอาหารสัตว์
ในอาเซียน ผ่านการลงทุนด้านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและคาดว่า
จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งในตลาดน�้ำมันพืชพรีเมียมและวัตถุดิบ
อาหารสั ต ว์ ภ ายในปี 2563 นี้ รวมถึ ง แผนการขยายตลาด
ส่งออกน�้ำมันพืชค้าปลีกในกลุ่มประเทศ CLMV ผ่านแบรนด์สินค้า
“เฮลท์ตี้ เชฟ” โดยปัจจุบันแบรนด์ “เฮลท์ตี้ เชฟ” เป็นผู้น�ำ
ด้านยอดขายอันดับหนึง่ ในประเทศกัมพูชา และขยายตลาดส่งออก
น�้ำมันอุตสาหกรรมอาหารในภูมิภาคอาเซียน ขณะเดียวกันบริษัท
ได้ดำ� เนินการบริหารความเสีย่ งอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
ทั้งในด้านการจัดการมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม การป้องกันอุบัติเหตุ
ในกระบวนการท�ำงานทัง้ หมด ซึง่ จะเป็นส่วนทีท่ ำ� ให้บริษทั สามารถ
บรรลุวตั ถุประสงค์ในการด�ำเนินตามแผนธุรกิจทีว่ างไว้ได้ ตลอดจน
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท เพื่อส่งมอบให้แก่ทั้งผู้ถือหุ้น
และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของบริษัท น�้ำมันพืชไทย (จ�ำกัด) มหาชน ที่จะเป็นผู้น�ำในด้าน
ธุรกิจน�ำ้ มันพืชและวัตถุดบิ อาหารสัตว์อย่างมัน่ คง มีการพัฒนาธุรกิจ
ทีเ่ กีย่ วข้องอย่างต่อเนือ่ ง มีธรรมาภิบาล ใส่ใจสังคมและสิง่ แวดล้อม

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ผมมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า
บริษทั น�ำ้ มันพืชไทย (จ�ำกัด) มหาชน
ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ชั้ น น� ำ และเชี่ ย วชาญ
ในอุตสาหกรรมสกัดน�ำ้ มันถัว่ เหลือง
มากว่า 5 ทศวรรษ มีศักยภาพ และ
มี ค วามพร้ อ มต่ อ การแข่ ง ขั น ทั้ ง
ตลาดภายในประเทศและตลาดโลก

ส�ำหรับ ปี 2562 บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน) สามารถ
สร้างผลประกอบการทางธุรกิจให้เติบโตด้วยปริมาณการขายวัตถุดบิ
อาหารสัตว์และน�้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ที่ขยายตัวร้อยละ 7 และ 5
ตามล�ำดับ เมือ่ เทียบกับปี 2561 ส่งผลให้รายได้รวมทัง้ ปีของบริษทั
มีมูลค่า 23,587 ล้านบาท และมีก�ำไรสุทธิ 1,411 ล้านบาท คิดเป็น
ผลก�ำไร 1.74 บาทต่อหุน้ จากการด�ำเนินธุรกิจด้วยหลักการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืนบนพืน้ ฐาน การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ สี ง่ ผลให้ในปี 2562
บริษัทได้รับรางวัล “SET Awards 2019” กลุ่มรางวัล Business
Excellence ประเภท Best Company Performance Awards
และได้รับการประเมิน คะแนน CG อยู่ในระดับดีเลิศ (5 ดาว) ขณะ
เดียวกันบริษัทได้รับ การคัดเลือกเป็น “หุ้นยั่งยืน” ประจ�ำปี 2562
โดยเป็น 1 ใน 98 บริษัทจดทะเบียนที่มีการด�ำเนินธุรกิจที่ค�ำนึงถึง
สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social
and Governance: ESG) อีกด้วย
ผมมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า บริษัท น�้ำมันพืชไทย (จ�ำกัด)
มหาชน ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ชั้ น น� ำ และเชี่ ย วชาญในอุ ต สาหกรรม
สกัดน�้ำมันถั่วเหลืองมากว่า 5 ทศวรรษ มีศักยภาพ และมีความ
พร้ อ มต่ อ การแข่ ง ขั น ทั้ ง ตลาดภายในประเทศและตลาดโลก
ด้วยสินค้าทีไ่ ด้รบั การยอมรับและไว้วางใจจากลูกค้า ในเรือ่ งคุณภาพ
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และมาตรฐานตรงตามความต้องการของลูกค้า และการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างเป็นองค์รวมด้วยความใส่ใจในผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกภาคส่วน อันน�ำไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืน และสร้างผลตอบแทน
ที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง
โอกาสนี้ ในนามของคณะกรรมการบริ ษั ท ผมขอขอบคุ ณ
ผูม้ อี ปุ การคุณต่อบริษทั ท่านผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า สถาบันการเงิน พันธมิตร
ทางธุรกิจ ส่วนราชการ ผู้บริโภค และประชาชนทั่วไป ตลอดจน
สื่อมวลชนที่ได้ให้ความไว้วางใจแก่คณะกรรมการและผู้บริหาร
ของบริษัทด้วยดีตลอดมา และหวังว่าจะช่วยสนับสนุนและส่งเสริม
ให้การด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ประสบความส�ำเร็จยิง่ ขึน้ ไปในอนาคต
และท้ายที่สุดนี้ ขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานบริษัททุกท่าน
จากใจจริง ที่ได้ทุ่มเทแรงใจ แรงกาย มุ่งมั่นพัฒนาการท�ำงานและ
สร้างผลงานให้สำ� เร็จตามเป้าหมายทีไ่ ด้วางไว้ ขออวยพรให้ทกุ ท่าน
ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ตลอดไป

(นายสมพล เกียรติไพบูลย์)
ประธานกรรมการ
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ข้อมูลทางการเงิน
สินทรัพย์รวม

รายได้รวม

มูลค่าต่อหุ้น (บาท)

11,765.55
ล้านบาท

23,800.04
ล้านบาท

10.72 ล้านบาท

(หน่วย : ล้านบาท)
2559

2562

2561

2560

11,765.55

11,038.00

11,615.05

11,083.06

หนี้สินรวม

2,716.25

2,192.57

3,048.73

2,167.31

ส่วนของผู้ถือหุ้น

9,049.30

8,845.43

8,566.32

8,915.75

รายได้รวม

23,800.04

25,118.91

24,805.05

28,335.39

รายจ่ายรวม

21,989.70

22,811.33

23,221.23

25,048.63

ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้

1,807.22

2,304.09

1,580.07

3,283.20

ก�ำไรสุทธิ

1,410.53

1,867.44

1,326.76

2,754.62

ก�ำไรต่อหุ้น (บาท)

1.74

2.31

1.64

3.41

มูลค่าต่อหุ้น (บาท)

10.72

10.47

10.13

10.56

ฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม

ผลประกอบการ

ข้อมูลต่อหุ้น
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

รายได้จากการขายภายในประเทศ
อุตสาหกรรมอาหารสัตว

น้ำมันถั่วเหลืองบร�สุทธิ์

5,646 ลานบาท

14,425 ลานบาท

อื่นๆ

1,156
ลานบาท
บรรจ�ภัณฑ

362

ลานบาท

รายได้จากการขายในต่างประเทศ
น้ำมันถั่วเหลืองบร�สุทธิ์

1,178

ลานบาท

อุตสาหกรรมอาหารสัตว

721
ลานบาท

อื่นๆ

99

ลานบาท
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คณะกรรมการ

1.		นายสมพล เกียรติไพบูลย์
		 ประธานกรรมการ (อิสระ)

4.		รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์
		 กรรมการ (อิสระ)
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2.		นายอภิชาติ จีระพันธุ์
		 กรรมการ (อิสระ)

5. นายบวร วงศ์สินอุดม
รองประธานกรรมการ

3.		ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล
		 กรรมการ (อิสระ)

6. นายวิชิต วิทยฐานกรณ์
กรรมการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

7. นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์
กรรมการ

10. นายพาชัย จันทร์พทิ กั ษ์
กรรมการ
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8. นายวิชัย วิทยฐานกรณ์
กรรมการ

9. นายวัชร วิทยฐานกรณ์
กรรมการ

11. นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล
กรรมการ

12. นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม
กรรมการ
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ประวัติคณะกรรมการ
และผู้บริหาร
1

นายสมพล เกียรติไพบูลย์

ต�ำแหน่งปัจจุบัน :
• ประธานกรรมการ (อิสระ) กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• วุฒิสมาชิก
• ประธานกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพ

ประธานกรรมการ (อิสระ)
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน
อายุ : 79 ปี

การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา :

ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 10 ตุลาคม 2544

ต�ำแหน่งในกิจการอื่น :
• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- แห่ง
• บริษทั ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง
วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม :
• ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์
• M.A. Economics, Fairleigh Dickinson University,
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท (เกียรตินิยม) พัฒนบริหารศาสตร์
สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ปี 2531
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร The Role of the Chairman Program
(RCP) รุ่นที่ 8/2546
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 5 สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน
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ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :
• รองประธาน องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
• สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ส.น.ช.)
• กรรมการผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นการประกันภัย ในคณะกรรมการก�ำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
• ประธานที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายเศรษฐกิจ)
• ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
• ที่ปรึกษาพิเศษในคณะที่ปรึกษาพิเศษศูนย์ศิลปาชีพระหว่าง
ประเทศ (องค์การมหาชน)
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ปปง.)

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
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นายอภิชาติ จีระพันธุ์

กรรมการ (อิสระ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน
อายุ : 62 ปี

การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา :

ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 28 กุมภาพันธ์ 2561
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น :
• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
3 แห่ง
• บริษทั ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง

วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม :
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ
ร่วมเอกชน (ปรอ.รุน่ ที่ 24/2554) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ		
ประชาธิปไตยส�ำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร. รุ่นที่ 18/2557)
สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 103/2556, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP)
รุ่นที่ 31/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Corporate Governance for Executive (CGE)
รุ่นที่ 15/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

รายงานประจำ�ปี 2562

ต�ำแหน่งปัจจุบัน :
• กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• ผู้เชี่ยวชาญประจ�ำตัวสมาชิกวุฒิสภา
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี และกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน และกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัท มิลล์คอน สตีล จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน
บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท เอซี เวิร์ลไวด์ จ�ำกัด
• กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธินักกฎหมายธุรกิจ

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :
•		ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
• กรรมการ บริษัท คอนติเนนตัล โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท ท็อป เพอร์ฟอร์มมิ่ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท สยามพรีเมียร์ เซอร์วิส จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท ส�ำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จ�ำกัด
• ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการป้องกันและติดตามคนงาน
ที่ถูกหลอกลวงไปท�ำงาน คณะกรรมาธิการแรงงาน
และสวัสดิการสังคม วุฒิสภา
• ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจ�ำคณะกรรมาธิการศึกษา
ตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา
• ประธานกรรมการ บริษัท วธน แคปปิตัล จ�ำกัด (มหาชน)
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ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล

กรรมการ (อิสระ)
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง
และการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
อายุ : 65 ปี

การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา :

ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 28 เมษายน 2553
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น :
• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
1 แห่ง
• บริษทั ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง
วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม :
• เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยโรเชสเตอร์
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมกับเอกชน (ปรอ.)
รุ่นที่ 21 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 12 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน. รุน่ ที่ 11)
สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�ำหรับ
นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 21/2545),
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Audit Committee and Continuing Development
Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management,
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and
Risk Management สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function,
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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• หลักสูตร The Board’s Role in Fraud Prevention,
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 33,
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• “Steering Governance in a Changing World”
IOD International Director Conference 2017,
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• “Corporate Disclosures: What are investors looking for
beyond financial measures?” IOD Breakfast Talk 3/2017
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Rising above disruption : A Call for Action, National
Director Conference 2018
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• สัมมนา หัวข้อ “Anti-Corruption: The Practical Guide”,
Thai CAC
• EVEREST - Entire Business Innovation Transformation
(EBIT), กรณีศึกษา IRPC สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• “ความยั่งยืนของธุรกิจยุคดิจิทัล” บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด

ต�ำแหน่งปัจจุบัน :
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการนโยบาย
สิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการก�ำกับการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• อนุกรรมการจัดท�ำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการด�ำเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ (สาขาเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ) ส�ำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
• กรรมการอิ ส ระ และกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ
และก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และกรรมการในคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไพลอน จ�ำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
• กรรมการ การเคหะแห่งชาติ
• กรรมการ บริษัท นาวี อินเตอร์เทรด จ�ำกัด
• อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกลัน่ กรองแผนการแก้ไขปัญหา
รัฐวิสาหกิจ
• อนุกรรมาธิการนโยบายการเงิน การคลัง งบประมาณและติดตาม
สถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
• กรรมการ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้ำภาคตะวันออก
จ�ำกัด (มหาชน)
• อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการบริหารส�ำนักงานบริหารกองทุน
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

• รองประธานคณะทีป่ รึกษาด้านเทคนิคงานวิจยั พัฒนาเทคโนโลยี
ระบบกักเก็บพลังงาน
• ประธานอนุกรรมการประเมินผลโครงการภายใต้กองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
• ประธานกรรมการ ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
• กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์
• กรรมการประจําคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• อนุกรรมาธิการในคณะอนุกรรมาธิการพิจารณางบประมาณ
ในลักษณะบูรณาการ จังหวัดและกลุม่ จังหวัดและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ,
บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
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รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์

กรรมการ (อิสระ)
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน
อายุ : 67 ปี

การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา :

ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 29 เมษายน 2557
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น :
• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- แห่ง
• บริษทั ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง

วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม :
• วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• วุฒบิ ัตรด้านโรคสุกร มหาวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์ ฮันโนเวอร์
สาธารณรัฐเยอรมัน
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่น 202/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Diplomate, Thai Board of Veterinary Medicine

ต�ำแหน่งปัจจุบัน :
• กรรมการอิสระ กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562

• ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ทีป่ รึกษาในคณะอนุกรรมการด้านยาและวัคซีนในทางสัตวแพทย์
และคณะท� ำ งานจั ด ท� ำ หลั ก เกณฑ์ แ ละแนวทางการใช้ ย าใน
สัตว์เลี้ยง สัตวแพทยสภา
• ที่ปรึกษาด้านวิชาการ บริษัทเบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า เครือเบทาโกร
• ที่ปรึกษาด้านวิชาการ บริษัทในเครือไบโอไซน์
• ที่ปรึกษาด้านวิชาการ บริษัทในเครือเว็ทโปรดักส์
• ที่ปรึกษาด้านวิชาการ บริษัทในเครือสมาร์ทเว็ท
• 		ที่ปรึกษาด้านวิชาการ บริษัทมาสเตอร์เว็ท จ�ำกัด
• 		ที่ปรึกษาด้านวิชาการ บริษัทแมคโปรดั๊กส์ จ�ำกัด
• 		ที่ปรึกษาด้านวิชาการ บริษัท MSD ประเทศไทย จ�ำกัด
(แผนกยาสัตว์)
• ที่ปรึกษาด้านวิชาการ บริษัท Zoetis ประเทศไทย จ�ำกัด
(แผนกยาสัตว์)
• ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ท�ำงาน 5 ปี ย้อนหลัง :
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและ
ผลิตภัณฑ์ (Pig Board) ตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี
• รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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นายบวร วงศ์สินอุดม

รองประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม
บริหารความเสี่ยง และการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
อายุ : 65 ปี

การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา :

ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 26 เมษายน 2560
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น :
• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
2 แห่ง
• บริษทั ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 3 แห่ง
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วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม :
• ปริญญาโท สาขาการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ
ร่วมเอกชน (ปรอ.รุน่ ที่ 17/2547)วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 76/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 209/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP)
รุ่นที่ 28/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)
รุ่นที่ 45/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ต�ำแหน่งปัจจุบัน :
• รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการนโยบาย
สิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการก�ำกับการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริษัท พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ฟีนอล จ�ำกัด
• ประธานกรรมการ
บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ำกัด
• รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• ประธานคณะกรรมการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• กรรมการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :
• กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• ประธานสายงานฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• ประธานกรรมการ
บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
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• กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย
• กรรมการ การประปานครหลวง
• ประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบันน�้ำเพื่อความยั่งยืน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• ประธาน คลัสเตอร์ปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน)
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ
บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)
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นายวิชิต วิทยฐานกรณ์

กรรมการ
ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ : 74 ปี

การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง :
• ร้อยละ 1.36 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา :

ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 28 มีนาคม 2528
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น :
• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- แห่ง
• บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง

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

ต�ำแหน่งปัจจุบัน :
• กรรมการ และที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• นายกสมาคมผู้ผลิตน�้ำมันถั่วเหลืองและร�ำข้าว
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :
• รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการบริหารความเสีย่ ง บริษทั น�ำ้ มันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์

กรรมการ
กรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง
และการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการพาณิชย์
อายุ : 54 ปี

การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง :
ร้อยละ 2.27 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา :

ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 29 เมษายน 2554
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น :
• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- แห่ง
• บริษทั ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง

วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม:
• ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี
• หลักสูตร Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2530
• หลักสูตรการสืบทอดธุรกิจครอบครัวอย่างยั่งยืน ปี 2552
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ (SASIN)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP),
รุน่ ที่ 82/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP), รุ่นที่
134/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD), รุ่นที่
11/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Executive Development Program (EDP),
รุ่นที่ 12/2556 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงองค์กร”
รุ่นที่ 5/2558 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายงานประจำ�ปี 2562

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

ต�ำแหน่งปัจจุบัน :
• กรรมการ กรรมการนโยบายสิง่ แวดล้อม สังคม บริหารความเสีย่ ง
และการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการพาณิชย์
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :
• กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานธุรกิจวัตถุดิบอาหารสัตว์
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจการตลาด
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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นายวิชัย วิทยฐานกรณ์
กรรมการ
อายุ : 69 ปี

การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง :
• ร้อยละ 7.55 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา :

ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 13 พฤษภาคม 2559
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น :
• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- แห่ง
• บริษทั ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 5 แห่ง

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

กรรมการ บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ประธาน บริษัท ฟ้าไชโย จ�ำกัด
ประธาน บริษัท ยูโฟล์ว พลัส จ�ำกัด
ประธาน บริษัท ฟีลา พลัส จ�ำกัด
ประธาน บริษัท เทคซ์ปอร์ตไทย จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท เซ่งเฮงอุตสาหกรรม จ�ำกัด
ที่ปรึกษาอาวุโส คณะอนุกรรมการกลุ่มค้าชายแดน
และข้ามแดน ด้านจีนตอนใต้ (ปี 2560-2561)

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

9

นายวัชร วิทยฐานกรณ์
กรรมการ
อายุ : 49 ปี

• กรรมการ บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท พรอดดิจิ จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท โกลเด้นเธร็ด จ�ำกัด
• ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
• เลขานุการบริษัท ผู้จัดการฝ่ายธุรการและคลังสินค้า
บริษัท พรอดดิจิ จ�ำกัด (มหาชน)

• ร้อยละ 1.40 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 29 เมษายน 2556
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น :
• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
1 แห่ง
• บริษทั ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง

วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม :
• เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยโคโลราโด-เดนเวอร์
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและธนาคาร
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 174/2556, แสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP)
รุ่นที่ 1/2556, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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ต�ำแหน่งปัจจุบัน :

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :

การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง :
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา :

• หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่นที่ 28/2557,
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุน่ ที่ 8/2557,
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 13/2557,
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP)
รุ่นที่ 5/2557, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 22/2559,
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน
(วพน.รุ่นที่ 12/2561), สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตรภูมพิ ลังแผ่นดิน (รุน่ ที่ 5/2562), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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นายพาชัย จันทร์พิทักษ์

กรรมการ
รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่าย Supply and Trading
อายุ : 36 ปี

การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง :
• ร้อยละ 0.36 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา :

ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 18 มีนาคม 2558
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น :
• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- แห่ง
• บริษทั ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม :
• ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ สาขา Technical Venture and
foundation of entrepreneurship, University College
London & London Business School - London, United
Kingdom
• ปริญญาตรีวศิ วกรรมศาสตร์ สาขา Engineering with Business
and Finance, University College London & London
Business School - London, United Kingdom
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 216/2559),
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร ABC รุน่ ที่ 5 สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• หลักสูตร Executive Development Program,
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• หลักสูตร พัฒนาการใช้สื่อดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ (DEF 1/2560),
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (รุน่ ที่ 3/2560),
สมาคมผูบ้ ริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร Leadership Succession Program,
มูลนิธิสถาบันวิจัย และพัฒนาองค์กรภาครัฐ
• หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD 9/2019),
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ต�ำแหน่งปัจจุบัน :
• กรรมการ บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย Supply and Trading
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :
• กรรมการบริหาร บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• ผู้อ�ำนวยการฝ่าย Supply and Trading
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• ผู้จัดการแผนก Raw Material Procurement and Trading
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล
กรรมการ
อายุ : 38 ปี

การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง :
• ร้อยละ 1.50 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา :

ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 28 เมษายน 2559
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น :
• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- แห่ง
• บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง

วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม:

• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขา Business Administration
Management (Executive), สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
• ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขา Electrical Engineering,
Suffolk University, United State of America
• หลักสูตร Executive Development Program (EDP),
สมาคมบริษัทจดทะเบียนแห่งประเทศไทย
• หลักสูตรผูบ้ ริหารกระบวนการยุตธิ รรมระดับสูง (บ.ย.ส) รุน่ ที่ 16
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
• หลักสูตรผูน้ ำ� ยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร Young Entrepreneurship Program
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
• หลักสูตร ABC รุน่ ที่ 3 สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 227/2559),
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM 6/2562),
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ต�ำแหน่งปัจจุบัน :

• กรรมการ บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลเด้นเธร็ด จ�ำกัด
• กรรมการบริหาร บริษัท โกลเด้นเธร็ด จ�ำกัด

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการผลิต
บริษัท โกลเด้นเธร็ด จ�ำกัด
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด
บริษัท โกลเด้นเธร็ด จ�ำกัด
รายงานประจำ�ปี 2562
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นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม
กรรมการ
อายุ : 45 ปี

การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง :
• ร้อยละ 0.91 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา :

ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 26 เมษายน 2560
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น :
• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
3 แห่ง
• บริษทั ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง

วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม :
• ปริญญาโท สาขาการเงินและการตลาด
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป
คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร CFO มืออาชีพ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• หลักสูตรนักลงทุนผูท้ รงคุณวุฒิ รุน่ ที่ 6
สถาบันวิทยาการผูล้ งทุนไทย
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 14/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Finance for Non - Finance Directors (FND)
รุ่นที่ 35/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 92/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Diploma Examination (EXAM) ปี รุ่นที่ 22/2550
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function
(MIA) รุ่นที่ 6/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Family Business Sustainability (FBS) รุน่ ที่ 4/2559
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)
รุ่นที่ 23/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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• หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market (CGI)
รุ่นที่ 20/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program
(BNCP) รุน่ ที่ 4/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM 6/2562),
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Boardroom Success Through Financing and
Investment (BFI 9/2563), สมาคมส่งเสริมสถานบันกรรมการ
บริษัทไทย

ต�ำแหน่งปัจจุบัน :
• กรรมการ บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน
บริษัท พรอดดิจิ จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท เมเจอร์ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ไทยฮา จ�ำกัด (มหาชน)
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :
• ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารเงิน และประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
บริษัท ไทยฮา จ�ำกัด (มหาชน)
• สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ประธานรุ่น หลักสูตร SCBS Infinite Wealth Program รุ่นที่ 3
ปี 2559 (IWP) บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
• ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ “ศศินทร์บอกรักชาวนา” สถาบันบัณฑิต
บริ ห ารธุ ร กิ จ ศศิ น ทร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย และมู ล นิ ธิ
ข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
• วิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง การบริหารความเสี่ยง,
การเงินส�ำหรับผู้ประกอบการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
• คณะกรรมการสมาคมนิสติ เก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครนักศึกษาปริญญาโท
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
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นายไพโรจน์ อุทัยทรัพย์

นายชาญวิทย์ วิทยฐานกรณ์

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการผลิต
อายุ : 62 ปี

รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจการค้า
อายุ : 50 ปี

การถือหุ้นของกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง :

ไม่มี

การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง :

การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา :

ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา :

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 4 กรกรฎาคม 2561
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- แห่ง
• บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง

วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม :
• ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• NIDA-Wharton Executive Leadership ปี 2551, Wharton
School of Business, University of Pennsylvania, U.S.A.
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุน่ 127/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

ต�ำแหน่งปัจจุบัน :
• ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการผลิต
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

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

รายงานประจำ�ปี 2562

• ร้อยละ 0.97 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 30 มกราคม 2558
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น :

• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- แห่ง
• บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 3 แห่ง

วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม :

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

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

• รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจการค้า
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริษัท นิวเวฟ เอเซีย จ�ำกัด
• ประธานกรรมการ บริษัท เจนโทเชีย จ�ำกัด

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :

• กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการค้าต่างประเทศ
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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นายศุภชัย วิทยฐานกรณ์

นายก�ำธร เอกเมธีพันธ์

รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
อายุ : 47 ปี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายผลิต
อายุ : 59 ปี

การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง :

การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง : ไม่มี

• ร้อยละ 1.44 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา :

การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา :
ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 30 มกราคม 2558
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น :
• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- แห่ง
• บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง

วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม :

• Master of International Business, Swinburne University,
Melbourne Australia
• Bachelors of Commerce, Deakin University, Melbourne
Australia
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 137/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Executive Development Program (EDP)
รุ่นที่ 13/2557 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• หลักสูตรการบริหารความเสีย่ งองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รุ่นที่ 5/2558
• หลักสูตร The TLCA Leadership Development Program
รุ่นที่ 4/2559 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• หลักสูตร Ultra Wealth การบริหารการลงทุนเพื่อนักธุรกิจ
ระดับท็อปของประเทศ รุ่นที่ 3 บริษทั ดิ อัลตร้าเวลท์ กรุป๊ จ�ำกัด

ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 1 สิงหาคม 2557
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น :
• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- แห่ง
• บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง

วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม:
• ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต�ำแหน่งปัจจุบัน :
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการผลิต
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :
• ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายผลิต 1-4
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งปัจจุบัน
• รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:
• กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายการค้าต่างประเทศ
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• ผู้จัดการ แผนกการค้าต่างประเทศ
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
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นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์

นายศักดิ์ชัย ผดุงเกียรติวงศ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีการเงิน
อายุ : 56 ปี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจ 3
อายุ : 56 ปี

การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง :

การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง : ไม่มี

• ร้อยละ 0.08 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา :

การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา :
ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 28 มกราคม 2558
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น :
• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- แห่ง
• บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง

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

ต�ำแหน่งปัจจุบัน
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีการเงิน
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2562

ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 1 ธันวาคม 2556
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น :
• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- แห่ง
• บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง

วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม :
•
•
•
•
•

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

ต�ำแหน่งปัจจุบัน :
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจ 3
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :
•
•
•
•

ที่ปรึกษาด้านการตลาด บริษัท Teikoku Research จ�ำกัด
ที่ปรึกษาด้านการตลาด บริษัท ธีร์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท บีบีเคเค จ�ำกัด
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายธุรกิจ 3 บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)

19

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินงานของบริษัท
จึงก�ำหนดให้มีการพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
ระยะยาว และกลยุทธ์ในการด�ำเนินงานของบริษัทเป็นประจ�ำ
ทุกปี เพือ่ ก�ำหนดทิศทางในการด�ำเนินธุรกิจ และปรับเปลีย่ นกลยุทธ์
ให้สอดคล้องเหมาะสมตามภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันในตลาด
โดยในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าหมายระยะยาว และกลยุทธ์ ร่วมกับผู้บริหารในการ
ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 13/2562 เมื่ อ วั น ที่ 22
พฤศจิกายน 2562 โดยมีมติให้ปรับแก้วสิ ยั ทัศน์และก�ำหนดพันธกิจ
ของบริษทั ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบนั

วิสัยทัศน์

TVO จะเป็นผู้น�ำในด้านธุรกิจน�้ำมันพืชและวัตถุดิบอาหารสัตว์
อย่างมั่นคง

พันธกิจ

• มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศ
• เร่งปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เพือ่ ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
สินค้าและบริการ ให้ครองความเป็นทีห่ นึง่ ในใจผูบ้ ริโภค
• มุง่ สร้างสรรค์นวัตกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพือ่ ต่อยอดธุรกิจใหม่
และตอกย�้ำความเป็นผู้น�ำในอุตสาหกรรมที่อยู่คู่กับชุมชน ดูแล
สังคม และใส่ใจสิ่งแวดล้อม
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วัตถุประสงค์และเป้าหมายระยะยาว
ในการดำ�เนินธุรกิจ

บริษทั มีความเชือ่ มัน่ ในศักยภาพการเติบโตของอุตสาหกรรมเกษตร
และอาหาร จึงมีแผนงานทีจ่ ะขยายตลาดสู่ประเทศในกลุม่ อาเซียน
มุ ่ ง มั่ น พั ฒ นาคุ ณ ภาพของสิ น ค้ า อย่ า งต่ อ เนื่ อ งด้ ว ยเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยตามมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานการใช้ทรัพยากร
อย่างเหมาะสมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างสรรค์นวัตกรรม
อันก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่กิจการและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งเพิ่มศักยภาพของพนักงานทุกระดับ เพื่อยกระดับความ
สามารถในการแข่งขันควบคูก่ บั การดูแลสังคมและชุมชน และสร้าง
ผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม ด้วยค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้
เสียทุกภาคส่วน อันน�ำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
เพื่ อ ให้ ก ารด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท เป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
เป้าหมายหลักทีจ่ ะบรรลุกำ� ไรสุทธิในระดับร้อยละ 6-8 ต่อปี ภายใน
ปี 2567 คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาก�ำหนดกลยุทธ์หลัก
เป็นประจ�ำทุกปี เพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ขององค์กรให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงไป ควบคูไ่ ปกับการบริหารความเสีย่ ง
ที่ครอบคลุม และการควบคุมภายในที่เพียงพอตามหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี โดยค�ำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมของกิจการ และการ
วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทร่วมกับผู้บริหารทบทวนผลการ
ด�ำเนินงานในปีที่ผ่านมา ประกอบกับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกที่เปลี่ยนแปลง เพื่อก�ำหนดกลยุทธ์ที่เชื่อมโยงกับ
แผนการด�ำเนินงานและงบประมาณประจ�ำปี ดังนี้

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

การจัดหาวัตถุดิบ

เพิ่มทางเลือกในการจัดซื้อวัตถุดิบจากแหล่งผลิตที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ จัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานของ TVO มีความรับผิดชอบในการสร้างความสมดุลระหว่างคุณภาพและราคา รวมถึงสร้างความมัน่ คง
ในการเข้าถึงวัตถุดิบอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนจากคู่ค้าที่มีศักยภาพและเชื่อถือได้

การบริหารกำ�ลังการผลิต

ปรับปรุงเครื่องจักรและระบบการท�ำงานให้มีประสิทธิภาพ ยกระดับความสามารถในการผลิตด้วยเครื่องจักร
และเทคโนโลยีทที่ นั สมัย วางแผนการหยุดการผลิตทีส่ อดคล้องกับแผนการด�ำเนินงาน พัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ ฐาน
และสาธารณูปโภคที่เหมาะสมเพื่อรองรับก�ำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งสร้างสรรค์นวัตกรรมในการท�ำงานที่ช่วย
ลดต้นทุนการผลิตและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

คุณภาพผลิตภัณฑ์

มุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ตลอดจนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความแตกต่างที่ได้เปรียบเชิงการแข่งขัน เสริมสร้างรายได้และ
ก�ำไรให้บริษัท และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันและอนาคต

การจัดจำ�หน่าย

เพิ่มการจัดจ�ำหน่ายช่องทางใหม่ กระจายสินค้าไปยังธุรกิจที่มีศักยภาพ เร่งการขายเชิงปริมาณทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ขยายตลาดส่งออกสู่ประเทศในกลุ่มอาเซียนโดยเฉพาะประเทศกลุ่ม CLMV เพื่อสร้างฐานลูกค้าใหม่
ในตลาดต่างประเทศและเป็นการรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต

ลูกค้า

พัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิมที่มีอยู่อย่างมั่นคง สร้างความผูกพันและด�ำรงไว้
ซึ่งความสัมพันธ์ระยะยาวกับคู่ค้าตามแนวทางพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจ

ประสิทธิภาพการทำ�งาน

เพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินงานในยุค digital transformation ด้วยการใช้เทคโนโลยีในการประมวลผลข้อมูล
เพื่อการวางแผนและการตัดสินใจอย่างถูกต้องและแม่นย�ำ รวมทั้งติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติ automation
ในส่วนการผลิตและโลจิสติกส์ เพื่อลดขั้นตอนการท�ำงานและเพิ่มประสิทธิผลของงาน และเตรียมความพร้อม
สู่การเป็น smart factory

การบริหารทรัพยากรบุคคล

พัฒนาและเตรียมความพร้อมผูส้ บื ทอดต�ำแหน่งงานส�ำคัญ ปรับโครงสร้างการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ
อย่างเหมาะสม พัฒนาศักยภาพบุคคลากรให้รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงสู่โลกยุคดิจิตอลอย่างมีประสิทธิภาพ

รายงานประจำ�ปี 2562
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำ�คัญ

บริ ษั ท น�้ ำ มั น พื ช ไทย จ� ำ กั ด (มหาชน) เริ่ ม ก่ อ ตั้ ง ในปี 2510
ภายใต้ช่ือ บริษัท โรงกลั่นน�้ำมันนครชัยศรี จ�ำกัด ผู้ผลิตและ
จ�ำหน่ายน�ำ้ มันร�ำข้าว จากนัน้ ในปี 2528 ได้จดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั
น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด เพื่อด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำมันพืช
บริโภคและวัตถุดิบอาหารสัตว์ และได้เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2533 เป็น
ปี พ.ศ.

บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน) หรือ TVO โดยตลอด
ระยะเวลากว่ า 52 ปี ที่ ผ ่ า นมา บริ ษั ท มี ค วามมุ ่ ง มั่ น ในการ
ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ตามหลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ด้ ว ยค� ำ นึ ง ถึ ง
ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อให้บริษัทเติบโต
อย่างยัง่ ยืน และคงความเป็นผูน้ ำ� ในอุตสาหกรรมน�ำ้ มันพืช ตลอดจน
สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม�่ำเสมอ

พัฒนาการที่ส�ำคัญ

2510

ก่อตั้ง บริษัท โรงกลั่นน�้ำมันนครชัยศรี จ�ำกัด ผลิตน�้ำมันร�ำข้าว ด้วยก�ำลังการผลิต 50 ตัน/วัน

2528

จัดตั้ง บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด มีก�ำลังการผลิต 400 ตันเมล็ดถั่วเหลือง/วัน

2533

ซื้อทรัพย์สินของ บริษัท โรงกลั่นน�้ำมันนครชัยศรี จ�ำกัด ขยายก�ำลังการผลิตเป็น 800 ตันเมล็ดถั่วเหลือง/วัน
และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2535

เข้าถือหุ้นร้อยละ 14 ในบริษัท น�้ำมันบริโภคไทย จ�ำกัด ผู้ผลิตน�ำมันร�ำข้าวตรา คิง

2536

เข้าถือหุ้นร้อยละ 43 ในบริษัท พรอดดิจิ จ�ำกัด ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ขวด PET

2537

เข้าถือหุ้นร้อยละ 65 ในบริษัท ไทย เว็ดเจ็ดเทเบิ้ลออยล์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด

2540

ขยายก�ำลังการผลิต 1,500 ตันเมล็ดถั่วเหลือง/วัน

2543

ขยายก�ำลังการผลิต 2,000 ตันเมล็ดถั่วเหลือง/วัน

2544

ขยายก�ำลังการผลิต 3,500 ตันเมล็ดถั่วเหลือง/วัน

2553

ขยายก�ำลังการผลิต 6,000 ตันเมล็ดถั่วเหลือง/วัน
ถอนการลงทุนในบริษัท ไทย เว็ดเจ็ดเทเบิ้ลออยล์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด

2557

บริษัท พรอดดิจิ จ�ำกัด (มหาชน) มีการเพิ่มทุน ท�ำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทเป็นร้อยละ 31.85

2558

ออกผลิตภัณฑ์ Healthy Chef และ Queen ส�ำหรับตลาด CLMV

2560

ส่งออกกากถั่วเหลืองไปต่างประเทศ

2561

ปรับเทคโนโลยีการผลิตฟลูแฟตซอย / โครงการนวัตกรรม Nano Neutralization
พัฒนาปรับปรุงคุณภาพน�้ำมันด้วยระบบ ICE Condensing

2562

ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ - น�้ำมันคาโนลา
ขยายก�ำลังการผลิตด้วยการติดตั้งเครื่องจักร Expander
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

นโยบายการดำ�เนินงานของบริษัทในกลุ่มบริษัท
ย่อยและร่วม

บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน) มีนโยบายลงทุนในธุรกิจ
เกี่ ย วเนื่ อ งที่ มี ศั ก ยภาพ เกื้ อ กู ล ผลประกอบการทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ โดยเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพและสามารถสร้างผลก�ำไร
ให้แก่บริษัทในระยะยาว เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท
ทั้งนี้ บริษัทได้เข้าไปลงทุนในบริษัท พรอดดิจิ จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้ผลิตขวด PET และลงทุนใน บริษัท น�้ำมันบริโภคไทย จ�ำกัด
ผู้ผลิตน�้ำมันร�ำข้าวตรา คิง

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมด�ำเนินกิจการภายใต้นโยบายการบริหาร
จัดการ โดยกลุ่มผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมยึดมั่น
หลักธรรมาภิบาลในการก�ำกับดูแล โดยมีกรรมการบริษัทและ/
หรือผู้บริหารจากบริษัทเข้าไปเป็นตัวแทนของบริษัทย่อยและ
บริษทั ร่วม ตามสัดส่วนการถือหุน้ ทีบ่ ริษทั มีอยู่ เพือ่ การควบคุมดูแล
และมีส่วนร่วมในการก�ำหนดนโยบายบริหารงานที่ส�ำคัญต่อการ
ประกอบกิจการของบริษัทนั้นๆ

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท

ปัจจุบัน บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท พรอดดิจิ จ�ำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 31.85 และถือหุ้นใน
บริษัท น�้ำมันบริโภคไทย จ�ำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 14

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

31.85%

บริษัท พรอดดิจิ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท พรอดดิจิ จำ�กัด (มหาชน)

ด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายขวดพลาสติก PET เพื่อใช้ส�ำหรับ
บรรจุอาหารและเครือ่ งดืม่ รวมถึงน�ำ้ มันพืชของบริษทั โดยจ�ำหน่าย
ให้ กั บ ทั้ ง บริ ษั ท และลู ก ค้ า ภายนอก คุ ณ สมบั ติ ข องขวด PET
มีความเหนียว ใส ทนต่อกรดและด่าง ป้องกันการซึมผ่านของก๊าซ
ได้ดี ท�ำให้ถนอมรักษารสชาติของอาหารและคุณภาพของอาหาร
และเครื่องดื่มได้ดี

14%

บริษัท น้ำ�มันบริโภคไทย จำ�กัด
บริษัท น้ำ�มันบริโภคไทย จำ�กัด

ผลิตและจ�ำหน่าย น�้ำมันร�ำข้าว ตรา คิง ซึ่งวางขายทั้งตลาดภายใน
และต่างประเทศ

ในรอบบัญชีสนิ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั พรอดดิจิ จ�ำกัด
(มหาชน) มียอดขาย 672.846 ล้านบาท และมีก�ำไรสุทธิ 65.877
ล้านบาท โดยยอดขายลดลงเนื่องจากลูกค้ากลุ่มน�้ำมันพืชเปลี่ยน
จากการซื้อสินค้าส�ำเร็จรูป(ขวด) มาเป็นการซื้อสินค้ากึ่งส�ำเร็จรูป
(Preform) ซึ่งมีมูลค่าต�่ำกว่า และราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยลดลง
ส�ำหรับก�ำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเกิดจากต้นทุนวัตถุดิบที่ลดลง
รายงานประจำ�ปี 2562
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นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นเกินร้อยละ 10

24

บริษัท พรอดดิจิ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท น้ำ�มันบริโภคไทย จำ�กัด

ส�ำนักงานใหญ่

ส�ำนักงานใหญ่

เลขที่ 7/3 ซอยสุขาภิบาล ต�ำบลบางกระเบา
อ�ำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์ (034) 332-611-2
โทรสาร (034) 332-613

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

ประเภทธุรกิจ

ประเภทธุรกิจ

อุตสาหกรรมการผลิต

ผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำมันพืช

จ�ำนวนและชนิดของหุ้นที่ออกจ�ำหน่าย

จ�ำนวนและชนิดของหุ้นที่ออกจ�ำหน่าย

หุ้นสามัญจ�ำนวน 270,000,000 หุ้น

หุ้นสามัญจ�ำนวน 13,980,000 หุ้น

จ�ำนวนหุ้นที่บริษัทถือ

จ�ำนวนหุ้นที่บริษัทถือ

86,000,000 หุ้น

2,000,000 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น

31.85%

14%

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ภาวะอุตสาหกรรม
และแนวโน้ม
สถานการณ์เศรษฐกิจปี 2562
และแนวโน้มปี 2563
สถานการณ์เศรษฐกิจโลก

สถานการณ์เศรษฐกิจไทย

การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2562 ได้รับผลกระทบจากการ
ท�ำสงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับจีนที่ทวีความ
รุนแรงมากขึ้น ความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ การชะลอตัวของ
เศรษฐกิจในตลาดเกิดใหม่ รวมทั้งการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในกลุ่ม
ประเทศที่พัฒนาแล้ว

เศรษฐกิจไทยปี 2562 ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) คาดว่า เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 2.6
ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 4.1 ในปี 2561 (ภาพที่ 1)
เนือ่ งมาจากการส่งออกทีข่ ยายตัวต�ำ่ กว่าคาดการณ์ โดยมีสาเหตุสำ� คัญ
มาจากการเพิม่ ขึน้ ของแรงกดดันและความไม่แน่นอนจากมาตรการ
กีดกันทางการค้า ซึ่งได้ส่งผลกระทบให้ผู้ประกอบการผลิตและ
การส่ ง ออกยั ง คงตั ด สิ น ใจชะลอกิ จ กรรมการผลิ ต และการค้ า
อย่างต่อเนื่อง ขณะที่การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจยังอยู่
ในระดับต�ำ่ ส่งผลให้การลงทุนภาครัฐขยายตัวต�ำ่ กว่าการคาดการณ์
ส�ำหรับอัตราแลกเปลี่ยน ค่าเงินบาทเฉลี่ยปี 2562 อยู่ที่ 31.04
แข็งค่าขึน้ ร้อยละ 3.9 เมือ่ เทียบกับเงินบาทเฉลีย่ ปี 2561 สอดคล้องกับ
บัญชีเดินสะพัด ปี 2562 ทีเ่ กินดุลเพิม่ ขึน้ เป็นร้อยละ 6.2 ของ GDP
เทียบกับการเกินดุล ร้อยละ 5.6 ของ GDP ในปี 2561

จากปัจจัยข้างต้นส่งผลให้การส่งออกและเศรษฐกิจของกลุม่ ประเทศ
ก� ำ ลั ง พั ฒ นา กลุ ่ ม ประเทศอาเซี ย น และประเทศก� ำ ลั ง พั ฒ นา
ทีส่ ำ� คัญอืน่ ๆ ส่วนใหญ่มที ศิ ทางชะลอตัวลงเช่นกัน ในขณะเดียวกัน
อัตราเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับต�่ำกว่าเป้าหมายของนโยบายการเงิน
ท� ำ ให้ ธ นาคารกลางของหลายๆ ประเทศผ่ อ นคลายนโยบาย
การเงินเพิม่ เติมอย่างต่อเนือ่ ง ภายในปี 2562 ธนาคารกลางสหรัฐฯ
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงทั้งหมด 3 ครั้ง รวมร้อยละ 0.75
ส่ ว นธนาคารกลางยุ โ รปปรั บ ลดอั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น ฝากและ
เพิ่มปริมาณการเข้าซื้อพันธบัตร เช่นเดียวกับธนาคารกลางของ
ประเทศในเอเชียหลายประเทศทีผ่ อ่ นคลายนโยบายการเงินเพิม่ เติม
ได้แก่ ธนาคารกลางจีน เกาหลีใต้ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์
รวมถึงประเทศไทย
ทั้งนี้ ในเดือนมกราคม 2563 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ
(International Monetary Fund: IMF) คาดการณ์วา่ เศรษฐกิจโลก
ปี 2562 จะขยายตัวร้อยละ 2.9 (จากคาดการณ์เมื่อเดือนตุลาคม
2562 ที่ระดับร้อยละ 3.2) ซึ่งเป็นระดับต�ำ่ สุดนับตั้งแต่เกิดวิกฤต
การเงินทั่วโลกในปี 2551-2552

รายงานประจำ�ปี 2562

แนวโน้มเศรษฐกิจโลก
เศรษฐกิจโลกในปี 2563 มีแนวโน้มที่จะขยายตัวชะลอลงจาก
ปี 2562 ตามแนวโน้ ม การชะลอตั ว ลงของเศรษฐกิ จ สหรั ฐ ฯ
จีน และญี่ปุ่น และผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าที่ทวี
ความรุนแรงอย่างต่อเนื่องตลอดช่วง 2 ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม
คาดว่าการทวีความรุนแรงของมาตรการกีดกันทางการค้าจะเริ่ม
ผ่อนคลายลง ภายหลังจากสหรัฐอเมริกาและจีนได้ลงนามจัดท�ำ
ข้ อ ตกลงการค้ า ฉบั บ แรกที่ เ รี ย กว่ า “ข้ อ ตกลงการค้ า เฟส 1”
ที่กรุงวอชิงตัน ดีซี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 นับเป็นก้าวแรก
ในการยุติข้อพิพาททางการค้าระหว่าง 2 ประเทศหลังจากที่ท�ำ
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แนวโน้มเศรษฐกิจไทย

สงครามการค้ากันมาเป็นเวลา 18 เดือน ซึง่ จะช่วยให้ระบบการค้าโลก
เริ่มปรับตัวเข้าสู่เสถียรภาพมากขึ้น เมื่อรวมกับการผ่อนคลาย
นโยบายการเงินอย่างเร่งรีบของประเทศต่างๆ ในปี 2562 ทีผ่ า่ นมา
และแนวโน้มการฟื้นตัวของกลุ่มประเทศยูโรโซน คาดว่าจะช่วย
บรรเทาผลกระทบทางลบที่มีต่อปริมาณการค้าโลกและเศรษฐกิจ
โลก ทั้งนี้ ในเดือนมกราคม 2563 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ
คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกปี 2563 จะขยายตัวร้อยละ 3.3 ลดลง
จากการประมาณการณ์เมื่อเดือนตุลาคม 2562 ที่ร้อยละ 3.4

เศรษฐกิจไทยในปี 2563 มีแนวโน้มชะลอตัวลงเล็กน้อยจากปี 2562
จากการส่งออกที่หดตัวเริ่มส่งผลกระทบในวงกว้างไปสู่การบริโภค
ในประเทศ แม้ว่าจะได้รับแรงสนับสนุนจากการลงทุนภาครัฐและ
เอกชน เดือนพฤศจิกายน 2562 สศช. คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทย
ในปี 2563 จะขยายตัวร้อยละ 2.7-3.7 ส�ำหรับเงินบาทนักวิเคราะห์
คาดการณ์ว่าจะแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเฉลี่ย 30.50 บาทต่อดอลลาร์
สหรัฐฯ จากการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยเป็นส�ำคัญ

(หน่วย % YoY)
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ภาพที่ 1. อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของโลกและประเทศไทยปี 2560-2562
ที่มา : 1. IMF ณ เดือนมกราคม 2563
2. ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ เดือนพฤศจิกายน 2562

สถานการณ์ถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์

ในฤดูกาล 2562/63 ความต้องการใช้ถั่วเหลืองของโลก อยู่ที่ 350
ล้านตัน มากกว่าผลผลิตถั่วเหลืองของโลกที่มีเพียง 338 ล้านตัน
ซึ่ ง นั บ เป็ น ครั้ ง แรกในรอบ 8 ปี ที่ ผ ลผลิ ต ถั่ ว เหลื อ งมี น ้ อ ยกว่ า
ความต้องการใช้ (ภาพที่ 2) เนื่องด้วยผลผลิตถั่วเหลืองที่ปลูกใน
สหรัฐฯ เสียหายไปประมาณ 24 ล้านตัน จากผลกระทบของน�ำ้ ท่วม
ในพื้นที่เพาะปลูกตั้งแต่ช่วงต้นฤดูกาลเพาะปลูก ท�ำให้สัดส่วน
สต๊อกต่อการใช้ของถั่วเหลืองรวมทั่วโลกปรับลดลงจากร้อยละ 32
ในฤดูกาล 2561/62 มาอยูท่ รี่ อ้ ยละ 27 ในฤดูกาลปัจจุบนั แต่ยงั เป็น
ระดับทีอ่ ยูเ่ กณฑ์สงู เทียบกับค่าเฉลีย่ ในอดีต ประกอบกับผลกระทบ
ของสงครามการค้ า ระหว่ า งสหรั ฐ ฯและจี น ที่ ด� ำ เนิ น ต่ อ เนื่ อ ง
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มาเป็ น เวลาเกื อ บ 2 ปี มี ก ารตอบโต้ กั น ทั้ ง ด้ ว ยวาจาและ
การตัง้ ก�ำแพงภาษีระหว่างกัน ท�ำให้จนี น�ำเข้าถัว่ เหลืองจากสหรัฐฯ
ลดลง 14 ล้านตัน (ร้อยละ 58 จากปีกอ่ นหน้า) ประกอบกับสถานการณ์
การแพร่กระจายของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ในจีน
ได้ทำ� ให้จนี น�ำเข้าถัว่ เหลืองลดลงเป็นครัง้ แรกในรอบ 17 ปี โดยน�ำเข้า
เพี ย ง 82.6 ล้ า นตั น ในฤดู ก าล 2561/62 (ลดลงร้ อ ยละ 12
จากปีก่อนหน้า) ส่งผลให้ราคาถั่วเหลือง CBOT ปี 2562 เฉลี่ยที่
ระดับ 8.9 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบุชเชล ลดลงจากปี 2561 ที่เฉลี่ยที่
ระดับ 9.3 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบุชเชล (ภาพที่ 3)

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
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อาร์เจนติน่า
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การใช้ถั่วเหลืองของโลก
(แกนขวา)
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ภาพที่ 2 อุปสงค์-อุปทานของถั่วเหลืองโลกปี 2551-2562
ที่มา : 		 กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA)

ส�ำหรับราคาผลิตภัณฑ์กากถั่วเหลือง CBOT ในปี 2562 เฉลี่ย
ที่ระดับ 303 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อชอร์ตตัน ลดลงจากปี 2561
ที่เฉลี่ยที่ระดับ 339 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อชอร์ตตัน เนื่องจาก
ความต้องการใช้อาหารสัตว์ในจีนที่ลดลงถึงร้อยละ 17 ส่งผลให้
ความต้องการใช้กากถั่วเหลืองในจีนลดลงร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับ
ปีก่อนหน้า (ตามรายงานของ Rabobank) จากผลกระทบจาก
การแพร่กระจายของโรค ASF ในสุกรในจีน ขณะที่ราคาผลิตภัณฑ์
ถั่วเหลือง CBOT (แกนซ้าย)
หน่วย : ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบุชเชล

น�ำ้ มันถัว่ เหลือง CBOT ในปี 2562 เฉลีย่ ทีร่ ะดับ 29.2 เซนต์ตอ่ ปอนด์
ลดลงจากปี 2561 ที่เฉลี่ยที่ระดับ 29.8 เซนต์ต่อปอนด์ ได้รับ
ผลกระทบจากภาวะล้นเกินของอุปทานน�ำ้ มันพืช โดยเฉพาะอย่างยิง่
น�้ำมันปาล์ม ซึ่งราคาน�้ำมันปาล์มในตลาดโลกเฉลี่ยในปี 2562
อยู่ในระดับต�่ำที่สุดในรอบ 4 ปี ค่าการสกัดถั่วเหลืองขั้นต้นอ้างอิง
ตลาด CBOT ในปี 2562 เฉลี่ยที่ระดับ 37.6 ดอลลาร์สหรัฐฯ
ต่อตัน ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี
ก�ำไรจากการสกัดถั่วเหลือง CBOT (แกนขวา)
หน่วย : ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน
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ภาพที่ 3 ราคาถั่วเหลืองและก�ำไรจากการสกัดถั่วเหลืองอ้างอิงตลาด CBOT ปี 2560-2562
ที่มา : 		 รอยเตอร์

รายงานประจำ�ปี 2562
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ภาพรวมอุตสาหกรรม
การเลี้ยงสัตว์ในไทย

จากรายงานสถานการณ์สินค้าเกษตรที่ส�ำคัญและแนวโน้มปี 2562
ของส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ในปี 2562 ประเทศไทยมีการ
ผลิตไก่เนื้อ 1,684 ล้านตัว หรือ 2.49 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 1,594
ล้านตัว หรือ 2.36 ล้านตันในปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 5.6 เนื่องจาก
มีการขยายการผลิตเพือ่ ตอบสนองต่อความต้องการบริโภคและการ
ส่งออกที่เพิ่มขึ้น โดยในปี 2562 มีปริมาณการบริโภคเนื้อไก่ 1.59
ล้านตัน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.75 จากปีกอ่ นหน้า ขณะทีใ่ นปี 2562 ไทย
ส่งออกเนื้อไก่รวมปริมาณ 900,000 ตัน มูลค่า 105,500 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7.2 และร้อยละ 5.1 ตามล�ำดับ (ภาพที่ 4) เนือ่ งจาก
ความต้องการบริโภคของประเทศคู่ค้าที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ทั้งตลาด
ญีป่ นุ่ และสหภาพยุโรป ซึง่ ถือเป็นตลาด ส่งออกหลักของไทย ส�ำหรับ
จีนเป็นตลาดส่งออกที่มีการเติบโตมากที่สุดในปี 2561 เพิ่มขึ้นถึง
5.7 เท่า โดยเฉพาะการส่งออกไก่สดแช่แข็ง เนือ่ งจากความต้องการ
บริโภคเนื้อไก่ที่เพิ่มขึ้นเพื่อทดแทนเนื้อสุกรในประเทศจีนที่ลดลง
จากการแพร่กระจายของโรค ASF ในสุกร โดยในปี 2562 ราคาไก่
เนื้อหน้าฟาร์มที่เกษตรกรไทยขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 36.69 บาท
เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 34.40 บาทในปี 2561 ร้อยละ 6.7

1. การเพิม่ ขึน้ ของจ�ำนวนประชากรโลกท�ำให้ความต้องการบริโภค
อาหารจากเนื้อสัตว์โดยเฉพาะเนื้อไก่ปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
เนื้อไก่เป็นอาหารโปรตีนที่มีไขมันต�่ำ รวมทั้งยังมีราคาถูกเมื่อ
เทียบกับเนื้อสัตว์ ประเภทอื่นๆ
2. การส่งออกเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ประเทศญี่ ปุ ่ น ขยายตั ว เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เนื่ อ งจาก
สินค้าอาหารจากไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีทั้งในด้านคุณภาพและ
ราคา นอกจากนี้ ไ ทยมี ร ะยะทางที่ ใ กล้ ก ว่ า ประเทศคู ่ แ ข่ ง
อย่างสหรัฐอเมริกาและบราซิล ประกอบกับหลายประเทศ
เกิดการแพร่กระจายของโรค ASF ในสุกรทั้งในจีนและประเทศ
เพื่อนบ้าน

หน่วย : พันตัน
เนื้อไก่แช่แข็ง
เนื้อไก่ปรุงสุก
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ส่งออกรวม

ภาพที่ 4 การส่งออกเนื้อไก่ของไทย ปี 2544-2562
ที่มา : 		 สมาคมผูผ้ ลิตไก่เพื่อส่งออกไทย, ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ส�ำหรับอุตสาหกรรมการเลีย้ งสุกรซึง่ มีสดั ส่วนเป็นอันดับ 2 ของธุรกิจ
ปศุสัตว์ไทย ในปี 2562 มีปริมาณการผลิตสุกร 20.4 ล้านตัวลดลง
จาก 20.8 ล้านตัวในปี 2561 ร้อยละ 2.0 เนื่องจากปลายปี 2560
ต่อเนื่องปี 2561 สุกรมีชีวิตราคาตกต�่ำ เกษตรกรประสบภาวะ
ขาดทุนจากการเลี้ยงสุกร ท�ำให้เกษตรกรบางราย เลิกเลี้ยงสุกร
และลดปริมาณการเลีย้ งสุกรลงรวมทัง้ ภาครัฐมีมาตรการในการลด
ปริมาณสุกรเพือ่ ปรับสมดุลราคา สุกรมีชวี ติ ส่งผลให้ผลผลิตสุกรใน
ภาพรวมลดลง ขณะที่บริโภคภายในประเทศในปี 2562 มีปริมาณ
การบริโภคสุกร 1.48 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 0.68
ราคาสุกรหน้าฟาร์มที่เกษตรกรขายได้ในปี 2562 เฉลี่ยกิโลกรัม
ละ 66.37 บาท สูงขึ้นจากเฉลี่ยกิโลกรัมละ 55.68 บาทในปี 2561
ร้อยละ 19.2
โดยที่ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการผลิตและการส่งออกสุกร ได้แก่
1. โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever: ASF)
ยังคงประสบปัญหาการแพร่กระจายของโรคทั้งในจีน ซึ่งเป็น
ผู ้ ผ ลิ ต และผู ้ บ ริ โ ภคเนื้ อ สุ ก รรายใหญ่ ท่ี สุ ด ของโลกรวมทั้ ง
ประเทศเพื่อนบ้านที่ติดชายแดนไทยได้แก่ เมียนมา สปป.ลาว
และกัมพูชา ท�ำให้การผลิตสุกรมีความเสียหายเป็นจ�ำนวนมาก
โดยปัจจุบันไทย ได้มีการเฝ้าระวังการแพร่กระจายของโรค
ดังกล่าวอย่างเข้มงวด ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดท�ำ
แผนเตรียม รับมือโรค ASF โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ
ให้เป็นวาระแห่งชาติเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 หากไทย
สามารถรับมือโรค ASF ไม่ให้เกิดการแพร่กระจายได้จะสามารถ
สร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั ผูบ้ ริโภคทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
และเป็นการช่วยสร้างโอกาสในการเพิม่ ปริมาณการบริโภคสุกร
ในประเทศตลอดจนการส่งออกไปยังต่างประเทศ ให้ขยายตัว
ได้เพิ่มขึ้น
2. การจัดการฟาร์มสุกรในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและสามารถ
ควบคุมการแพร่กระจายในสุกรได้ดีขึ้น เช่น โรคท้องร่วงติดต่อ
ในสุกร (Porcine Epidemic Diarrhea: PED) และโรคระบบ
ทางเดินหายใจและระบบสืบพันธุ์ (Porcine Reproductive
and Respiratory Syndrome: PRRS) เป็นต้น

ภาพรวมอุตสาหกรรมน้ำ�มันพืชของโลก

ราคาน�้ำมันปาล์มในตลาดโลกได้รับแรงกดดันจากภาวะอุปทาน
ล้นเกินตลอด 3 ไตรมาสแรกของปี 2562 เช่นเดียวกับราคาน�้ำมัน
ปาล์มในไทย ทีป่ รับลดลงอย่างต่อเนือ่ งจนถึงปลายเดือน พ.ย. 2562

รายงานประจำ�ปี 2562

และส่งผลกดดันราคาน�ำ้ มันถัว่ เหลืองในไทยด้วย ทัง้ นีผ้ ลผลิตน�ำ้ มัน
ปาล์มโลกในปี 2561/62 อยูท่ ี่ 73.9 ล้านตัน เพิม่ ขึน้ จาก 70.6 ล้าน
ตัน ในปี 2560/61 ส่วนผลผลิตน�้ำมันปาล์มดิบของไทยปี 2562
อยู่ที่ 3.0 ล้านตัน เพิ่มขึ้นราวร้อยละ 9 จากระดับ 2.8 ล้านตัน ในปี
2561 ในปี 2560/61 ราคาน�้ำมันปาล์มดิบเฉลี่ยตันละ 545.17
ดอลลาร์สหรัฐฯลดลงจาก 595.32 ดอลลาร์สหรัฐฯในปี 2561
ร้อยละ 8.4
ตั้งแต่ช่วงไตรมาส 3/2562 เป็นต้นมา ปริมาณผลผลิตน�้ำมันปาล์ม
ดิบของประเทศผูผ้ ลิตหลักต่างทยอยปรับลดลงเพราะฝนแล้งสะสม
และเกษตรกรใส่ปุ๋ยน้อยกว่าปกติเพื่อประหยัดต้นทุน ประกอบ
กับนโยบายของภาครัฐในประเทศผู้ผลิตปาล์มที่ส�ำคัญ ต่างปรับ
เพิ่มสัดส่วนการใช้ B100 ในน�้ำมันไบโอดีเซล โดยจะมีผลบังคับใช้
ในปี 2563 จึงท�ำให้ผู้ผลิต B100 เริ่มซื้อน�้ำมันปาล์มดิบเข้าสต๊อก
เพิม่ ขึน้ เมือ่ เข้าสูช่ ว่ งไตรมาส 4/2562 ราคาน�ำ้ มันปาล์มจึงปรับตัวขึน้
แรงอย่างต่อเนื่อง และท�ำให้ราคาน�้ำมันถั่วเหลืองทั้งในตลาดโลก
และในประเทศไทยต่างปรับขึ้นตามไปด้วย
โดยที่ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาน�้ำมันถั่วเหลืองและน�้ำมัน
ปาล์ม ได้แก่
1. จากกรณีสงครามทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐ อเมริกา
ประกอบกับผลกระทบของโรค ASF ในสุกรส่งผลให้จีนน�ำเข้า
เมล็ดถั่วเหลืองมาสกัดน�้ำมันลดลง ผลผลิตน�้ำมันถั่วเหลืองของ
จีนในปี 2561/62 จึงลดลงมาอยูท่ ี่ 15.2 ล้านตัน จากปีกอ่ นหน้า
ที่ 16.1 ล้านตัน ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรอบ 16 ปี ที่ผลผลิต
น�้ำมันถั่วเหลืองของจีนปรับลดลง ในขณะที่ความต้องการใช้
น�ำ้ มันพืชรวมของจีนยังเพิม่ ขึน้ 1.5 ล้านตัน ท�ำให้ในช่วงครึง่ หลัง
ของปี 2562 จีนเริ่มน�ำเข้าน�้ำมันพืชเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อสรุป
ยอดรวมในปี 2561/62 พบว่าจีนต้องน�ำเข้าน�้ำมันถั่วเหลือง
ถึง 0.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 63 จากปีก่อนหน้า และน�ำเข้า
น�้ำมันปาล์มเป็นจ�ำนวนถึง 7 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 37 จาก
ปีก่อนหน้า
2. กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ความต้องการใช้นำ�้ มันปาล์ม
ของโลกในปี 2562/63 เพิ่มขึ้นเป็น 76.9 ล้านตัน มากกว่า
ผลผลิตน�้ำมันปาล์ม 75.7 ล้านตัน เนื่องจากมาตรการเพิ่ม
สัดส่วน B100 ในน�้ำมันไบโอดีเซลในไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย
ซึ่งจะท�ำให้สต๊อกน�้ำมันปาล์มลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 4 ปี
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ภาพรวมอุตสาหกรรม
โรงสกัดน้ำ�มันถั่วเหลืองของประเทศไทย

ภาพรวมอุตสาหกรรมการผลิตสินค้ากากถั่วเหลือง ฟูลแฟตซอย
และน�้ำมันถั่วเหลือง ในปี 2562 มีการผลิตรวมทั้งอุตสาหกรรม
คิดจากปริมาณการใช้วตั ถุดบิ รวมทัง้ สิน้ 2.31 ล้านตัน (เมล็ดถัว่ เหลือง)
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มีปริมาณการใช้วัตถุดิบรวม 2.13
ล้านตัน เนื่องจากแนวโน้มอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์ของไทย
ยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม
ปศุสตั ว์ในไทยตามการเติบโตของจ�ำนวนประชากรสัตว์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งไก่เนื้อ ซึ่งการเติบโตมาจากอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่เนื้อ
เพื่อรองรับการส่งออกที่เติบโตอย่างต่อเนื่องจากปี 2562 โดยมี
การเลี้ยงไก่ที่สูงถึง 31-32 ล้านตัว/สัปดาห์ ประกอบกับราคาสุกร
และไก่ไทยที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นผลจากส่งออกไก่เพิ่มขึ้นทั้งไปญี่ปุ่น
และจีน โดยจีนต้องน�ำเข้าเนือ้ สัตว์เพิม่ ขึน้ เพือ่ ทดแทนความเสียหาย
จากโรค ASF ท�ำให้คาดการณ์การใช้กากถั่วเหลืองของไทยปี 2562
ทีผ่ า่ นมาจะอยูท่ ป่ี ระมาณ 4.88 ล้านตัน เติบโตประมาณร้อยละ 1.8
เมื่อเทียบกับปี 2561

แหล่งที่มาของข้อมูล
- ธนาคารแห่งประเทศไทย
- ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
- กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA)
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ในปี 2563 ยังมีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างในอุตสาหกรรมโรงสกัด
น�้ำมันถั่วเหลืองต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด ทั้งในเรื่องของราคา
วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งประเด็นดังกล่าวเป็น
สิง่ ทีต่ อ้ งเผชิญอยูต่ ลอดเวลา และมีการปรับตัวอย่างต่อเนือ่ ง รวมถึง
ต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชดิ มากขึน้ และเตรียมพร้อมรับมืออย่าง
ทันท่วงที ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถแข่งขันทางการค้ากับประเทศคู่แข่ง
ได้บริษทั มีการติดตามสถานการณ์ตา่ งๆ อย่างใกล้ชดิ และมีการบริหาร
งานทุกส่วนอย่างรัดกุมและรอบคอบ เพื่อลดความเสี่ยงต่างๆ ที่มี
ผลกระทบต่อบริษทั นอกจากนี้ การปรับตัวเพือ่ ให้ทนั กับเหตุการณ์
รวมถึงการสร้างโอกาสทางด้านการตลาด โดยการปรับเปลีย่ นกลยุทธ์
ให้เหมาะสม ควบคูก่ บั การพัฒนาสินค้านวัตกรรมใหม่ เพือ่ สร้างมูลค่า
ให้กับสินค้ามากขึ้น ขณะเดียวกันสินค้าของบริษัทยังคงเป็นผู้น�ำ
ตลาดจากความได้เปรียบในการแข่งขันในด้านคุณภาพสินค้าที่มี
ความสดใหม่ ตรงความต้องการของลูกค้า ท�ำให้ได้รับความเชื่อมั่น
และความไว้วางใจจากลูกค้าเสมอมา ทัง้ หมดนีเ้ ป็นกลยุทธ์ทบี่ ริษทั
มีการด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ พร้อมรับมือกับสถานการณ์ตา่ งๆ
ที่เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

- ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
- แผนกวิจัย บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม
บริหารความเสี่ยง และการกำ�กับการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญในการบริหารจัดการ
องค์ ก รสู ่ ค วามยั่ ง ยื น ตั้ ง แต่ ก ารก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ การก� ำ กั บ
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ การบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึง
การจัดการห่วงโซ่อุปทานที่บูรณาการเรื่ องสิ่งแวดล้อม สังคม
และบรรษัทภิบาล (Environmental Social and Governance : ESG)
เข้าไปในกระบวนการด�ำเนินธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจยั่งยืนในระยะยาว
สามารถสร้างผลเชิงบวกต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย
แบบบูรณาการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
โดยในปี 2562 บริษัทยังคงรักษามาตรฐานการด�ำเนินธุรกิจที่สร้าง
ผลประกอบการที่ดีควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ให้ความส�ำคัญกับปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อพัฒนาให้การด�ำเนินงานแต่ละด้านประสาน
ไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงได้มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และ
การก�ำกับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ (Environmental, Social, Risk
Management and Compliance Policy Committee ; ESRC)
เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบาย กรอบการด�ำเนินงาน ทบทวนและ
ปรับปรุงระบบงานต่างๆ ให้มคี วามเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบาย
แผนธุรกิจ และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นพื้นฐานของการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน รวมทัง้ ให้ขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะทีเ่ กีย่ วข้อง
นอกจากนี้ บริษทั ยังได้จดั ให้มคี ณะจัดการ ESRC-E ทีป่ ระกอบด้วย
ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ ท�ำหน้าที่ติดตามการด�ำเนินงานระดับองค์กร
และระดับจัดการทั่วทั้งองค์กรอย่างใกล้ชิด ตามแนวนโยบาย

รายงานประจำ�ปี 2562

และกรอบการด� ำ เนิ น งานที่ ไ ด้ รั บ จากคณะกรรมการนโยบาย
ESRC โดยผ่านคณะท�ำงานขับเคลื่อน 3 ด้าน ได้แก่ คณะท�ำงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม คณะท�ำงานด้านการบริหารความเสี่ยง
และคณะท�ำงานด้านการก�ำกับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ เพือ่ ให้เกิด
การบูรณาการของการบริหารทั้งเชิงนโยบายการปฏิบัติ และการ
แลกเปลีย่ นข้อมูลอันจะก่อให้เกิดความต่อเนือ่ งและทัว่ ถึงทัง้ องค์กร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
คณะกรรมการนโยบาย ESRC มีความเห็นว่าในปี 2562 บริษัท
ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์กรให้ครอบคลุมและเชื่อม
โยงทุกด้านทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม การบริหารความเสี่ยง และ
การก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ มีการก�ำกับดูแลการปฏิบัติ
งานตามที่ ก� ำ หนดไว้ ใ นกฎบั ต รคณะกรรมการนโยบาย ESRC
อย่างครบถ้วน สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและ
เป็นการสร้างคุณค่าให้องค์กรอย่างยั่งยืนในระยะยาวต่อไป

ในนามคณะกรรมการนโยบาย ESRC

(นายบวร วงศ์สินอุดม)
ประธานคณะกรรมการนโยบาย ESRC
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ปัจจัยความเสี่ยง
ในช่วงปีที่ผ่านมา ภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกมีแนวโน้มการฟื้นตัว
ทีช่ ดั เจนมากขึน้ โดยเฉพาะเศรษฐกิจของประเทศอุตสาหกรรมหลัก
อย่างสหรัฐอเมริกา และประเทศในกลุ่มยูโรโซน ซึ่งมีการบริโภค
ภาคเอกชนเพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากตลาดแรงงานทีฟ่ น้ื ตัว ส�ำหรับเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยก็มีการขยายตัวเช่นเดียวกับเศรษฐกิจโลก รวมถึง
ยังมีความสามารถในการรับมือกับความผันผวนของโลกได้ดีระดับ
หนึ่งด้วย โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนหลักจากการลงทุนภายในประเทศ
และการส่งออกสุทธิ ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจโลกในภาพรวมจะมีทิศทาง
ที่ดีข้ึน แต่ความเสี่ยงก็ปรับเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะ
ประเด็นด้านเสถียรภาพการค้า-การลงทุนระหว่างประเทศ รวมถึง
ความผั น ผวนของตลาดการเงิ น อั น เนื่ อ งมาจากสงครามการ
ค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน ท่ามกลางกระแสของ Digital
Disruption ตลอดจนปัจจัยเสีย่ งต่างๆทีม่ คี วามหลากหลาย ซับซ้อน
และรุนแรงมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของบริษัท
บริษัทได้ตระหนักถึงความส�ำคัญดังกล่าว จึงมีความมุ่งมั่นในการ
บริหารความเสีย่ งองค์กรเชือ่ มโยงและควบคูไ่ ปกับการจัดการเชิงกล
ยุทธ์ พร้อมทั้งจัดท�ำและทบทวนความเสี่ยงที่ยอมรับได้เชิงกลยุทธ์
เพื่อช่วยตีกรอบการประเมินทางเลือกและการคัดเลือกกลยุทธ์
ที่เหมาะสม และสนับสนุนการด�ำเนินกิจการให้บรรลุเป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ตามเป้าหมายทางธุรกิจและสร้างความยั่งยืนให้กับ
องค์กร ตามกรอบแนวการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการทั่วทั้ง
องค์กร (Enterprise Risk Management-Integrated Framework) โดยน�ำเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงต่างๆ มาประยุกต์
ใช้ในการวิเคราะห์ ประเมิน ความเสีย่ งต่างๆ ทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อ
เป้าหมายในการด�ำเนินธุรกิจขององค์กรในรูปแบบแผนภาพความ
เสีย่ ง (Risk Matrix) มาตรการจัดการความเสีย่ ง (Mitigation Plan)
และดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่ส�ำคัญ (Key Risk Indicator : KRI)
นอกจากนี้ ยังได้ก�ำหนดระดับการเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้า
(Early warning) เพื่อเตรียมมาตรการตอบสนองความเสี่ยงเชิงรุก
ในแต่ละสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมและ
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ทันท่วงที เช่น Early waring เรื่อง ปริมาณวัตถุดิบขาดหรือ
ล้นสต็อก ภัยแล้ง โรค ASF ในสุกร เป็นต้นโดยใช้ควบคู่กับ
กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน (Internal ControlIntegrated Framework) ของ COSO ซึ่งได้น�ำไปประยุกต์ใช้กับ
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม
ในปี 2562 บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม
สังคม บริหารความเสี่ยงและการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
(Environmental, Social, Risk Management and Compliance
Policy Committee : ESRC) เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบาย
กรอบการด� ำ เนิ น งาน ทบทวนและปรั บ ปรุ ง ระบบงานต่ า งๆ
ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบาย แผนธุรกิจ รวมทั้ง
ให้ ข ้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยมี ค ณะจั ด การ
ESRC-E ที่ประกอบด้ว ยผู้บริห ารฝ่ายต่างๆ ท�ำหน้าที่ติดตาม
การบริ ห ารความเสี่ ย งระดั บ องค์ ก รและระดั บ จั ด การอย่ า ง
ใกล้ ชิ ด ทุ ก คนในองค์ ก รเกิ ด ความตระหนั ก ถึ ง ความเสี่ ย งและ
การลดผลกระทบของความเสี่ ย งอย่ า งต่ อ เนื่ อ งจนเกิ ด เป็ น
วัฒนธรรมองค์กร ตามแนวนโยบายและกรอบการด�ำเนินงาน
ที่ ไ ด้ รั บ จากคณะกรรมการนโยบาย ESRC โดยผ่ า นคณะ
ท� ำ งานด้ า นการบริ ห ารความเสี่ ย ง ซึ่ ง ท� ำ หน้ า ที่ ร วบรวมและ
จั ด ท� ำ แผนจั ด การความเสี่ ย ง และก� ำ กั บ ดู แ ลการด� ำ เนิ น การ
ตามแผนจัดการความเสีย่ ง ทัง้ ระดับจัดการและระดับองค์กร รวมถึง
ติ ด ตามกระบวนการบ่ ง ชี้ แ ละประเมิ น ความเสี่ ย งที่ ส� ำ คั ญ
ทั่วทั้งองค์กร และสื่อสารข้อมูลการบริหารความเสี่ยงให้ทุกคน
ในองค์กรได้รับทราบอย่างทั่วถึงเพื่อที่จะน�ำไปปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดการบูรณาการ
ของการบริห ารความเสี่ยงทั้ง เชิง นโยบายการปฏิบัติ และการ
แลกเปลีย่ นข้อมูลอันจะก่อให้เกิดความต่อเนือ่ งและทัว่ ถึงทัง้ องค์กร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ โดยความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญจะถูกเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่ำเสมอ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ส�ำหรับความเสี่ยงในการด�ำเนินงานของบริษัทที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อบริษัทและ/หรือ ผู้ลงทุนอย่างมีนัยส�ำคัญจากการพิจารณาของ
ที่ประชุมของคณะกรรมการนโยบาย ESRC สามารถสรุปตาม
ประเภทความเสี่ยงแต่ละด้าน ได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

ความมั่นคงในการจัดหาวัตถุดิบเมล็ดถั่วเหลือง
จากสภาวะอากาศที่แปรปรวน หรือภัยธรรมชาติที่อาจท�ำให้
ผลผลิตไม่เป็นไปตามคาดการณ์ รวมถึงถั่วเหลืองที่มาล่าช้า
กว่าก�ำหนดในช่วงต้นฤดูอนั เนือ่ งมาจากปัญหาการขนส่งภายใน
ประเทศผูผ้ ลิตและท่าเรือส่งออก ส่งผลให้วตั ถุดบิ เมล็ดถัว่ เหลือง
ที่ไม่เพียงพอต่อการผลิต และกระทบต่อการส่งสินค้าให้ลูกค้า
ล่าช้า เนือ่ งจากถัว่ เหลืองเป็นวัตถุดบิ หลักในการผลิตของบริษทั
แนวทางการบริหารจัดการ
การขาดแคลนวัตถุดิบหลักในการผลิตเป็นหนึ่งในความเสี่ยง
ที่ส�ำคัญของบริษัท เพื่อให้การจัดหาวัตถุดิบเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บริษัทให้ความส�ำคัญกับการท�ำงานอย่างใกล้ชิด
กับคูค่ า้ ในการวางแผนจัดหาวัตถุดบิ เพือ่ ความต่อเนือ่ งของธุรกิจ
ทัง้ นีบ้ ริษทั มีการติดตามความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน
ของวัตถุดบิ ด้วยการเก็บข้อมูลทัง้ จากการส�ำรวจในแหล่งเพาะปลูก
วัตถุดิบถั่วเหลืองจริงของประเทศต้นทางและการคาดการณ์
ปัจจัยแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อการจัดหาวัตถุดิบ เช่น
การเปลีย่ นแปลงของสภาพอากาศทีร่ นุ แรง สภาวะการเก็บเกีย่ ว
ปริมาณผลผลิต ราคา และคุณภาพ จากบทวิเคราะห์และงานวิจยั
ต่างๆ นอกจากนี้ บริษทั ได้ซอื้ วัตถุดบิ จากคูค่ า้ ทีม่ คี วามน่าเชือ่ ถือ
สามารถตรวจสอบกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบและวางแผน
การผลิตตามสถานการณ์พร้อมทั้งมีการปรับปริมาณสินค้า
คงคลังดังกล่าวให้มีความสอดคล้องกับแผนการผลิตและแนว
โน้มราคาและเพียงพอต่อการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ขณะ
เดียวกันภาครัฐได้มกี ารส่งเสริมการผลิตถัว่ เหลืองในประเทศไทย
เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกถั่วเหลืองในช่วงฤดูแล้งทดแทน
การท�ำนา ช่วยปรับปรุงบ�ำรุงดิน และยกระดับคุณภาพผลผลิต
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด นอกจากนี้ หน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนได้ร่วมกันด�ำเนิน การส่งเสริมการปลูก
ถัว่ เหลืองหลังนาเพือ่ เพิม่ ผลผลิตในโครงการ โครงการถัว่ เหลือง
หลังนาประชารัฐเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ซึง่ จากโครงการดังกล่าวคาดว่าจะ
ส่งผลให้ตน้ ทุนการผลิตลดลง คุณภาพผลผลิตและผลผลิตต่อไร่
ของถั่วเหลืองเพิ่มขึ้น

รายงานประจำ�ปี 2562

2. ความเสี่ยงด้านการเงิน

2.1 ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
ความผั น ผวนของราคาวั ต ถุ ดิ บ เมล็ ด ถั่ ว เหลื อ งส่ ง ผล
กระทบต่อต้นทุนสินค้าและผลก�ำไรของบริษัทเนื่องจาก
วัตถุดิบเป็นส่วนประกอบต้นทุนขายของบริษัทประมาณ
ร้อยละ 90 ของต้นทุนทั้งหมด การจัดหาวัตถุดิบจึงเป็น
ปัจจัยส�ำคัญต่อต้นทุนการขายและผลก�ำไรของบริษัท
ซึ่งวัตถุดิบถั่วเหลืองมีราคาผันแปรตามราคาซื้อขายใน
ตลาดโลก ปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์ของเมล็ดถั่วเหลือง
นอกจากความต้ อ งการใช้ เ พื่ อ การผลิ ต อาหารแล้ ว
ยั ง รวมถึ ง ความต้ อ งการน� ำ ไปใช้ ใ นการผลิ ต พลั ง งาน
ทดแทนในรูปของไบโอดีเซลจากน�้ำมันถั่วเหลือง และ
การเก็งก�ำไรในตลาดซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า
รวมทั้งนโยบายการส่งเสริม การแทรกแซงของรัฐบาล
ขณะที่ความเสี่ยงจากสภาวะอากาศที่แปรปรวน หรือ
ภัยธรรมชาติก็อาจท�ำให้ผลผลิตถั่วเหลืองไม่เป็นไปตาม
คาดการณ์ ดังนั้น บริษัทจ�ำเป็นต้องมีการวางแผนบริหาร
การผลิต การขาย และสินค้าคงคลังที่ดีเพื่อลดผลกระทบ
จากความผันผวนของราคาวัตถุดิบถั่วเหลืองที่เกิดขึ้น

แนวทางการบริหารจัดการ
บริ ษั ท ได้ มี ม าตรการในการบริ ห ารความเสี่ ย งด้ ว ยการ
มีคณะท�ำงานจัดซื้อวัตถุดิบ คอยติดตามข่าวสาร สถานการณ์
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ราคาวั ต ถุ ดิ บ และผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ วิ เ คราะห์
สถานการณ์ อ ย่ า งใกล้ ชิ ด โดยมี ก ารก� ำ หนดเป้ า หมายของ
ปริมาณ และระยะเวลาในการด�ำเนินการบริหารความเสี่ยงที่
เหมาะสม รวดเร็ว และยืดหยุน่ ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ ตลอด
ระยะเวลาของบริษัทที่ผ่านมา บริษัทมีความชัดเจนในนโยบาย
ไม่จัดซื้อวัตถุดิบเพื่อเก็งก�ำไร บริษัทบริหารจัดการสินค้าคงคลัง
วัตถุดิบอย่างระมัดระวังและพิจารณาการปรับราคาขายให้ทัน
ต่อสถานการณ์ ซึ่งช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนดังกล่าว
ตลอดทั้งการบริหารความเสี่ยงผ่านทางตลาดซื้อขายสินค้า
โภคภัณฑ์ล่วงหน้า ซึ่งจะมีการทบทวนการเพิ่มเกณฑ์วงเงิน
ส�ำหรับผลขาดทุนที่ยอมรับได้ที่อาจจะเกิดขึ้นในภาพรวมของ
แต่ละปีอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งด้านความผันผวน
ของราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่มีต่อผลประกอบการของ
บริษัท
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2.2 ความผั น ผวนของอั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่ า ง
ประเทศ
ผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าทีเ่ กิดจากความ
ขัดแย้งทางการค้าระหว่างจีน - สหรัฐฯ ได้ส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะในตลาดเกิดใหม่ที่มีความ
เสี่ยงสูงต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ซึ่งอาจท�ำให้
มี เ งิ น ทุ น ไหลออกจากไทยและกดดั น ให้ ค ่ า เงิ น บาทมี
แนวโน้มเคลือ่ นไหวผันผวนมากขึน้ ในปี 2562 ทัง้ นี้ บริษทั
ได้รับความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ จากการที่ราคาเมล็ดถั่วเหลืองที่น�ำ
เข้ามานั้นอ้างอิงกับราคาตลาดโลกถูกก�ำหนดราคาขาย
เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ขณะที่รายได้หลักของบริษัท
อยูใ่ นรูปสกุลเงินบาท ซึง่ กระทบโดยตรงต่อผลการด�ำเนิน
งานของกลุ่มบริษัททั้งรายได้และก�ำไร อย่างไรก็ดีบริษัท
สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศส�ำหรับรายได้จากการการขายวัตถุดบิ อาหาร
สัตว์ออกไปได้ เนือ่ งจากประเทศไทยมีการน�ำเข้าวัตถุดบิ
อาหารสัตว์มาใช้ในประเทศ ซึง่ มีราคาเปลีย่ นแปลงไปตาม
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในลักษณะเดียวกับ
ราคาต้นทุนวัตถุดิบถั่วเหลืองของบริษัท ท�ำให้บริษัท
ได้รับความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศเฉพาะในส่วนของรายได้จากการขาย
น�้ำมันในประเทศเท่านั้น
แนวทางการบริหารจัดการ
บริ ษั ท ได้ ก� ำ หนดนโยบายการบริ ห ารเงิ น และการบริ ห าร
ความเสี่ ย งทางการเงิ น ไว้ อ ย่ า งชั ด เจน โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่อการบริหารความเสี่ยงทางการเงินทั้งหมด ซึ่งครอบคลุมถึง
ความเสี่ ย งของอั ต ราแลกเปลี่ ย นที่ จ ะมี ผ ลกระทบต่ อ ธุ ร กิ จ
มิใช่เพื่อการเก็งก�ำไร รวมทั้งเพื่อก�ำหนดและสร้างเสถียรภาพ
ของผลประกอบการในอนาคตของบริ ษั ท บริ ษั ท มี ที ม งาน
เฝ้าติดตามและวิเคราะห์ข่าวสารและสถานการณ์ของอัตรา
แลกเปลีย่ นอย่างใกล้ชดิ และมีนโยบายในการป้องกันความเสีย่ ง
จากอัตราแลกเปลี่ยน โดยท�ำสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยน
ล่วงหน้า (Forward Contract) กับสถาบันการเงินภายใน
ประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี เพื่อลดผล
กระทบของความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากความผั น ผวนของอั ต รา
แลกเปลี่ยนในระยะไกลเกินกว่าที่จะวิเคราะห์สถานการณ์ได้
รวมทั้ ง ท� ำ ให้ บ ริ ษั ท ทราบถึ ง ต้ น ทุ น และราคาขายในรู ป ของ
ค่าเงินบาทที่แน่นอน
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3. ความเสี่ยงด้านการขายและการตลาด

3.1 ความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น สื บ เนื่ อ งจากการชะลอตั ว
ของเศรษฐกิจ
การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกและไทยในปี 2562 ได้รับ
ผลกระทบจากการท�ำสงครามการค้าระหว่างประเทศ
สหรัฐอเมริกากับจีนที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องด้วย
นโยบายกีดกันการค้าสหรัฐฯ-จีนที่ส่งผลให้การส่งออก
ของไทยไปจีนตามห่วงโซ่อปุ ทานชะลอลง ความตึงเครียด
ด้านภูมิรัฐศาสตร์ การชะลอตัวของเศรษฐกิจในตลาด
เกิดใหม่ รวมทั้งการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในกลุ่มประเทศ
ที่พัฒนาแล้ว
แนวทางการบริหารจัดการ
เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อความเสี่ยงดังกล่าว บริษัท
จะด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งรอบคอบเพื่ อ ลดผลกระทบจาก
สถานการณ์ทางการเงินและเศรษฐกิจ ดัง กล่าวที่อาจ
มีต่อบริษัทการด�ำเนินนโยบายทางการเงินที่รอบคอบ
มาโดยตลอด โดยได้คงระดับหนี้สินต่อทุนในระดับที่ต�่ำ
อีกทัง้ บริษทั ยังมีความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ธนาคารต่างๆ ทีเ่ ป็น
หุ้นส่วนทางธุรกิจมาอย่างยาวนาน
3.2 ความเสี่ยงด้านสินค้าทดแทน
คุณค่าทางโภชนาการของน�้ำมันพืชแต่ละชนิดมีความ
แตกต่ า งกั น น�้ ำ มั น พื ช ที่ ใ ห้ คุ ณ ค่ า ใกล้ เ คี ย งกั บ น�้ ำ มั น
ถั่วเหลืองและสามารถทดแทนกันได้ คือ น�้ำมันข้าวโพด
และน�้ำมันเมล็ดทานตะวัน ส่วนน�้ำมันพืชที่ใช้เพื่อการ
ผลิตเชิงอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมอาหาร โดยทัว่ ไป
จะทดแทนกั น ไม่ ไ ด้ เนื่ อ งจากน�้ ำ มั น พื ช แต่ ล ะชนิ ด
มีคุณสมบัติเหมาะกับแต่ละอุตสาหกรรมต่างกัน ทั้งนี้
ความเสี่ยงที่น�้ำมันข้าวโพดและน�้ำมันเมล็ดทานตะวัน
จะมีการผลิตมาแข่งกับบริษัทคงเป็นไปได้ยาก เนื่องจาก
วัตถุดิบดังกล่าวไม่มีการผลิตที่มากเพียงพอในประเทศ

4. ความเสี่ยงด้านการดำ�เนินงาน

การบริหารความต่อเนื่องในการด�ำเนินธุรกิจ
ปัจจุบันมีสถานการณ์ หรือสภาวะวิกฤต หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ที่พร้อมจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ได้แก่ความเสียหายของระบบ
สารสนเทศหลักของบริษัทไม่สามารถใช้งานได้ ภัยธรรมชาติ
(ภัยแล้ง ภัยน�้ำท่วม ภัยแผ่นดินไหว) และภัยจากโรคระบาด
(โรค ASF ในสุกร โรคไข้หวัดนก)

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ในรอบหลายปีที่ผ่านมา สภาพภูมิอากาศของโลกและของ
ประเทศไทยเปลี่ ย นแปลงผั น ผวนไปจากเดิ ม มาก ท� ำ ให้
แต่ ล ะภู มิ ภ าคทั่ ว โลกต้ อ งประสบกั บ ภั ย ธรรมชาติ ที่ มี ค วาม
รุนแรงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งก่อให้เกิดความเสีย
หายมู ล ค่ า มหาศาลต่ อ ทั้ ง ชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น เหตุ ก ารณ์
เหล่ า นี้ ห ากเกิ ด ขึ้ น แล้ ว อาจส่ ง ผลต่ อ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
และอาจท�ำให้ธรุ กิจหยุดชะงักได้ บริษทั เล็งเห็นถึงความท้าทาย
ในเรื่องนี้ จึงได้ด�ำเนินการจัดให้มีแผนที่จะรองรับความเสี่ยง
ที่จะท�ำให้กระทบกับธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

แนวทางการด�ำเนินงานของบริษัท
บริษทั ได้จดั ท�ำแผนบริหารจัดการความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ (BCM)
หรือแผนตอบโต้เหตุฉุกเฉิน เหตุการณ์ระบบสารสนเทศหลัก
ไม่สามารถใช้งานได้ ภัยธรรมชาติ และภัยโรคระบาด รวมถึง
ติดตามข้อมูลและข่าวสารอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ เตรียมความพร้อม
เผชิญเหตุ หากเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวได้อย่างเหมาะสมโดยกิจกรรม
หรือกระบวนการหลักยังคงสามารถด�ำเนินการได้อย่างต่อเนือ่ ง
และเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

5. ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการดำ�เนินธุรกิจ
ไม่สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชัน่

ด้วยความมุ่งมั่นในการด�ำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรม
ให้ความส�ำคัญกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี รับผิดชอบและ
ระมัดระวังภายใต้กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและมาตรฐาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง บริ ษั ท จึ ง ได้ ก� ำ หนดนโยบายต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
คอร์ รั ป ชั น เพื่ อ เป็ น แนวทางปฏิ บั ติ แ ละพั ฒ นาไปสู ่ อ งค์ ก ร
ที่ยั่งยืนต่อไป

แนวทางการบริหารจัดการ
บริ ษั ท ได้ ก� ำ หนดนโยบายและมาตรการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
คอร์รัปชัน ระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการติดตามดูแลให้
มีการปฏิบัติ การลงโทษ และให้ปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณ
ธุรกิจอย่างเคร่งครัด มีระเบียบ และขั้นตอนการด�ำเนินงาน
ที่เกี่ยวข้องให้มีการปฏิบัติตามที่กฎหมายก�ำหนด เพื่อป้องกัน
การคอร์รัปชัน เช่น การตรวจสอบน�้ำหนักบรรทุกของรถขน
สินค้าต้องไม่เกินเกณฑ์บรรทุกทีก่ ฎหมายก�ำหนดก่อนปล่อยออก
จากโรงงาน เป็นต้น รวมทั้งก�ำหนดให้มีการติดตามการปฏิบัติ
ตามนโยบายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งเปิดช่องทางส�ำหรับการแจ้งเบาะแส
การกระท�ำทีไ่ ม่สจุ ริตหรือข้อร้องเรียนต่างๆ และมีกระบวนการ
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ตอบสนองข้อร้องเรียน การคุ้มครองผู้ร้องเรียน รวมถึงแจ้ง
ผลการด�ำเนินการต่อ ผู้ร้องเรียนอย่างเป็นระบบและยุติธรรม
ตามระเบียบการรับข้อร้องเรียนของบริษัท

6. ความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ภัยจากโลกไซเบอร์ (Cyber Risk)
ระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมถึงอินเตอร์เน็ตถูกน�ำมาใช้
เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ทั้ ง การเป็ น ฐานข้ อ มู ล
การรั บ ส่ ง ข้ อ มู ล ระหว่ า งกั น ทั้ ง ภายในและภายนอกองค์ ก ร
รวมถึงยังสามารถเป็นช่องทางในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย
เพือ่ ประโยชน์ที่แตกต่างกัน เช่น สื่อสารกับลูกค้า การโฆษณา
รวมถึงเป็นช่องทางการขายสินค้า สื่อสารกับสังคม เพื่อให้
ทราบถึงแนวทางการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น จะเห็น
ได้ว่ากิจกรรมทางธุรกิจโดยส่วนใหญ่ด�ำเนินการบนเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต จึงเป็นช่องทางที่ผู้ไม่หวังดีอาจ
รุกรานระบบและเครือข่าย เพือ่ แสวงหาผลประโยชน์ซงึ่ ในปัจจุบนั
เราสามารถพบอาชญากรรมด้านไซเบอร์ทหี่ ลากหลาย ทัง้ ในรูป
แบบของการท�ำให้ระบบงานหยุดชะงัก หรือลดทอนประสิทธิภาพ
ของระบบการหลอกลวงจนท�ำให้หลงเชือ่ การขโมยและฉ้อโกง
เป็นต้น ซึง่ ภัยดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษทั ได้
แนวทางการบริหารจัดการ
บริษัทตระหนักถึงภัยบนโลกไซเบอร์ซึ่งมีความหลากหลาย
และมีผลกระทบที่รุนแรงมากขึ้น จึงด�ำเนินการในด้านต่างๆ
เพื่อลดผลกระทบ โดยเริ่มจากการประกาศใช้นโยบายและ
มาตรฐานการปฏิบัติงานความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ให้กับบุคคลากรของบริษัท ส�ำหรับด้านระบบงานบริษัทได้
ติ ด ตั้ ง ระบบ/อุ ป กรณ์ ไ ฟร์ ว อลล์ (Firewall) เพื่ อ ป้ อ งกั น
การเข้ า ถึ ง จากภั ย คุ ก คามจากภายนอกทุ ก ช่ อ งทางและมี
Solution Firewall backup ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส
คอมพิ ว เตอร์ ทุ ก เครื่ อ งของบริ ษั ท เพื่ อ ป้ อ งกั น ข้ อ มู ล เสี ย /
สูญหายจากการติดไวรัสคอมพิวเตอร์ และมีการเชื่อมต่อมา
ที่ส่ว นกลางเพื่อ สามารถควบคุม และแก้ไ ขเครื่อ งที่มีปัญ หา
ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว พร้อมทั้งยังสามารถหาสาเหตุ
ของการถู ก คุ ก คามเพื่ อ แก้ ป ั ญ หาที่ ต ้ น เหตุ แ ละป้ อ งกั น การ
เกิดซ�้ำในครั้งต่อไป รวมถึงมีการทวนสอบ หรือตรวจสอบ
อย่างต่อเนื่องโดยด�ำเนินการร่วมกันระหว่างบุคคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทและบริษัทที่ปรึกษาภายนอก
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โครงสร้างรายได้
(หน่วย : ล้านบาท)
ประเภทผลิตภัณฑ์

ด�ำเนินการโดย % การถือหุ้น 2562

%

2561

%

2560

%

2559

%

รายได้จากการขายภายในประเทศ
น�้ำมันถั่วเหลือง

TVO

100

5,646 23.94 5,991 24.09 6,911 28.13 7,727 27.36

อุตสาหกรรมอาหารสัตว์

TVO

100

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

อื่นๆ

TVO

100

1,156

พรอดดิจิ

31.85

362

บรรจุภัณฑ์

4.90 1,099

4.42

715

2.91 1,384

4.90

1.53

373

1.50

318

1.29

319

1.13

4.99 1,141

4.59

907

3.69

741

2.62

รายได้จากการขายในต่างประเทศ
น�้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์

TVO

100

1,178

อุตสาหกรรมอาหารสัตว์

TVO

100

721

3.06

655

2.63

179

0.73

-

อื่นๆ

TVO

100

99

0.42

286

1.15

51

0.21

41

0.15

100 28,243

100

รวมทั้งสิ้น

23,587

โครงสร้างรายได้ปี 2562

100 24,869

100 24,568

อุตสาหกรรมอาหารสัตว

14,425

ลานบาท

61.16%

รวม

23,587
ล้านบาท

น้ำมันถั่วเหลือง

5,646
ลานบาท

บรรจ�ภัณฑ

362

ลานบาท

1.53%
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อื่นๆ

1,156

ลานบาท

4.90%

สงออก

23.94%

1,998

ลานบาท

8.47%

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3. น�ำ้ มันทานตะวัน ตรา “องุน่ ” ผลิตจากเมล็ดทานตะวัน 100%
เป็นน�ำ้ มันทีม่ กี รดไขมันไม่อมิ่ ตัวสูง อุดมไปด้วยกรดไลโนเลอิก
ซึ่ ง เป็ น กรดไขมั น ที่ มี ป ระโยชน์ ต ่ อ ร่ า งกาย และปลอดภั ย
ต่อสุขภาพของผูบ้ ริโภค ส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตอาหาร
ทะเลส่งออก เช่น ทูน่าในน�้ำมันทานตะวันบรรจุกระป๋อง

ผลิตภัณฑ์

บริ ษั ท น�้ ำ มั น พื ช ไทย จ� ำ กั ด (มหาชน) เป็ น ผู ้ ป ระกอบการ
อุตสาหกรรมการเกษตร ผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าสองประเภท
คือ น�้ำมันพืชบริโภคและวัตถุดิบอาหารสัตว์ โดยแบ่งผลิตภัณฑ์
ออกเป็น 13 ชนิด ดังนี้
1. น�้ ำ มั น ถั่ ว เหลื อ ง ตรา “องุ ่ น ” เป็ น น�้ ำ มั น พื ช ที่ ผ ลิ ต จาก
ถั่วเหลืองคัดคุณภาพ 100% มีกรดไขมันไม่อิ่มตัว ซึ่งกรด
ไขมันไม่อิ่มตัวนั้นเป็นกรดไขมันจ�ำเป็นต่อร่างกาย ใช้ส�ำหรับ
ปรุ ง อาหารในครั ว เรื อ น และยั ง เป็ น วั ต ถุ ดิ บ หลั ก ที่ ส� ำ คั ญ
ของอุตสาหกรรมผลิตอาหารส�ำเร็จรูปต่างๆ เช่น อุตสาหกรรม
ผลิตปลากระป๋อง อุตสาหกรรมผลิตน�้ำพริกเผา และอื่นๆ
น�้ำมันถั่วเหลือง ตรา “องุ่น” ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภค
และอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นอย่างมาก เนื่องจากคุณภาพ
ที่ไม่เป็นไขและให้คุณค่าทางโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพ
2. น�้ ำ มั น ข้ า วโพด ตรา “องุ ่ น ” สกั ด จากเมล็ ด ข้ า วโพด
คั ด คุ ณ ภาพ 100% มี ก รดไขมั น ไม่ อิ่ ม ตั ว สู ง อุ ด มไปด้ ว ย
กรดไลโนเลอิก รวมทัง้ มี Phytosterol สูง ช่วยลดคอเลสเตอรอล
ชนิดไม่ดี (LDL) โดยจะเข้าแข่งขันการดูดซึมกับคอเลสเตอรอล
ท�ำให้คอเลสเตอรอลถูกดูดซึมไม่ได้ จึงท�ำให้คอเลสเตอรอล
ชนิด LDL ในร่างกายลดลง
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4. น�้ ำ มั น คาโนลา ตรา “องุ ่ น ” เป็ น น�้ ำ มั น ที่ มี ก รดไขมั น
อิ่มตัวต�่ำกว่า 10% และมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว หรือ
กรดโอเลอิกสูง ช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิด LDL ซึ่งเป็น
คอเลสเตอรอลชนิดที่ไม่ดี และไม่ก่อให้เกิดไขมันในเลือด
จึงช่วยลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและ
ความดันโลหิตสูง
5. น�้ำมันมะกอกธรรมชาติ ตราโมนินี่ (MONINI) (Classico
Extra Virgin Olive Oil) น�้ำมันมะกอกบริสุทธิ์สกัดจากการ
ผลมะกอกโดยไม่ผา่ นความร้อนและสารเคมี ประกอบด้วยกรด
ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวสูง ซึ่งช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิด LDL
อุดมด้วยวิตามินอีและสารต้านอนุมลู อิสระอย่างโพลีฟนี อลสูง
ให้ ร สชาติ เ ข้ ม ข้ น และกลิ่ น รสที่ แ ท้ จ ริ ง ของน�้ ำ มั น มะกอก
ซึ่งทางบริษัทเป็นตัวแทนจัดจ�ำหน่ายในประเทศไทยเพียง
เจ้าเดียว และน�้ำมันมะกอกธรรมชาตินี้มีสัดส่วนยอดขาย
อันดับ 1 ในประเทศอิตาลี
6. น�้ำมันมะกอกผ่านกรรมวิธี ตราโมนินี่ (MONINI) (Anfora
Olive Oil) ได้จากกระบวนการกลั่นที่ทันสมัยที่สุด ผสมกับ
น�้ำมันมะกอกธรรมชาติคุณภาพดี สีเหลืองอ่อนประกายทอง
สามารถน�ำไปปรุงอาหารทั้งผัดและทอด โดยไม่เสียรสชาติ
ที่แท้จริงของอาหาร
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7. น�้ำมันมะกอกผ่านกรรมวิธี ตราโมนินี่ (MONINI) (Mild &
Light Olive Oil) ได้จากกระบวนการกลั่นที่ทันสมัยที่สุด
ผสมกับน�้ำมันมะกอกธรรมชาติคุณภาพดี รสชาติอ่อนละมุน
นุ่มนวลเป็นพิเศษ สามารถน�ำมาประกอบอาหารทั้งการผัด
การอบ การทอดน�้ำมันท่วม เหมาะกับการใช้แทนเนยและ
น�้ำมันพืชในการท�ำอาหารที่ใช้อุณหภูมิสูง โดยไม่ท�ำให้เสีย
รสชาติที่แท้จริงของอาหาร
8. กากถั่วเหลือง เป็นวัตถุดิบหลักที่ต้องใช้เพื่อผลิตอาหารสัตว์
กากถัว่ เหลืองของบริษทั จ�ำหน่ายภายใต้ชอื่ “ทีวโี อ ไฮโพรมีล”
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการ
อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากมีคุณภาพสูง สม�่ำเสมอ
และได้มาตรฐาน
9. ดีฮลั ซอยมีล ภายใต้ชอื่ “ทีวโี อ ดีฮลั ซอยมีล” เนือ้ ถัว่ เหลือง
กะเทาะผิ ว ออก ให้ โ ปรตี น และคุ ณ ค่ า อาหารอื่ น ๆ สู ง ขึ้ น
เหมาะส�ำหรับสัตว์ที่ต้องการอาหารคุณภาพสูงเพื่อการเติบโต
และให้ผลผลิตสูงสุด
10. ฟูลแฟตซอย ภายใต้ชื่อ “ทีวีโอ ฟูลแฟตซอย” เป็นวัตถุดิบ
ใช้ผสมอาหารเพือ่ เลีย้ งลูกสุกรและไก่ ช่วยให้ยอ่ ยง่ายให้โปรตีน
และพลังงานสูงสุด อุดมด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวซึ่งจ�ำเป็น
ส�ำหรับสัตว์เลี้ยงชนิดต่างๆ โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงระยะเล็ก
เสริมการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ช่วยเพิ่มการสร้างเนื้อแดงให้มากขึ้นในสัตว์
11. ดีฮัล ฟูลแฟตซอย ภายใต้ชื่อ “ทีวีโอ ดีฮัล ฟูลแฟตซอย”
ถั่วเหลืองอบไขมันเต็มชนิดกะเทาะผิว เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้
จากการน� ำ เมล็ ด ถั่ ว เหลื อ งไขมั น เต็ ม คุ ณ ภาพสู ง มาตรฐาน
อาหารคน มากะเทาะผิวออก แล้วน�ำไปผ่านกระบวนการผลิต
ที่มีมาตรฐานสูง (Extruded Thermal Treatment) ท�ำให้
ได้รับความร้อนในปริมาณที่สุกพอดี เพื่อก�ำจัดสารขัดขวาง
โภชนะในเมล็ดถั่วเหลืองให้มากที่สุด เหมาะกับการเลี้ยงสัตว์
วัยอ่อน เช่น ลูกสุกรระยะดูดนมและอนุบาล ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ด
และสัตว์น�้ำ เช่น กุ้ง ปลา เพราะท�ำให้สัตว์ได้รับสารอาหาร
ทีเ่ หมาะสม สุขภาพดี โตเร็ว ทัง้ นี้ รวมถึงสัตว์ทตี่ อ้ งการพลังงาน
สูงมากๆ เช่น แม่สุกรระยะเลี้ยงลูก เป็นต้น “ทีวีโอ ดีฮัล
ฟู ล แฟตซอย” จึ ง เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ี ส ามารถตอบโจทย์
อุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ในปัจจุบันอย่างตรงจุด
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12. เลซิติน ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารสัตว์ เช่น กุ้ง ไก่
และหมู มีสารส�ำคัญคือ ฟอสโฟลิพิด และแหล่งของโคลีน
ซึ่งเป็นสารส�ำคัญส�ำหรับอาหารกุ้งและอาหารสัตว์ระยะเล็ก
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ของไขมัน ซึ่งท�ำให้
เพิ่มการดูดซึมของสารอาหารให้ดียิ่งขึ้น
13. ทีวโี อ ซอยฮัล เป็นผลิตภัณฑ์ทำ� จากผิวถัว่ เหลืองร่อนออกจาก
เมล็ดถั่วเหลือง เป็นแหล่งของไฟเบอร์ที่ดี โดยเฉพาะอาหาร
สัตว์เคี้ยวเอื้อง และอาหารที่ต้องการไฟเบอร์สูงในบางระยะ

การตลาดและภาวะแข่งขัน

นโยบายการตลาด
เพือ่ การเป็นผูน้ ำ� ด้านการผลิตและจ�ำหน่ายน�ำ้ มันถัว่ เหลืองและ
กากถั่วเหลืองในภูมิภาคอาเซียน บริษัทมีแผนกลยุทธ์ทางการ
ตลาด ดังนี้
1. ผลิ ต สิ น ค้ า ที่ มี คุ ณ ภาพสู ง ด้ ว ยคุ ณ ค่ า ทางโภชนาการที่
ให้ประโยชน์สูงสุด วัตถุดิบอาหาร ทั้งนี้วัตถุดิบที่ใช้คือ
ถั่วเหลืองเป็นพืชที่มีคุณค่าทางอาหารสูงด้วยโปรตีนที่มี
ประโยชน์ต่อร่างกาย มีกรดไลโนลิอิคสูงมีคุณสมบัติในการ
ลดคลอเลสเตอรอล และมีกรดไขมันไม่อมิ่ ตัวสูง ไม่อดุ ตันใน
เส้นเลือดส่งผลดีตอ่ ร่างกายและหัวใจ ผลิตภัณฑ์ของบริษทั
จึงแตกต่างจากผู้ผลิตรายอื่นๆ ด้วยคุณภาพสูงและเป็นที่
ยอมรับของผู้บริโภค
2. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อ
เนื่องในการน�ำเสนอสินค้าที่ดีที่สุดให้แก่ผู้บริโภค
3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อสร้างฐานตลาดใหม่
4. สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวที่ดีต่อลูกค้า ด้วยนโยบาย
รับผิดชอบ ดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด ท�ำให้เกิดความไว้วางใจ
จากลูกค้า
5. บริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อวัตถุดิบ เพื่อควบคุมต้นทุน
วัตถุดิบให้เกิดความสามารถในการแข่งขัน และรักษาอัตรา
การท�ำก�ำไรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
6. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเทคโนโลยี ตามความ
ต้องการของตลาด เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามความ
ต้องการของตลาดโดยมีต้นทุนที่แข่งขันได้
7. สร้างตราสินค้าใหม่เพื่อขยายตลาด
8. ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าทุกด้าน
9. ส่งมอบสินค้ารวดเร็วและตรงต่อเวลา เพือ่ ให้สนิ ค้ามีความใหม่
และสดอยู่เสมอ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ลูกค้าและช่องทางการจัดจำ�หน่าย

มูลค่าการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทส่วนใหญ่เป็นการขาย
ภายในประเทศ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 97 ของยอดการ
จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ส่วนที่เหลือเป็นการส่งออกไปยังตลาด
ต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ กัมพูชา
ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย และเกาหลีใต้ ซึง่ บริษทั
เป็นผู้ด�ำเนินการจัดจ�ำหน่ายตรงส�ำหรับการส่งออกทั้งหมด
บริษัทมีกลุ่มลูกค้าและช่องทางจัดจ�ำหน่าย ดังนี้

• วัตถุดิบอาหารสัตว์ :

กากถั่วเหลือง, กากดีฮัล, ฟูลแฟตซอย, ดีฮัล ฟูลแฟตซอย,
เลซิติน และทีวีโอ ซอยฮัล บริษัทจ�ำหน่ายตรงให้ผู้ประกอบ
การโรงงานผลิตอาหารสัตว์และกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ภายในประเทศ
และขยายตลาดไปในกลุ ่ ม ประเทศ CLMV โดยมี สั ด ส่ ว น
การขายในประเทศและต่างประเทศอยู่ที่ 95:5

• น�้ำมันพืชบริโภค

• น�้ำมันพืชบริโภค ตรา “องุ่น” เป็นน�้ำมันพืชที่กลุ่มผู้บริโภค
ที่ ใ ส่ ใ จในสุ ข ภาพเลื อ กหา จั ด จ� ำ หน่ า ยภายในประเทศ
โดยบริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน) ผ่านช่องทาง
ร้ า นค้ า ส่ ง (Wholesaler), ดิ ส เคาน์ ส โตร์ (Discount
Store), ซุปเปอร์มาร์เก็ต (Supermarket), ไฮเปอร์มาร์เก็ต
(Hypermarket), ร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store)
และร้านค้าปลีกทั่วไป ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 67*
ของปริมาณการขายน�้ำมันถั่วเหลืองทั้งหมด
• น�้ำมันพืชบริโภค ตรา “Healthy Chef” และ “Queen”
เป็นตราสินค้าส�ำหรับตลาดสากลในการส่งออกผลิตภัณฑ์
น�้ำมันพืชบริโภคขายต่างประเทศ “Healthy Chef” และ
“Queen” เป็นน�ำ้ มันพืชทีก่ ลุม่ ผูบ้ ริโภคในตลาดต่างประเทศ
ที่ ใ ส่ ใ จในสุ ข ภาพเลื อ กหา บริ ษั ท น�้ ำ มั น พื ช ไทย จ� ำ กั ด
(มหาชน) ท�ำการแต่งตั้งตัวแทน (Exclusive Distributor)
ทั้งในประเทศกัมพูชา และเมียนมาร์ เพื่อท�ำการกระจาย
สินค้าทัว่ ประเทศกัมพูชา และเมียนมาร์ ผ่านช่องทางตัวแทน
ในต่างจังหวัด (Sub Distributor) ร้านค้าส่ง (Wholesaler,
ซุ ป เปอร์ ม าร์ เ ก็ ต (Supermarket), ไฮเปอร์ ม าร์ เ ก็ ต
(Hypermarket), ร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store)
และร้านค้าปลีกทัว่ ไปในตลาด โดยในปัจจุบนั Healthy Chef
มีสว่ นแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 1 ในประเทศกัมพูชา คิดเป็น
ร้อยละ 70 ของปริมาณการขายน�้ำมันถั่วเหลืองทั้งหมด
ในประเทศกัมพูชา

• น�้ำมันมะกอก ตรา โมนีนี่ (Monini Brand) บริษัท น�้ำมัน
พืชไทย จ�ำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนน�ำเข้าน�้ำมันมะกอก
ตรา โมนีนี่ (Monini Brand) ซึง่ เป็นแบรนด์ยอดขายอันดับ 1
จากประเทศอิตาลี ทางบริษัทมีการวางแผนการตลาดและ
การกระจายสินค้าผ่านทุกช่องทางการจัดจ�ำหน่ายที่ตรง
ตามเป้าหมายของลูกค้ากลุ่มน�้ำมันประเภทนี้
• น�้ำมันอุตสาหกรรม มีลูกค้าเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร
กระป๋อ ง อุตสาหกรรมสี อุตสาหกรรมอื่นๆ โดยบริษัท
จ�ำหน่ายโดยตรงให้กับผู้ประกอบการ และตัวแทนจ�ำหน่าย

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
มีก�ำลังการผลิตรวม 6,000 ตัน/วัน โดยมีรายละเอียดของโรงงาน
และส�ำนักงานใหญ่ดังนี้
ส�ำนักงานใหญ่ เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน)
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โรงงานที่ 1

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

โรงงานที่ 2

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

โรงงานที่ 3

(โซน 1) เลขที่ 81/7, 81/8, 82 หมู่ 1
ต�ำบลไทยาวาส อ�ำเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม 73120

โรงงานที่ 3

(โซน 2) เลขที่ 89 หมู่ 1
ต�ำบลไทยาวาส อ�ำเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม 73120

(*ที่มา : กันตนา เวิล์ดพาแนล)
รายงานประจำ�ปี 2562
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การจัดหาวัตถุดิบ

เมล็ดถัว่ เหลืองเป็นวัตถุดบิ หลักของบริษทั โดยบริษทั จะรับซือ้ เมล็ด
ถั่วเหลืองที่ผลิตได้ภายในประเทศไทยก่อนเป็นอันดับแรก อย่างไร
ก็ ดี ปริ ม าณผลผลิ ต เมล็ ด ถั่ ว เหลื อ งในประเทศไทยมี ไ ม่ เ พียงพอ
ต่ อ ความต้ อ งการ บริ ษั ท จึ ง ต้ อ งน� ำ เข้ า เมล็ ด ถั่ ว เหลื อ งจาก
ต่างประเทศ ได้แก่ บราซิลและสหรัฐอเมริกากว่าร้อยละ 90
ของปริมาณวัตถุดิบรวม โดยราคาน�ำเข้าจะอิงกับราคาตลาดโลก
และได้ รั บ ยกเว้ น ภาษี น� ำ เข้ า ตามนโยบายเสรี น� ำ เข้ า ถั่ ว เหลื อ ง
ตามข้อผูกพันองค์การการค้าโลก (WTO) ส่วนการรับซื้อเมล็ด
ถั่วเหลืองภายในประเทศ บริษัทจะรับซื้อจากเกษตรกร/พ่อค้า
คนกลาง ซึ่งแหล่งเพาะปลูกถั่วเหลืองที่ส�ำคัญของประเทศไทย
อยู่ที่จังหวัด สุโขทัย ก�ำแพงเพชร อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ เชียงใหม่
และขอนแก่น เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังปฏิบัติตามนโยบาย
ของภาครัฐ ที่ได้มีการก�ำหนดเงื่อนไขให้ผู้น�ำเข้าถั่วเหลืองต้อง
รับซื้อเมล็ดถั่วเหลืองในประเทศ ในสัดส่วนตามปริมาณน�ำเข้า
ระหว่างผู้น�ำเข้าทั้งหมด ตามราคาและเงื่อนไขที่ก�ำหนดในสัญญา
ซึ่งถูกก�ำหนดโดยคณะกรรมการพืชน�้ำมันและน�้ำมันพืช
การผลิตถั่วเหลืองของโลกเฉลี่ยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมามีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นตามความต้องการบริโภคเมล็ดถั่วเหลือง ทั้งนี้ถั่วเหลือง
เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการซื้อขายกันอย่างกว้างขวางในตลาดโลก
สามารถจัดซื้อมาใช้เป็นวัตถุดิบได้อย่างสะดวกยังไม่เคยปรากฏ
มีปัญหาขาดแคลนจนหาซื้อไม่ได้ แต่อาจจะมีบ้างบางปีที่ราคา
ถั่วเหลืองปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งจะเป็นไปตามภาวะอุปสงค์และอุปทาน
ของตลาดโลก สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีนยังเป็นปัจจัย
ส�ำคัญที่ส่งผลกระทบทางบวกและลบต่อระดับราคาถั่วเหลือง
ในตลาดโลกมาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี บริษัทมีการติดตาม
สถานการณ์สงครามการค้านี้อย่างใกล้ชิดอยู่ตลอดเวลา เพื่อหา
โอกาสในการจัดหาวัตถุดิบถั่วเหลือง เพื่อให้ได้ต้นทุนที่แข่งขันได้
และมีคุณภาพที่ดี
โดยทั่วไปบริษัทจะสั่งซื้อวัตถุดิบเมล็ดถั่วเหลืองล่วงหน้าเป็นเวลา
ประมาณ 3-4 เดือน ตามแผนการขายและการผลิต โดยท�ำสัญญา
ซื้อล่วงหน้าจากผู้ขายหลายแหล่ง และจัดซื้อจากผู้ขายที่เสนอ
เงื่อนไขที่ดีที่สุด เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงด้านการจัดการ
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และส่งมอบวัตถุดิบ ซึ่งบริษัทไม่ได้มีภาระผูกพันหรือมีนโยบาย
ที่จะต้องซื้อจากผู้จ�ำหน่ายแต่เพียงรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ
เนื่องจากราคาวัตถุดิบถั่วเหลืองที่ตกลงซื้อขายกันในตลาดโลก
อยู่ในรูปของเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงเรื่อง
อัตราแลกเปลี่ยน บริษัทจึงมีนโยบายท�ำสัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ควบคูด่ ว้ ย เพือ่ บริหาร
ต้นทุนวัตถุดิบในสกุลเงินบาทให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทด�ำเนินงานด้วยความรับผิดชอบและค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
เป็นส�ำคัญ มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม น�ำเทคโนโลยีใหม่มาใช้งาน มีการบริหารจัดการ
ทีด่ ี เน้นการจัดการพลังงานและทรัพยากรอย่างมีคณ
ุ ภาพ พร้อมทัง้
ส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานทุ ก คนรั บ ผิ ด ชอบในการใช้ พ ลั ง งานและ
ทรัพ ยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกรอบในการด�ำเนินงาน
เพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตามนโยบายคุณภาพ อาชีวอนามัย
ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
ในปัจจุบันกระบวนการผลิตของบริษัท เป็นระบบการผลิตที่ใช้
เทคโนโลยีที่มีของเสียเกิดขึ้นระหว่างการผลิตน้อยที่สุด และได้
จัดระบบบ�ำบัดของเสียเป็นแบบระบบปิด Closed System คือ
จะไม่มีของเสียออกนอกระบบการท�ำงานไปสู่ที่สาธารณะ และ
มี น โยบายน� ำ ของเสี ย ที่ เ กิ ด จากการผลิ ต มาบ� ำ บั ด เพื่ อ ใช้
ในกระบวนการผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีการตรวจสอบ
ระบบการผลิ ต โดยหน่ ว ยงานรั ฐ บาลที่ มี ห น้ า ที่ ค วบคุ ม ดู แ ล
สิ่งแวดล้อมเป็นประจ�ำทุกปี
ด้วยการยึดมั่นในการด�ำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บริษัท
ได้รบั การรับรอง “อุตสาหกรรมสีเขียว” จากกระทรวงอุตสาหกรรม
และได้รับมาตรฐาน ISO 14001 ISO 50001 บริษัทมีนโยบาย
เรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นรูปธรรมและปฏิบัติตามกฎหมาย เกี่ยวกับ
สิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งเคร่ ง ครั ด เพื่ อ ด� ำ รงไว้ ซึ่ ง สภาพแวดล้ อ ม
ที่ดีตลอดไป รายงานเกี่ยวกับกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมได้เปิดเผย
ไว้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

โครงสร้างการถือหุ้น
1. หลักทรัพย์ของบริษัท
บริษทั มีทนุ จดทะเบียน 808,610,985 บาท เรียกช�ำระแล้ว 808,610,985 บาท แบ่งเป็นหุน้ สามัญ 808,610,985 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ
(ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562)
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย
บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว
บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล

จ�ำนวนหุ้น

%

622,416,919
137,091,063

76.97
16.96

600,718
48,502,285

0.07
6.00

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

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ

%

1. นางสาวสุดารัตน์

วิทยฐานกรณ์

61,110,800

7.56

2. นายวิชัย

วิทยฐานกรณ์

58,767,228

7.27

3. นางรัตนา

จันทร์พิทักษ์

45,000,000

5.57

4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด

44,841,325

5.55

5. บริษัท เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด

34,258,893

4.24

6. นางสาวอรัญญา

18,384,869

2.27

7. บริษัท โรงกลั่นน�้ำมัน นครไชยศรี จ�ำกัด

19,774,740

2.44

8. นายทวีลาภ

แจ่มใส

17,000,000

2.10

9 นายชัยสิทธิ์

วิริยะเมตตากุล

15,300,000

1.89

10. นางสาววรนุช

วิทยฐานกรณ์

14,954,010

1.85

		 รวมการถือหุ้น 10 รายแรก

329,391,865

40.74

		 ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ

479,219,120

59.26

		 รวมทั้งสิ้น

808,610,985

100

รายงานประจำ�ปี 2562

วิทยฐานกรณ์
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3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 60 ของก�ำไร
สุทธิหลังหักภาษีเงินได้ หากไม่มีเหตุจ�ำเป็นอื่นใด ซึ่งบริษัทจะ
น�ำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่าย
เงินปันผลประจ�ำปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับ
แผนการลงทุน ความจ�ำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่
ข้อมูลการจ่ายปันผล

2562

2561

2560

อัตราก�ำไรสุทธิต่อหุ้น

1.74

2.31

1.64

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น

1.45

1.90

1.43

83.12

82.27

87.15

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�ำไรสุทธิ (%)
บริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นทุกปี ทั้งนี้ขึ้น
อยู่กับคณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาให้ความเห็นชอบ
และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทย่อยพิจารณาอนุมัติ
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คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ส�ำหรับปี 2562 คณะกรรมการ
บริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 เมษายน
2563 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจ�ำปีในอัตราหุ้นละ 1.45 บาท
หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 83.12 ของก�ำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้

โดยพิจารณาจากผลการด�ำเนินงาน สถานะการเงิน และปัจจัย
ส�ำคัญอื่นๆ ของแต่ละบริษัทย่อย โดยไม่มีการก�ำหนดอัตราขั้นต�่ำ
แต่อย่างใด

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

เราจะผลิตสินค้าคุณภาพ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน

โครงสร้างองค์กร
เลขานุการบร�ษัท

คณะกรรมการนโยบายสิ�งแวดลอม สังคม
บร�หารความเสี่ยง และการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ
ประธานเจาหนาที่บร�หาร
และกรรมการผูจัดการ
สํานักประธาน
เจาหนาที่บร�หาร

ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ
ดานการพาณิชย

ฝาย
ธุรกิจ1
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ฝาย
ธุรกิจ2

ฝาย
ธุรกิจ3

ฝาย
ธุรกิจ4

ฝาย
Supply & Trading

ฝาย
บัญชีการเง�น

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหา และกําหนดคาตอบแทน

สํานักตรวจสอบ
ภายใน

ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ
ดานการผลิต

ฝาย
พัฒนาธุรกิจ

รายงานประจำ�ปี 2562

ฝาย
ทรัพยากรบุคคล

ฝาย
โลจ�สติกส

ฝาย
ผลิต

ความปลอดภัย

ฝาย
ว�ศวกรรม

ฝาย
เทคนิค
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โครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท มีทั้งหมด 12 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 คน (สัดส่วน 1 ใน 3 ของจ�ำนวน
กรรมการทั้งหมด) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 คน โดยมีรายนามคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

นายสมพล
นายบวร
นายอภิชาติ
ดร.ชัยพัฒน์
รศ.น.สพ.กิจจา
นายวิชิต
นางสาวอรัญญา
นายวิชัย
นายวัชร
นายพาชัย
นายเอกรัฐ
นายวรวุฒิ

เกียรติไพบูลย์
วงศ์สินอุดม
จีระพันธุ์
สหัสกุล
อุไรรงค์
วิทยฐานกรณ์
วิทยฐานกรณ์
วิทยฐานกรณ์
วิทยฐานกรณ์
จันทร์พิทักษ์
วงศ์ศุภชาติกุล
ตั้งพิรุฬห์ธรรม

ประธานกรรมการ / กรรมการ (อิสระ)
รองประธานกรรมการ
กรรมการ (อิสระ)
กรรมการ (อิสระ)
กรรมการ (อิสระ)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 คน ดังนี้
1. นายอภิชาติ
2. นายสมพล
3. ดร.ชัยพัฒน์

จีระพันธุ์
เกียรติไพพูลย์
สหัสกุล

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (อิสระ)
กรรมการตรวจสอบ (อิสระ)
กรรมการตรวจสอบ (อิสระ)

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ดังนี้
1. นายสมพล
2. นายอภิชาติ
3. รศ.น.สพ.กิจจา

เกียรติไพบูลย์
จีระพันธุ์
อุไรรงค์

ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน (อิสระ)
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน (อิสระ)
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน (อิสระ)*

หมายเหตุ * เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
		 ครัง้ ที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

คณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประกอบ
ด้วยกรรมการอิสระ 1 คน และกรรมการบริษัท 2 คน ดังนี้
1. นายบวร
วงศ์สินอุดม
				
2. ดร.ชัยพัฒน์
สหัสกุล
				
3. นางสาวอรัญญา
วิทยฐานกรณ์
				

ประธานคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง
และการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
กรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง
และการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (อิสระ)
กรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง
และการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผู้บริหารของบริษัท มีจ�ำนวน 9 คน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายบวร
นางสาวอรัญญา
นายไพโรจน์
นายชาญวิทย์
นายศุภชัย
นายพาชัย
นางสาวสุนันทา
นายก�ำธร
นายศักดิ์ชัย

วงศ์สินอุดม
วิทยฐานกรณ์
อุไรรงค์
วิทยฐานกรณ์
วิทยฐานกรณ์
จันทร์พิทักษ์
ไตรเทพาภิรักษ์
เอกเมธีพันธุ์
ผดุงเกียรติวงศ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการพาณิชย์
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการผลิต
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ 1, 2, 4
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย Supply & Trading
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิต
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ 3

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษทั เป็นผูพ้ จิ ารณาแต่งตัง้ ผูม้ คี วามรู้ ความสามารถ
และมีความเหมาะสมเป็นเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยสนับสนุนการ
ท�ำงานทีเ่ กีย่ วข้องให้ดำ� เนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามที่กฎหมายก�ำหนด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง
นางสาวคณัฐศร บัณฑิตเนตร์ ให้ด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการบริษัท
ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เพื่อท�ำหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามประกาศของ
คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนก�ำหนด โดยมีบทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ รวมทั้งหลักการ
		 ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และจรรยาบรรณทีก่ รรมการพึงปฏิบตั ิ
		 (ให้คำ� แนะน�ำเบือ้ งต้นแก่กรรมการเกีย่ วกับข้อกฎหมาย ระเบียบ
		 ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการควรทราบและ
พึงปฏิบตั แิ ละติดตามให้มกี ารปฏิบตั อิ ย่างถูกต้องและสม�ำ่ เสมอ
		 รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�ำคัญแก่กรรมการ)
รายงานประจำ�ปี 2562

2. จัดการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ และประชุมคณะกรรมการบริษทั
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น ส�ำนัก
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วน
ที่เ กี่ยวข้อ งตามระเบียบและข้อ ก�ำหนดของ ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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5. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และ
สนับสนุนให้ด�ำเนินการตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
พร้อมปฏิบัติตามข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
6. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารปฏิบัติงานอย่าง
ถูกต้องและรอบคอบ โดยค�ำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และการ
ปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น
7. จั ด ท� ำและจั ด เก็ บ เอกสารส� ำ คั ญ เช่ น ทะเบี ย นกรรมการ
หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมของคณะกรรมการ
ประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมอื่นๆ ของบริษัท รวมทั้งรายงาน
การมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร รายงานประจ�ำปี
รายงานสารสนเทศ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง
8. ด�ำเนินการจัดปฐมนิเทศ เตรียมเอกสาร และแนะน�ำข้อมูล
ที่ส�ำคัญเกี่ยวกับบริษัทให้กับกรรมการใหม่

ประวัติการฝึกอบรม

• หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุน่ ที่ 92/2561,
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 21/2559,
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรเลขานุการบริษัท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นอกจากนี้ บริษัทได้ส่งเสริมให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรม
และพัฒนาความรู้ในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อการปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการบริษัท ในปี 2562 เลขานุการบริษัทได้เข้าร่วมสัมมนา
หัวข้อ “Towards the Sustainable Finance & Investment
in Thailand” จั ด โดยคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสภาธุรกิจตลาดทุนไทย สมาคม
บริษัทจดทะเบียนไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพื่อร่วมรับฟังการแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ในการ
ส่งเสริมการออกตราสารหนีเ้ พือ่ ความยัง่ ยืน แก้ไขปัญหาและพัฒนา
สังคมสิ่งแวดล้อม

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ก� ำ หนดนโยบายการจ่ า ยค่ า ตอบแทน
9. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วย กรรมการบริษัทอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามหลักการ
งานที่ก�ำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหาและก� ำ หนดค่ า ตอบแทนมี ห น้ า ที่ พิ จ ารณาก� ำ หนด
10. ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศ ค่ า ตอบแทนที่ เ หมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ กลยุ ท ธ์ เป้ า หมาย
ก�ำหนดหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ระยะยาว ผลการด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท และภาระหน้ า ที่
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยเปรียบเทียบกับบริษัท
จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ที่ อ ยู ่ ใ นกลุ ่ ม อุ ต สาหกรรม
ประวัติการศึกษา
เดียวกันและบริษทั ทีม่ ขี นาดใกล้เคียงกัน รวมทัง้ ใช้ขอ้ มูลการส�ำรวจ
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกอบการพิจารณา
ประสบการณ์ทำ�งาน
• รักษาการผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายก�ำกับการปฏิบตั งิ านและส่งเสริมการ เพื่อก�ำหนดค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
ที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพ โดยกรรมการที่ได้รับ
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
มอบหมายให้ เ ป็ น กรรมการในคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยจะได้ รั บ
• ผู้จัดการแผนกก�ำกับการปฏิบัติงาน
ค่าตอบแทนเพิ่มตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น และกรรมการ
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารจะได้รบั ค่าตอบแทนจากการท�ำงานในฐานะพนักงาน
ของบริษทั ด้วย อย่างไรก็ตาม เพือ่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจะมีการน�ำเสนอค่าตอบแทน
กรรมการต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุมตั เิ ป็นประจ�ำ
ทุกปี ทั้งนี้ ก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการในรูปของค่าตอบแทน
รายเดือน เบี้ยประชุม และเงินรางวัล ดังนี้
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

• ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
ให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม
และ/หรือได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เฉลี่ยไม่เกินเดือนละ
600,000 บาท โดยให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง
• ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดดังนี้

คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง
และการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

• เงินรางวัล
ให้กรรมการบริษทั ได้รบั เงินรางวัลประจ�ำปีในวงเงินสูงสุดไม่เกิน
20 ล้านบาท โดยให้พิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง ทั้งนี้ ในปี 2562
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก�ำหนดเงินรางวัลประจ�ำปี เป็น
จ�ำนวนเงิน 14 ล้านบาท
• อื่นๆ
ประกันภัยความรับผิดของกรรมการ วงเงิน 100 ล้านบาท

รายงานประจำ�ปี 2562

ต�ำแหน่ง

เบี้ยประชุม(บาท/คน/ครั้ง)

ประธาน

50,000

กรรมการ

40,000

ประธาน

40,000

กรรมการ

30,000

ประธาน

40,000

กรรมการ

30,000

ในปี 2562 ค่าตอบแทนกรรมการทีเ่ ป็นตัวเงินส�ำหรับกรรมการรวม
12 ราย เท่ากับ 7.84 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน
จ�ำนวน 3,000,000 บาท เบี้ยประชุม จ�ำนวน 3,820,000 บาท
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ จ�ำนวน 520,000 บาท และ
ค่าตอบแทนกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
จ�ำนวน 400,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการนโยบายสิ่ง
แวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการก�ำกับการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ จ�ำนวน 100,000 บาท นอกเหนือจากค่าตอบแทน
ทีเ่ ป็นตัวเงินแล้ว บริษทั ได้ทำ� ประกันภัยความรับผิดให้แก่กรรมการด้วย
ทั้ ง นี้ คณะกรรมการบริ ษั ท จะน� ำ เสนอค่ า ตอบแทนกรรมการ
ประจ�ำปี 2562 ต่ อ ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ประจ� ำ ปี 2563
ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ค่าตอบแทนกรรมการประจ�ำปี 2562

รายชื่อ

1. นายสมพล เกียรติไพบูลย์

ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทน คณะกรรมการ สินโยบาย
แวดล้อม
คณะ
บรรษัทภิบาล สัง่งคม
ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม
บริหาร
กรรมการ
สรรหา
รายเดือน
ความเสี
และ
ตรวจสอบ และก�ำหนด การก�ำกั่ยบงการ
ค่าตอบแทน
ปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์

1,200,000 1,190,000

รวมเงินรับ

160,000

160,000

2,710,000

120,000

1,360,000

2. นายอภิชาติ จีระพันธุ์

600,000

440,000

200,000

3. ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล

600,000

560,000

160,000

4. รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์1/

600,000

560,000

30,000
30,000

1,350,000
1,190,000

5. นายบวร วงศ์สินอุดม

140,000

6. นายวิชิต วิทยฐานกรณ์

130,000

7. นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์2/

140,000

8. นายวิชัย วิทยฐานกรณ์

140,000

140,000

9. นายพาชัย จันทร์พิทักษ์

110,000

110,000

10. นายวัชร วิทยฐานกรณ์

130,000

130,000

11. นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล

140,000

140,000

12. นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม

140,000

140,000

รวม

3,000,000 3,820,000

40,000

180,000
130,000

90,000

520,000

400,000

30,000

100,000

260,000

7,840,000

หมายเหตุ 1/ เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2562
			 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562
		 2/ พ้นจากต�ำแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2562
			 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

นโยบายและหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร
บริษัทมีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการก�ำหนดค่าตอบแทน ซึ่ง
เชื่ อ มโยงกั บ ผลการด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท ในรู ป ของดั ช นี ชี้ วั ด
ความส�ำเร็จ (Key Performance Indicators) พร้อมทั้งมีการ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารเป็นประจ�ำทุกปี โดยประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การเป็นผูพ้ จิ ารณาความเหมาะสม
ในการก�ำหนดค่าตอบแทนและปรับค่าจ้างประจ�ำปี ที่สะท้อนถึง
ผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ของผู้บริหาร
แต่ละคนตามเป้าหมายของงานที่รับผิดชอบ โดยมีความสอดคล้อง
กับวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ประจ�ำปีของบริษทั ตลอดจนแนว
ปฏิบัติและมาตรฐานของกลุ่มบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน
ส�ำหรับค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผูจ้ ดั การ ได้มกี ารก�ำหนดอย่างเหมาะสมภายใต้หลักเกณฑ์ทชี่ ดั เจน
โปร่งใส เป็นธรรม และสมเหตุสมผล ค�ำนึงถึงหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
และผลการปฏิ บั ติ ง าน การก� ำ หนดจ่ า ยค่ า ตอบแทนพิ จ ารณา
ทั้ ง ระยะสั้ น และระยะยาว โดยระยะสั้ น พิ จ ารณาจากผลการ
ด�ำเนินงานของบริษัทในแต่ละปีเปรียบเทียบกับแผนธุรกิจที่วางไว้
ส�ำหรับระยะยาวพิจารณาจากความสามารถในการก�ำหนดกลยุทธ์
และทิศทางการด�ำเนินงาน เพื่อบรรลุเป้าหมาย และภารกิจตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กร รวมทั้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ โดยคณะ
กรรมการบริ ษั ท มอบหมายให้ ค ณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าล
สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน เป็นผูพ้ จิ ารณาก�ำหนดค่าตอบแทน
ประจ�ำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการได้รับค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์ในฐานะเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท นอกเหนือจาก
ที่ได้รับในฐานะเป็นกรรมการบริษัท
ในปี 2562 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการและ
ผูบ้ ริหารระดับสูงตามเกณฑ์ของส�ำนักงาน ก.ล.ต มีจำ� นวนรวมทัง้ สิน้
7 คน ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบเงินเดือน เงินสมทบ
กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ และโบนัส จ�ำนวนรวมทัง้ สิน้ 45.5 ล้านบาท

รายงานประจำ�ปี 2562

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
มีพนักงานทั้งหมด 1,324 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จ�ำนวน 29 คน
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.24 โดยแบ่งเป็นพนักงานประจ�ำส�ำนักงาน
ใหญ่ 159 คน และพนักงานฝ่ายผลิต 1,165 คน ผลตอบแทนรวม
ของพนักงานในรูปเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนส�ำรอง
เลี้ยงชีพ และผลประโยชน์อื่นๆ ของพนักงาน รวม 530 ล้านบาท
(รองบการเงิน) นอกจากนี้ บริษัทให้ความส�ำคัญกับการพัฒนา
พนักงาน โดยมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างชัดเจน รายละเอียด
โปรดดูหัวข้อนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ หมวดที่ 3

ค่าตอบแทนพนักงาน

บริ ษั ท ก� ำ หนดนโยบายค่ า ตอบแทนพนั ก งานที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ผลการด�ำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้
ผลตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม โดยการก�ำหนดโครงสร้าง
ค่าตอบแทนของแต่ละระดับต�ำแหน่งงานอย่างเหมาะสม พิจารณา
จ่ายค่าตอบแทนจากผลการปฏิบัติงานและระดับต�ำแหน่งงาน
ที่รับผิดชอบ ตามความรู้ ความสามารถ ผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละคน พนักงานจะได้ค่าตอบแทนที่เท่าเทียมและ
เป็นธรรมเมื่อเปรียบเทียบภายในองค์กร ขณะเดียวกันก�ำหนด
การจ่ายค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ
ดั ช นี ร าคาผู ้ บ ริ โ ภค และการจ่ า ยค่ า ตอบแทนของบริ ษั ท ใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงค่าตอบแทนพนักงานจะต้องเหมาะสม
กับการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตของบริษัท โดยพนักงาน
ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบเงินเดือน ค่าจ้าง เงินสมทบ
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ และโบนัส เป็นต้น
เงินเดือนและค่าแรง
ค่าตอบแทนรายเดือนที่จ่ายให้พนักงานเนื่องจากการปฏิบัติงาน
ของพนักงานให้กับบริษัท โดยพิจารณาจากต�ำแหน่งงาน หน้าที่
และความรับผิดชอบที่มีต่อองค์กร และสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของ
อุตสาหกรรมเดียวกัน
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เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทได้จัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นสวัสดิการที่จัดให้
พนักงานและเป็นการส่งเสริมการออมเงินอีกวิธีหนึ่ง รวมทั้งเป็น
แรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน โดย
พนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพจะได้รับเงินสมทบ

กองทุนจากบริษัททุกเดือนในอัตราที่แตกต่างกันตามอายุงานของ
พนักงานแต่ละคน โดยพนักงานต้องสะสมเงินเข้ากองทุนในอัตรา
เดียวกัน เมื่อพนักงานพ้นสมาชิกภาพ พนักงานจะได้รับเงินสมทบ
รวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิของกองทุน

อายุงานสมาชิก

อัตราเงินสมทบ

อายุสมาชิกตั้งแต่ 1 ปี ครบ 5 ปี

ร้อยละ 3

อายุสมาชิก 5 ปีขึ้นไป ครบ 10 ปี

ร้อยละ 4

อายุสมาชิก 10 ปีขี้นไป

ร้อยละ 5

โบนัส
เงินพิเศษที่จ่ายให้พนักงาน โดยพิจารณาจากผลประกอบการ
ในปีนั้น โดยไม่มีการก�ำหนดเป็นอัตราตายตัว ทั้งนี้ โบนัสประจ�ำปี
ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
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การพัฒนา
และส่งเสริมศักยภาพของบุคลากร

นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริษัทตระหนักดีว่าการสร้างองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนต้องได้รับ
การสนับสนุนจากบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ บุคลากรจึงถือเป็น
ทรัพยากรอันทรงคุณค่าและเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนความ
ส�ำเร็จขององค์กร ดังนั้น บริษัทจึงก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบายด้าน
ทรัพยากรบุคคลทีม่ งุ่ เน้นด้านการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหาร และ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อม เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการด�ำเนินธุรกิจ รวมทัง้
สอดคล้องกับการด�ำเนินธุรกิจตามเป้าหมาย นโยบาย และทิศทาง
ขององค์กร โดยเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ความต้องการอัตราก�ำลัง
เพือ่ รองรับการขยายธุรกิจ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน และ
รองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติ
งานและความพร้อมด้านศักยภาพ ความสามารถของบุคลากร
ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างบุคลากรให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ
และพร้อมเผชิญกับความท้าทายของธุรกิจในอนาคตทัง้ จากภายใน
และต่างประเทศ (รายละเอียดประกอบได้เปิดเผยอยู่ใน “รายงาน
ความยั่งยืน ปี 2562” ของบริษัท)

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในปี 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ล�ำดับ
1.

รายชื่อ
นายสมพล เกียรติไพบูลย์

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ

คู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2.

นายบวร วงศ์สินอุดม

รองประธานกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการ

คู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
3.

นายอภิชาติ จีระพันธุ์

กรรมการอิสระ

คู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
4.

ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล

กรรมการอิสระ

คู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
5.

รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์

กรรมการอิสระ

คู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
6.

นายวิชิต วิทยฐานกรณ์

กรรมการ

คู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
7.

นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์

นายวิชัย วิทยฐานกรณ์

กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ด้านการพาณิชย์

นายวัชร วิทยฐานกรณ์
คู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

รายงานประจำ�ปี 2562

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11,005,800 11,005,800

-

-

-

18,384,869 18,384,869

-

กรรมการ

คู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
9.

-

-

คู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
8.

จ�ำนวนหุ้น จ�ำนวนหุ้น จ�ำนวนหุ้นที่
สัดส่วน
ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 31 เปลี่ยนแปลง
การถือหุ้น
ธันวาคม ธันวาคม เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
(%)
2561
2562
ในปี 2562

-

-

58,767,228 58,767,228

-

2,261,850
กรรมการ

2,261,850

-

11,300,000 11,300,000

-

-

-

-

-

-

-

-

1.36

2.27

7.55

1.40

-
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ล�ำดับ

รายชื่อ

10.

นายพาชัย จันทร์พิทักษ์

11.

คู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล

12.

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ
นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม

ต�ำแหน่ง
กรรมการ
รองกรรมการผู้จัดการ
กรรมการ

กรรมการ

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ
13.

นายไพโรจน์ อุทัยทรัพย์

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ด้านการผลิต

คู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
14.

นายชาญวิทย์ วิทยฐานกรณ์

รองกรรมการผู้จัดการ

คู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
15.

นายศุภชัย วิทยฐานกรณ์

รองกรรมการผู้จัดการ

คู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
16.

นายก�ำธร เอกเมธีพันธ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

คู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
17.

นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
คู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

18.

นายศักดิ์ชัย ผดุงเกียรติวงศ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

คู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
19.

นางสาวคณัฐศร บัณฑิตเนตร์
คู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

เลขานุการบริษัท

จ�ำนวนหุ้น จ�ำนวนหุ้น จ�ำนวนหุ้นที่
สัดส่วน
ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 31 เปลี่ยนแปลง
การถือหุ้น
ธันวาคม ธันวาคม เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
(%)
2561
2562
ในปี 2562
2,896,000

2,896,000

-

-

-

-

12,131,837 12,131,837

-

-

-

-

7,100,000

7,100,000

-

240,000

240,000

-

-

-

-

-

-

-

7,874,850

7,874,850

-

-

-

-

11,632,280 11,632,280

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

680,239

680,239

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม
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0.36

1.50

0.91

-

0.97

1.44

-

0.08

-

-

17.84

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน
ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้แก่ นายสมพล เกียรติไพบูลย์
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน
นายอภิชาติ จีระพันธุ์ และ รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์ กรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน
โดยมีนางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานบัญชีและการเงิน ท�ำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่
รับผิดชอบทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ การก�ำกับดูแลให้บริษทั ด�ำเนินงานภายใต้
หลักธรรมาภิบาลทีด่ ี เพือ่ ให้องค์กรเติบโตอย่างยัง่ ยืนและการพิจารณา
สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูง โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมทั้งสิ้น
4 ครั้ง สามารถสรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้

ด้านบรรษัทภิบาล

• พิจารณากฎบัตรคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม
บริหารความเสีย่ ง และการก�ำกับการปฏิบตั งิ าน (ESRC) นโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการ นโยบายการเปิดเผยข้อมูล นโยบาย
ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน และจรรยาบรรณคู ่ ค ้ า ธุ ร กิ จ พร้ อ มทั้ ง
ทบทวนกฎบั ต ร คู ่ มื อ และนโยบายต่ า งๆ ได้ แ ก่ กฎบั ต ร
คณะกรรมการบริษทั กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตร
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน
คูม่ อื จรรยาบรรณธุรกิจ คูม่ อื มาตรการต่อต้านคอร์รปั ชัน นโยบาย
การก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และ นโยบายภาษี
เพื่อให้เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับธุรกิจ สอดคล้องกับกฎหมาย
และแนวปฏิ บั ติ ข องตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการตลาดทุ น ตลอดจนหน่ ว ยงานก� ำ กั บ ดู แ ล
ที่เกี่ยวข้อง
รายงานประจำ�ปี 2562

• ทบทวนและประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั
เพื่ อ ประเมิ น ผลตนเองในการปฏิ บั ติ ง าน พร้ อ มทั้ ง ทบทวน
ทักษะของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) เพื่อทราบ
ถึงองค์ประกอบความรู้ความช�ำนาญของกรรมการ มีความ
เหมาะสม และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างครบถ้วน และมี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
• พิจารณาหลักเกณฑ์แผนการสืบทอดต�ำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
• พิจารณาทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อย
• รับทราบรายงานการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
(CG Code) เพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ด้านการพิจารณาสรรหา

• พิจารณาบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเป็นกรรมการของบริษทั
แทนกรรมการทีค่ รบก�ำหนดออกจากต�ำแหน่งตามวาระจ�ำนวน
4 ท่าน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอ
ชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งผ่านระบบอีเล็กทรอนิกส์ (SET
Portal) ของตลาดหลักทรัพย์ ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ถึง
วันที่ 25 มกราคม 2562 แต่ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดเสนอรายชือ่ เพือ่
เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการ และคณะกรรมการฯ
มีความเห็นว่า กรรมการที่ครบก�ำหนดออกจากต�ำแหน่งตาม
วาระมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วน และเป็นบุคคลผูท้ รงคุณวุฒิ มีความรู้
ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนิน
ธุรกิจ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่าน
มาได้เป็นอย่างดี รวมถึงมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นที่เป็น
ประโยชน์ในที่ประชุม จึงเห็นสมควรให้กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
อีกวาระหนึ่ง
• พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ 4 ท่าน
ได้แก่ ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล นายวัชร วิทยฐานกรณ์ นายพาชัย
จันทร์พิทักษ์ และนายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล กลับเข้าด�ำรง
ต�ำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และน�ำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีพิจารณาอนุมัติ
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• พิจารณาแต่งตั้ง รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์ กรรมการ (อิสระ)
เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนด
ค่าตอบแทน แทนนางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์ ทั้งนี้ เพื่อให้
สอดคล้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
(CGR) ที่ ก� ำ หนดไว้ ว ่ า คณะกรรมการสรรหาและก� ำ หนด
ค่าตอบแทน ควรเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ

ด้านกำ�หนดค่าตอบแทน

• พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ�ำปี 2562 ประกอบ
ไปด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน เงินรางวัล และค่าตอบแทนคณะ
กรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง
และการก�ำกับการปฏิบัติงาน เพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีพิจารณา
อนุมัติ
• พิจารณาค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการ
นอกจากนี้ ผลจากการที่บริษัทได้ให้ความส�ำคัญต่อการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี ท�ำให้ปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้
• ได้รับรางวัล “Set Awards 2019” กลุ่มรางวัล Business
Excellence ประเภท Best Company Performance
Awards โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสาร
การเงินธนาคาร
• ได้รับการประเมินผลส�ำรวจรายงานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัทจดทะเบียน ประจ�ำปี 2562 โดยสมาคมส่งเสริม
กรรมการบริษทั ไทย โดยมีคะแนนอยูใ่ นเกณฑ์ “ดีเลิศ” หรือ 5 ดาว
และได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 43 บริษัท Top Quartile
ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
(Market Cap.) ≥ 10,000 ล้านบาท
• ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ Thailand Sustainability
Investment (THIS) หรือ หุ้นยั่งยืน ประจ�ำปี 2562
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• ได้ รั บ การคั ด เลื อ กให้ เ ข้ า อยู ่ ใ นกลุ ่ ม หลั ก ทรั พ ย์ ESG 100
(Environmental, Social and Governance) ของกลุ่ม
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จากสถาบันไทยพัฒน์เป็นปีที่ 4
ในฐานะบริษทั ทีม่ กี ารด�ำเนินงานโดดเด่น ด้านสิง่ แวดล้อม สังคม
และธรรมาภิบาล จากบริษัททั้งหมด 771 บริษัทจดทะเบียน
• ได้ รั บ ประกาศรั บ รองการเป็ น สมาชิ ก แนวร่ ว มปฏิ บั ติ ข อง
ภาคเอกชนไทยในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ประจ� ำ ปี 2562
จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต (CAC)
• ได้รบั รางวัล “บริษทั ยอดเยีย่ มแห่งปี 2019” หรือ “Best Public
Company of the Year 2019” ในกลุ่มเกษตรและอาหาร
จัดขึ้นโดย “วารสารการเงินธนาคาร”
ผลการประเมิน และรางวัลข้างต้น เป็นการสะท้อนให้เห็นว่า
บริษัทมีความมุ่งมั่นในการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยความรับ
ผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้างความสมดุลทั้งในมิติเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม ยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อพัฒนาธุรกิจ
เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
ในนามคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน

(นายสมพล เกียรติไพบูลย์)
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

การกำ�กับดูแลกิจการ
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน) ด�ำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และยึดมั่นในจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้การ
ด�ำเนินงานของบริษทั เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม
สร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย และสนับสนุนส่งเสริม
ความสามารถในการแข่งขันของบริษทั ให้เติบโต อันน�ำไปสูก่ ารสร้าง
คุณค่าให้กับกิจการอย่างยั่งยืน

นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ

เพื่อให้กิจการมีการด�ำเนินงานตามแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีอย่างเป็นรูปธรรม ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
14/2562 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการมีมติอนุมัติ
“นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ” ตามทีค่ ณะกรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยนโยบายการก�ำกับดูแล
กิ จ การอ้ า งอิ ง จากหลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ส� ำ หรั บ บริ ษั ท
จดทะเบียน ปี 2560 ตามแนวทางทีค่ ณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์กำ� หนด เพือ่ เป็นหลักปฏิบตั ใิ ห้คณะกรรมการ
ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กรน�ำไปปรับใช้ในการก�ำกับดูแล
กิจการ เพื่อให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว สร้างความ
น่าเชื่อถือส�ำหรับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และส่งเสริม
ความสามารถในการแข่งขันของบริษัท เพื่อประโยชน์ในการสร้าง
คุณค่าให้กิจการเติบโตอย่างยั่งยืน
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการครอบคลุมโครงสร้างและแนวปฏิบัติ
ในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วย
งานก�ำกับดูแล และนโยบายการปฏิบัติงานในเรื่องสิทธิและความ
เท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย การก�ำหนดบทบาท
หน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเป็นอิสระของคณะกรรมการ
การควบคุมและบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในที่มี

ประสิทธิผล การด�ำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส การปฏิบัติ
ตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง จริยธรรม
ทางธุรกิจ การต่อต้านคอร์รปั ชัน่ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
ซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญที่จะท�ำให้กิจการด�ำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน และ
เป็นทีย่ อมรับของทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน มีการพิจารณาทบทวนนโยบาย
การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การเป็ น ประจ� ำ ทุ ก ปี เพื่ อ ให้ เ หมาะสม
กับสภาวการณ์ปัจจุบันและสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนมีการติดตามดูแลให้มี
การปฏิบัติตามนโยบายที่ก�ำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และครอบคลุม
ตามหลักปฏิบัติ 8 ประการ ตามแนวทางที่คณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำ� หนดไว้ นอกจากนี้ คณะกรรมการ
บริษัทยังอนุมัติใช้ “นโยบายก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์”
เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจ รวมทัง้ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ เป็นการยกระดับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัท อันจะส่งผลให้บริษัทประสบความส�ำเร็จตามเป้าหมาย
ที่ก�ำหนดไว้ และสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน
และผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก ฝ่ า ย โดยก� ำ หนดให้ ค ณะกรรมการและ
ฝ่ายจัดการ ตลอดจนพนักงานทุกล�ำดับชัน้ ยึดถือนโยบายการก�ำกับ
ดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
จากการที่บริษัทยึดมั่นในการน�ำหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและ
หลักจรรยาบรรณธุรกิจมาใช้ในการบริหารและด�ำเนินงานของ
บริษัทอย่างต่อเนื่อง และได้พัฒนาระดับการก�ำกับดูแลกิจการให้มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริษทั มาโดยตลอด เป็นผลให้บริษทั
ได้รับการประเมินจากองค์กรต่างๆ ดังนี้

• บริ ษั ท ได้ รั บ การประเมิ น จากโครงการผลส� ำ รวจการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การของบริ ษั ท
จดทะเบียนไทย (CGR) ประจ�ำปี 2562 ในระดับดีเลิศ (5 ดาว) และได้รับการจัดอันดับ
เป็น 1 ใน 43 บริษัท Top Quartile ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์
ตามราคาตลาด (Market Cap.) 10,000-30,000 ล้านบาท
รายงานประจำ�ปี 2562
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• บริษัทได้รับการคัดเลือกให้อยู่ใน Thailand Sustainability Investment (THSI)
หรือรายชื่อหุ้นยั่งยืนประจ�ำปี 2562 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัท
ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

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

• บริ ษั ท ได้ รั บ การประเมิ น จากโครงการประเมิ น คุ ณ ภาพการจั ด การประชุ ม สามั ญ
ผูถ้ อื หุน้ (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย ด้วยคะแนนเต็ม 99 คะแนน
อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”

• บริษทั ได้รบั การคัดเลือกติดอันดับ ESG100 จากการด�ำเนินงานทีโ่ ดดเด่นด้านสิง่ แวดล้อม
สังคม และธรรมาภิบาล โดยสถาบันไทยพัฒน์

• บริษัทได้รับรางวัล อย.ควอลิตี้อวอร์ด ประจ�ำปี 2562 ในกลุ่มสถานประกอบการ
ด้านอาหาร ประเภทกิจการผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการเกษตรที่ด�ำเนินงานอย่างมี
คุณภาพ มีจริยธรรม และประกอบด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

ในปี 2562 คณะกรรมการบริ ษั ท ก� ำ กั บ ดู แ ลให้ มี ก ารปฏิ บั ติ
ตามหลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี และได้ พิ จ ารณาทบทวน
การน�ำหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน
ปี 2560 (CG Code) ที่ออกโดยคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัท
ซึ่ ง เป็ น ผู ้ น� ำ หรื อ ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบสู ง สุ ด ขององค์ ก ร ไปปรั บ ใช้ ต าม
ความเหมาะสมของบริษัท และเป็นแนวทางในการปฏิบัติควบคู่
ไปกับแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี 5 หมวดหลัก ทีม่ กี ารรายงาน
ต่อผู้ถือหุ้นเป็นประจ�ำทุกปี ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 14/2562 คณะกรรมการบริษัทโดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน
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พิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี (CG Code) ในแต่ละข้อ เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติงาน
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก ปฏิ บั ติ ดั ง กล่ า วตามความเหมาะสมกั บ
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัท อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับหลักปฏิบัติที่
ยังไม่เหมาะสมกับบริบทธุรกิจในปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาก�ำหนดมาตรการทดแทนที่เหมาะสมและได้บันทึกไว้เป็น
ส่วนหนึง่ ของมติคณะกรรมการเพือ่ ให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหา และก� ำ หนดค่ า ตอบแทนทบทวนและน� ำ เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาทบทวนเป็นประจ�ำทุกปี โดย
ปี 2562 มีเรื่องที่บริษัทยังไม่ได้น�ำหลักปฏิบัติตามหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีมาปรับใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ ดังนี้

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

หลักปฏิบัติ

ค�ำชี้แจงของบริษัท

คณะกรรมการบริษทั ควรดูแลให้บริษทั ก�ำหนดค่านิยมร่วมเพือ่
เป็นหลักชีน้ ำ� ให้ทกุ คนในองค์กรขับเคลือ่ นไปในทิศทางเดียวกัน

คณะกรรมการได้ประชุมและก�ำหนดให้มกี ารด�ำเนินการในเรือ่ ง
ค่านิยมองค์กรให้แล้วเสร็จภายในปี 2563

กรรมการอิสระมีการด�ำรงต�ำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี

คณะกรรมการก� ำ หนดนโยบายในการด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ของ
กรรมการอิ ส ระไว้ ไ ม่ เ กิ น 3 วาระติ ด ต่ อ กั น ในปี 2562
มีกรรมการอิสระ 2 คน ทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนือ่ ง
เกิน 9 ปี คือ นายสมพล เกียรติไพบูลย์ (ประธานกรรมการ),
ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล เนื่องจากกรรมการทั้ง 2 คน เป็นบุคคล
ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นที่ต้องการ
ของบริษทั และสามารถปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี อีกทัง้ สนับสนุนให้การด�ำเนิน
ธุรกิจบรรลุผลส�ำเร็จและเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษทั จึงเชือ่ มัน่
ว่ า กรรมการอิ ส ระทั้ ง 2 คน มี คุ ณ สมบั ติ ที่ เ หมาะสมและ
ยังสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

พิจารณาจัดท�ำ shareholders’ agreement หรือข้อตกลง
อืน่ เพือ่ ให้เกิดความชัดเจนเกีย่ วกับอ�ำนาจในการบริหารจัดการ
บริษัทย่อย

บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อ
แต่งตั้งเป็นตัวแทนกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย เพื่อ
ให้การบริหารงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

พิ จ ารณาจั ด ให้ มี ที่ ป รึ ก ษาภายนอกมาช่ ว ยในการก� ำ หนด
แนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติ
งานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุกๆ 3 ปี

คณะกรรมการมอบหมายให้ฝ่ายบริหารไปด�ำเนินการศึกษา
ข้อมูลและพิจารณาตามความเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบมีกรรมการอย่างน้อย 1 คนที่จบการ
ศึกษาด้านบัญชี

คณะกรรมการมีความเห็นว่ากรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน
เคยด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบในบริษัทจดทะเบียนอื่น
มาแล้ว และมีความเข้าใจในมาตรฐานการบัญชีทเี่ ปลีย่ นแปลงไป
จึงมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�ำหน้าที่
ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้เป็นอย่างดี
แม้ว่าไม่มีวุฒิการศึกษาด้านบัญชี

คณะกรรมการควรมีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงอย่างน้อย
1 คน

บริษัทมีนโยบายการพิจารณาความหลากหลายในโครงสร้าง
คณะกรรมการ ทั้งด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน และเพศ ในปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทมีจ�ำนวน 12
คน ประกอบด้วยกรรมการเพศชาย 11 คน กรรมการเพศหญิง
1 คน ซึ่งเป็นจ�ำนวนที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความ
ซับซ้อนทางธุรกิจ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทมีโอกาสในการ
สรรหากรรมการอิสระเพิ่ม บริษัทพร้อมจะน�ำหลักปฏิบัติตาม
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีมาปรับใช้อย่างแน่นอน

คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่า 50%

บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาการปรับโครงสร้างคณะกรรมการ
และพิจารณาตามความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ
บริษัท

รายงานประจำ�ปี 2562
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หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษทั ให้ความส�ำคัญและเคารพสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ทุก
กลุม่ อย่างเท่าเทียมกันและส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิของตนอย่าง
เต็มที่ โดยเฉพาะสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขาย
หรือการโอนหุน้ การมีสว่ นแบ่งในก�ำไรของกิจการ การได้รบั ข่าวสาร
ข้อมูลของบริษทั อย่างเพียงพอ การเสนอวาระการประชุม การเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการของบริษัท การเข้าร่วมประชุมเพื่อ
ใช้ สิ ท ธิ อ อกเสี ย งในที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น เพื่ อ แต่ ง ตั้ ง หรื อ ถอดถอน
กรรมการ การแสดงความคิดเห็นในทีป่ ระชุมอย่างเป็นอิสระ อนุมตั ิ
ค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบ
ต่อบริษัท เช่น การจ่ายเงินปันผล การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
และข้อบังคับของบริษัท การลดทุนหรือเพิ่มทุน รวมถึงการอนุมัติ
ธุรกรรมที่ส�ำคัญและมีผลต่อทิศทางในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทไม่กระท�ำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือ
ลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยบริษัทก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับสิทธิ
ของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1.1 สิทธิในการมีส่วนแบ่งก�ำไร
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ
60 ของก�ำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ หากไม่มีเหตุจ�ำเป็นอื่นใด
• ในปี 2562 บริษทั จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินจ�ำนวน
0.70 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 89.27 ของก�ำไรสุทธิ
ของผลประกอบการครึ่งปีแรก

1.2 สิทธิในการรับข้อมูลข่าวสาร
ในปี 2562 บริษัทเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญของบริษัทอย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ เชือ่ ถือได้ และทันกาล รวมทัง้ ละเว้น
การกระท�ำใดๆ ที่เป็นการจ�ำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการ
เข้าถึงข้อมูลของบริษัท
• ปี 2562 บริ ษั ท ได้ ด� ำ เนิ น การเผยแพร่ ข ้ อ มู ล ที่ ส� ำ คั ญ
ให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ตามช่องทางที่กฎหมายและ
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทก�ำหนด โดย
ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูล SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และส�ำหรับข้อมูลอื่นๆ นั้น บริษัทได้
เปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.tvothai.com)
ซึ่งเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและสะดวก
• บริษัทมีการน�ำเสนอผลการด�ำเนินงาน ข้อมูลทางการเงิน
และข้อมูลทีม่ ใิ ช่ขอ้ มูลทางการเงินแก่นกั วิเคราะห์ นักลงทุน
และผู้ถือหุ้น ทุกไตรมาสอย่างสม�่ำเสมอ และเปิดโอกาส
ให้เข้าพบผู้บริหารเพื่อซักถามประเด็นต่างๆ เพื่อสร้าง
ความเข้าใจในธุรกิจ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บริษัทกับนักวิเคราะห์ นักลงทุนและผู้ถือหุ้นตลอดทั้งปี
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(รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในหมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูล
และความโปร่งใส)
• บริ ษั ท เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมจั ด โดยตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย อาทิ บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (SET
Opportunity Day) และ Thailand Focus เพื่อเผยแพร่
ข้อมูลบริษัทและตอบข้อซักถาม (รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่
ในหมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส)
ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุนทัว่ ไปสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล
เกี่ยวกับบริษัทได้ที่
1. ฝ่ายบัญชีและการเงิน : นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์
โทรศัพท์ : 02-477-9020 ต่อ 266
อีเมล : sunanta@tvothai.com
2. ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ : นางสาวธีรดา กอศรีลบุตร
หรือ นางสาวสุทัตตา ไชยยันต์บูรณ์
โทรศัพท์ : 02-477-9020 ต่อ 542 หรือ 822
อีเมล : teerada@tvothai.com หรือ ir@tvothai.com
3. ฝ่ายเลขานุการบริษัท : นางสาวคณัฐศร บัณฑิตเนตร์
โทรศัพท์ : 02-477-9020 ต่อ 122
อีเมล : kanutsorn@tvothai.com

1.3 สิทธิในการเข้าร่วมประชุม
บริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภท
สถาบันได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่าง
เต็มที่ และละเว้นการกระท�ำใด ๆ ทีเ่ ป็นการจ�ำกัดโอกาสในการ
เข้าร่วมประชุมของผูถ้ อื หุน้ และได้กำ� หนดเกีย่ วกับแนวปฏิบตั ิ
ในการจัดและด�ำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้
• คณะกรรมการบริษทั ดูแลให้มกี ารให้ขอ้ มูล วัน เวลา สถานที่
และวาระการประชุม โดยมีคำ� ชีแ้ จงและเหตุผลประกอบใน
แต่ละวาระในหนังสือเชิญประชุม รวมทัง้ สถานทีจ่ ดั ประชุม
ผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง
• คณะกรรมการบริ ษั ท ตระหนั ก และเคารพในสิ ท ธิ ข อง
ผู ้ ถื อ หุ ้ น ไม่ ก ระท� ำ การใดๆ อั น เป็ น การละเมิ ด หรื อ
ลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยท�ำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์
ของผู ้ ถื อ หุ ้ น อย่ า งเป็ น ธรรมตลอดจนสนั บ สนุ น และ
ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศ
หรือต่างประเทศ ทัง้ ทีเ่ ป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย
หรือผูถ้ อื หุน้ ประเภทสถาบันได้ใช้สทิ ธิของตน ทัง้ สิทธิพนื้ ฐาน
ของผู้ถือหุ้น สิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศอย่างเพียงพอ
และทันเวลา และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

•

•

•

ก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินงาน และตัดสินใจในเรื่องที่มี
ผลกระทบที่มีนัยส�ำคัญต่อบริษัท
คณะกรรมการบริ ษั ท ไม่ เ พิ่ ม วาระการประชุ ม หรื อ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลส�ำคัญโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดย
เฉพาะวาระส�ำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูล
ก่อนตัดสินใจ
คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการ
ประชุม ส่งค�ำถามล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ
การคัดเลือกเป็นกรรมการบริษทั ก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ ผ่าน
เว็บไซต์บริษทั โดยเผยแพร่ขา่ วสารผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูล
(Set Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิซักถาม และ
แสดงความคิดเห็นในที่ประชุมในเรื่องเกี่ยวกับบริษัท โดย
ประธานที่ประชุมจัดสรรเวลาที่เหมาะสม ส�ำหรับการตอบ
ข้อซักถามและการแสดงความคิดเห็น
คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส มี
การลงมติในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
แยกตามวาระ และในวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นออก
เสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
คณะกรรมการบริ ษั ท ให้ สิ ท ธิ ผู ้ ถื อ หุ ้ น เป็ น ผู ้ อ นุ มั ติ
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นประจ�ำทุกปี น�ำเสนอ
นโยบายและหลั ก เกณฑ์ ก ารให้ ค ่ า ตอบแทนกรรมการ
ที่ ชั ด เจนในแต่ ล ะคณะ โดยพิ จ ารณาจาก หน้ า ที่
ความรั บ ผิ ด ชอบ รายได้ และก� ำ ไรของบริ ษั ท รวมถึ ง
จ�ำนวนกรรมการ ตลอดจนเปรียบเทียบกับค่าตอบแทน
ของกรรมการในกิจการที่มีขนาดเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน
ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี 2562 ให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนน
ในแต่ละวาระทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบ
Set Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทในวันประชุม ภายหลังเสร็จ
สิ้นการประชุม

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็น
ประจ�ำทุกปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
และหากมีความจ�ำเป็นที่จะต้องพิจารณาวาระพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่
เกีย่ วข้องกับสิทธิและผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ คณะกรรมการบริษทั
ก็จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม
ทั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดควบคู่ไปกับ
แนวปฏิบัติที่ดีตาม AGM Checklist ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน
ไทย อีกทั้งยังค�ำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือ
หุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยใน
ปี 2562 คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ในวันที่ 29 เมษายน 2562

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
•
• บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการ
ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2561 – 25 มกราคม 2562
โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอผ่านเว็บไซต์บริษัท
และแจ้งข่าวสารผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล (Set Portal) ของ
•
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอ
วาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการแต่อย่างใด
• บริ ษั ท เผยแพร่ ห นั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น พร้ อ มทั้ ง
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. ไว้บนเว็บไซต์บริษทั ตัง้ แต่
วันที่ 27 มีนาคม 2562 เป็นการล่วงหน้า 33 วันก่อนวันประชุม
เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ มีเวลาศึกษาข้อมูลและส่งข้อสอบถามมายังบริษทั
ล่วงหน้า รวมทั้งได้มีโอกาสมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือ
•
บุคคลอืน่ ๆ เข้าร่วมการประชุมแทนในกรณีทไี่ ม่สามารถมาด้วย
ตนเองได้ ทั้งนี้ บริษัทมีการประกาศเรื่องการเผยแพร่ดังกล่าว
ผ่านทางระบบเผยแพร่ขอ้ มูล (Set Portal) ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบด้วย
• บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค�ำถามล่วงหน้ามายัง
บริษัทก่อนวันประชุม เพื่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวาระ
การประชุมหรือข้อมูลอื่นที่ส�ำคัญของบริษัท ในระหว่างวันที่
ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทได้ด�ำเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุม
25 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562 โดยบริษัทได้ก�ำหนด
สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มาใช้สิทธิของตนดังต่อไปนี้
หลักเกณฑ์การส่งค�ำถามล่วงหน้าไว้อย่างชัดเจนและเผยแพร่ไว้
บนเว็บไซต์ของบริษทั และมีการประกาศผ่านทางระบบเผยแพร่
ข้อมูล (Set Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่
ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ ส่งค�ำถามล่วงหน้ามายังบริษทั แต่อย่างใด
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• บริษัทจัดท�ำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบ
การประชุมฉบับภาษาไทยส�ำหรับผู้ถือหุ้นไทย และฉบับแปล
ภาษาอังกฤษส�ำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศ โดยมอบหมายให้
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็น
นายทะเบียนหุน้ ของบริษทั เป็นผูจ้ ดั ส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่
ผูถ้ อื หุน้ ทางไปรษณียล์ งทะเบียน วันที่ 5 เมษายน 2562 ก่อนวัน
ประชุมล่วงหน้า 24 วัน หนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดเกีย่ วกับ
การประชุม ขัน้ ตอนการลงทะเบียน เอกสารและหลักฐาน วิธกี าร
มอบฉันทะ หนังสือมอบฉันทะ และวาระการประชุม โดยใน
แต่ละวาระการประชุมจะมีขอ้ มูลประกอบตามสมควร พร้อมทัง้
ความเห็ น ของคณะกรรมการในเรื่ อ งดั ง กล่ า ว ทั้ ง นี้ บริษัท
ได้ประกาศหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ราย
วันข่าวหุ้นธุรกิจระหว่างวันที่ 9-11 เมษายน 2562 ติดต่อกัน
3 วัน ก่อนวันประชุม
• บริษัทอ�ำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสถาบันและคัสโตเดียน
สามารถส่งเอกสารเพื่อขอตรวจสอบรายละเอียดการถือครอง
หลักทรัพย์ และส่งเอกสารมอบฉันทะล่วงหน้าได้ โดยส�ำหรับ
ผู้ถือหุ้นสถาบันหรือคัสโตเดียนที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
บริษัทจะด�ำเนินการส่งส�ำเนาใบมอบฉันทะที่มีลายเซ็นของ
กรรมการอิสระผู้รับมอบ กลับไปให้ผู้ถือหุ้นภายหลังจากการ
ประชุม

วันประชุมผู้ถือหุ้น
• บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 เมื่อวันจันทร์ที่
29 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง เวลา 12.00 น. ณ
ชัน้ 3 อาคารน�ำ้ มันพืชไทยเลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ตั้ง
ส�ำนักงานใหญ่ของบริษัท สถานที่สะดวกต่อการเดินทางเข้า
ร่วมประชุมด้วยระบบขนส่งสาธารณะ และเวลาในการประชุม
ทีเ่ หมาะสม มีผถู้ อื หุน้ ทีม่ าด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้าร่วม
ประชุมทัง้ หมด 353 ราย คิดเป็นหุน้ ทัง้ หมด 464,194,283 หรือ
ร้อยละ 57.41 ของหุ้นที่จ�ำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท และ
ไม่มีการเพิ่มวาระในที่ประชุม ส�ำหรับระเบียบวาระการประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2562 ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ใดเสนอระเบียบวาระ
การประชุมล่วงหน้า
• บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้
ล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนเวลาประชุม ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ล่วงหน้าในหนังสือเชิญประชุม โดยใช้ระบบบาร์โค้ดในการ
ลงทะเบียนและนับคะแนนเพือ่ ความถูกต้อง รวดเร็วและแม่นย�ำ
พร้อมทั้งมีการจัดเตรียมบุคลากร เครื่องถ่ายเอกสาร และอากร
แสตมป์ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ
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• บริษัทอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเอง สามารถเข้าร่วมประชุมและใช้สทิ ธิออกเสียง
โดยมอบฉันทะให้ผอู้ นื่ มาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทนได้ ทั้งนี้ สามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคล
หนึง่ หรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทนตน กรณีมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ ให้จัดส่งหนังสือ
มอบฉันทะนั้นมาให้บริษัทก่อนล่วงหน้า ในการนี้ บริษัทได้
เสนอชือ่ กรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้แก่ นายสมพล เกียรติไพบูลย์
นายอภิชาติ จีระพันธุ์ และรศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์ เป็นผูร้ บั มอบ
ฉั น ทะในการเข้ า ร่ ว มประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนนแทน
โดยบริษทั ได้แนบข้อมูลของกรรมการอิสระทัง้ 3 ท่าน ในหนังสือ
เชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว
• ประธานกรรมการบริษทั ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธาน
กรรมการบรรษั ท ภิ บ าล สรรหาและก� ำ หนดค่ า ตอบแทน
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน ผู้สอบบัญชี และ
ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามต่างๆ
(ปี 2562 มีจ�ำนวนกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ จ�ำนวน 11 คน จากจ�ำนวนกรรมการบริษทั ทัง้ หมด 12 คน
(คิดเป็นร้อยละ 91.67) เนื่องจาก นายวิชัย วิทยฐานกรณ์
กรรมการ ขอลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอยู่ต่างประเทศ
• ประธานกรรมการบริษัทท�ำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
ด�ำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษทั โดยการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ
ตามล�ำดับในระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ไม่มี
การเพิ่มเติมหรือแก้ไขวาระนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือ
เชิญประชุม
• เลขานุการบริษัทแจ้งองค์ประชุม จ�ำนวน และสัดส่วนของ
ผู ้ ถื อ หุ ้ น ที่ ม าด้ ว ยตนเองและรั บ มอบฉั น ทะ พร้ อ มทั้ ง ชี้ แ จง
ให้ ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ทราบถึ ง วิ ธี ก ารออกเสี ย งลงคะแนน
วิ ธี นั บ คะแนน และการประมวลผลด้ ว ยระบบบาร์ โ ค้ ด
โดยก�ำหนดให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนตามล�ำดับวาระ
• บริ ษั ท ใช้ บั ต รลงคะแนนเสี ย งส� ำหรั บ ทุ ก วาระ และการนั บ
คะแนนเสียงจะนับเมื่อสิ้นสุดวาระนั้น ส�ำหรับวาระการแต่งตั้ง
กรรมการจัดให้มกี ารออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล รวมทัง้
ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์
แม็คเค็นซี่ จ�ำกัด และตัวแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
กับบริษัทโดยตรง ท�ำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง
เพื่อความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล โดยวิธีการลงคะแนน
เสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นหรือ
ผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงลงคะแนนในบัตร
ลงคะแนน พร้อมทัง้ ลงลายมือชือ่ และเจ้าหน้าทีจ่ ะรวบรวมบัตร

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ลงคะแนน และบันทึกคะแนนเสียงทีไ่ ม่เห็นด้วยและงดออกเสียง
ส�ำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยให้ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน
เสียง และเจ้าหน้าทีจ่ ะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทัง้ หมดภายหลัง
เสร็จสิ้นการประชุม
• ประธานที่ ป ระชุ ม เปิ ด โอกาสให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น แสดงความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ หรือซักถามในวาระต่างๆ พร้อมทั้งจัดสรรเวลา
ส�ำหรับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและเท่าเทียมกันในแต่ละวาระ
ก่อนการลงมติ โดยเลขานุการบริษัทบันทึกประเด็นค�ำถาม
ค�ำตอบ ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นไว้ในรายงานการประชุม
• ผลการนับคะแนนของแต่ละวาระจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบได้
ภายหลังเสร็จสิ้นการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ กรณีที่ต้อง
ใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติในวาระใด ประธาน
ในที่ประชุมอาจขอให้ที่ประชุมด�ำเนินการพิจารณาในวาระ
ถัดไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อ
การตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อย เลขานุการที่ประชุมจะแจ้ง
ให้ทปี่ ระชุมทราบผลการนับคะแนนทันที โดยมติของทีป่ ระชุมใน
แต่ละวาระแบ่งเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
และบั ต รเสี ย โดยไม่ มี ผู ้ ถื อ หุ ้ น คั ด ค้ า นหรื อ ไม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ
มติดังกล่าว
• บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังจากประธาน
ในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้ว สามารถออกเสียงลงคะแนน
ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติได้
และนับรวมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าร่วมประชุม
เป็นต้นไป จึงอาจท�ำให้มีผู้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
ไม่เท่ากันได้

รายงานประจำ�ปี 2562

ภายหลังการประชุม
• เลขานุการบริษทั บันทึกมติทปี่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ และเผยแพร่
มติ ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น และผลการลงคะแนนเสี ย ง
ในแต่ละวาระทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางระบบ
เผยแพร่ ข ้ อ มู ล (Set Portal) ของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทยภายในวันประชุมผูถ้ อื หุน้ และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์
ของบริษทั ในวันท�ำการถัดไป ทัง้ นี้ บริษทั มีระบบการจัดเก็บบัตร
ลงคะแนนเสียงอย่างดีที่ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
• บริษัทจัดให้มีการบันทึกภาพและถ่ายภาพบรรยากาศในการ
ประชุ ม เพื่ อ ให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ได้ รั บ ทราบ
โดยได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท
• เลขานุการบริษทั จัดท�ำรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ อย่างถูกต้อง
โดยมีการบันทึกรายละเอียดและสาระส�ำคัญไว้อย่างครบถ้วน
ได้แก่ รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้า / ไม่เข้าร่วมประชุม รวมทั้ง
สาเหตุการลา ค�ำชี้แจงที่เป็นสาระส�ำคัญ ขั้นตอนและวิธีการ
ลงคะแนนเสียง ค�ำถามหรือค�ำตอบหรือข้อคิดเห็นโดยสรุป
รายละเอียดในแต่ละวาระเป็นไปตามข้อเท็จจริงในที่ประชุม
มีการสรุปคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยแยกเป็น เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ตามแนวทางหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ รายงานการประชุมดังกล่าว
ลงนามโดยประธานกรรมการบริษัทซึ่งเป็นประธานที่ประชุม
และจัดส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่
13 พฤษภาคม 2562 (14 วันนับแต่วันประชุม) พร้อมทั้ง
เผยแพร่ข้อมูลและบันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์
ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นช่องทาง
ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่ต้อง
รอให้ถึงการประชุมในคราวถัดไป พร้อมทั้งด�ำเนินการน�ำส่งต่อ
กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�ำหนด
• หลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล บริษัทได้
แจ้งมติที่ประชุมรวมถึงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือ
หุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และประสานงานกับนายทะเบียน บริษัท ศูนย์รับฝากหลัก
ทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าจะได้รับ
ผลตอบแทนตามสิทธิอย่างถูกต้องและครบถ้วน
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หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการบริ ษั ท มี น โยบายก� ำ กั บ ดู แ ลให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ทุ ก กลุ ่ ม
ได้รบั การปฏิบตั แิ ละปกป้องสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน และผลประโยชน์อย่าง
เท่าเทียมและเป็นธรรม โดยได้ด�ำเนินการดังนี้
2.1 ปัจจุบัน บริษัทมีหุ้นสามัญประเภทเดียว ดังนั้น สิทธิในการ
ออกเสียงจึงเป็นไปตามสิทธิของหุ้นสามัญ โดยผู้ถือหุ้นแต่
ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.2 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม
สามัญประจ�ำปี 2562 ตลอดจนเสนอชือ่ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
เหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดย
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอชื่อบุคคล เผยแพร่บน
เว็บไซต์ของบริษทั รวมทัง้ แจ้งผ่านทางระบบเผยแพร่ขอ้ มูล
(SET Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ล่วง
หน้าประมาณ 3 เดือน รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่ง
ค�ำถามล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
		บริ ษั ทก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ ก ารให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น เสนอชื่ อบุค คล
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทก่อนวัน
ประชุมเป็นการล่วงหน้า รวมทั้งก�ำหนดขั้นตอนแนวทาง
การพิ จ ารณาให้ สิ ท ธิ ผู ้ ถื อ หุ ้ น รายเดี ย วหรื อ หลายราย
ที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้น
ที่ออกจ�ำหน่ายและช�ำระเต็มตามมูลค่า และถือหุ้นไม่น้อย
กว่า 1 ปี ณ วันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือก
ตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
		ส� ำ หรั บ การประชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ปี 2562 บริ ษั ท
ได้น�ำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
www.tvothai.com ภายใต้หัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น”
ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 25 มกราคม
2562 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล
(Set Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมือ่ วันที่
25 ตุลาคม 2561
		ทัง้ นี้ ในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอวาระการประชุม
และไม่มีการเสนอชี่อบุคคลแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและ
ไม่มีค�ำถามที่ส่งมาล่วงหน้า ซึ่งเลขานุการบริษัทได้รายงาน
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้ว
2.3 เพื่ อ ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี บริ ษั ท
เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562
และข้อมูลประกอบวาระการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัท
www.tvothai.com ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2562 ก่อน
การประชุมล่วงหน้า 33 วัน และส่งหนังสือเชิญประชุม
ทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ล่ ว งหน้ า ทาง
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ไปรษณีย์ลงทะเบียน ก่อนวันประชุม 24 วัน นอกจากนี้
บริษัทลงประกาศในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อน
วันประชุม 20 วัน
2.4 บริษัทปฏิบัติและอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย
อย่างเท่าเทียมกัน บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 ได้ด้วยตนเอง
สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ซึ่งบริษัทส่งหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ข. ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมและเสนอ
ชือ่ กรรมการอิสระ 3 คน ทีไ่ ม่มสี ว่ นได้เสียในการประชุม เป็น
ทางเลือกส�ำหรับผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ พร้อมทั้งระบุ
หลักฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมด้วยตนเอง
		ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข.
หรือ แบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุน
ต่ า งประเทศ และแต่ ง ตั้ ง ให้ คั ส โตเดี ย นในประเทศไทย
เป็ น ผู ้ รั บ ฝากและดู แ ลหุ ้ น ) โดยเผยแพร่ ล งในเว็ บ ไซต์
ของบริษัท www.tvothai.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
ดาวน์โหลดได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดให้มีอากรแสตมป์ไว้บริการ
เพื่ อ อ� ำ นวยความสะดวกแก่ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ส� ำ หรั บ ติ ด หนั ง สื อ
มอบฉันทะ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
2.5 เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบชัดเจนถึงกฎเกณฑ์
และวิธีการลงคะแนนเสียงที่ใช้ในการประชุม โดยประธาน
คณะกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมด�ำเนินการประชุม
ตามวาระที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นหนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ไม่ มี ก ารเพิ่ ม
เติมหรือแก้ไขวาระนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญ
ประชุม เพือ่ ความเป็นธรรมต่อผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่ได้เข้าร่วมประชุม
พร้ อ มทั้ ง จั ด ให้ มี บั ต รลงคะแนนเสี ย งส� ำ หรั บ ทุ ก วาระ
เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
2.6 ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั จ�ำนวน 11 คน จากจ�ำนวนคณะกรรมการ
บริษัททั้งหมด 12 คน (คิดเป็นร้อยละ 91.67 ของกรรมการ
ทั้งหมด มีกรรมการ 1 คน ขอลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจ
อยูต่ า่ งประเทศ) โดยกรรมการและผูบ้ ริหารทีเ่ ข้าร่วมประชุม
ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
		กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริหารทุกคนทีม่ คี วามรับผิดชอบในส่วนงาน
		ต่างๆ รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการตรวจ
สอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก�ำหนดค่า
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ตอบแทน คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง เพื่อ
แถลงข้อมูลการด�ำเนินงาน และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น
โดยเปิ ด โอกาสให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ที่ มี ข ้ อ สงสั ย ในประเด็ น ต่ า งๆ
สอบถามข้อมูล รวมทั้งการเสนอแนะอย่างเสรีโดยไม่มีการ
จ�ำกัดเวลา ประธานที่ประชุมจัดสรรเวลาที่เหมาะสมและ
ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสในการแสดงความเห็น และ
ตัง้ ค�ำถามในทีป่ ระชุมในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ได้อย่างเสรี
2.7 บริษัทจัดท�ำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
2562 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน ตามเวลาที่กฎหมายก�ำหนด
และจัดส่งส�ำเนารายงานการประชุมให้ทางตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งเผยแพร่
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีการบันทึกข้อมูลอย่าง
ถูกต้องครบถ้วนและมีระบบการจัดเก็บอย่างดีเพื่อให้ผู้ถือ
หุ้นสามารถตรวจสอบได้
2.8 คณะกรรมการบริษทั ก�ำหนดระเบียบปฏิบตั เิ กีย่ วกับการได้มา
หรือการจ�ำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร
และผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้รายงานการถือครองหลัก
ทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของ
บริษัทต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 30 วัน หลังจากวันทีไ่ ด้รบั ต�ำแหน่ง
หรือภายใน 3 วันท�ำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอนหรือ
รับโอนหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม เลขานุการบริษัทมีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลง
การถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย์ ข องกรรมการและผู ้ บ ริ ห ารต่ อ
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ทราบทุ ก ครั้ ง ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงก่อนพิจารณาวาะการประชุม เพื่อรับทราบ
เป็นวาระประจ�ำในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ทุกเดือน
นโยบาย/ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้บรรจุอยู่ในคู่มือ
จรรยาบรรณธุรกิจ ทั้งนี้ในปี 2562 ไม่ปรากฏการกระท�ำ
ความผิดของกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงแต่อย่างใด
2.9 บริษัทก�ำหนดมาตรการป้องกันและบทลงโทษส�ำหรับการ
ใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคล
ที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) รวมทั้งห้ามบุคคลดังกล่าว
ท� ำ การซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ในช่ ว งระยะเวลา
1 เดือน (Blackout Period) ก่อนการเปิดเผยงบการเงิน
รายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปีของบริษัท หรือข้อมูล
รายงานประจำ�ปี 2562

อืน่ ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษทั และไม่ทำ�
การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา
24 ชั่วโมง ภายหลังจากที่ได้เปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณชน
แล้ว โดยประกาศไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะแจ้งทางจดหมายหรืออีเมลไป
ยังบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ทราบช่วงระยะเวลาดังกล่าว และ
ก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งเลขานุการ
บริษทั ล่วงหน้า 1 วันก่อนท�ำการซือ้ ขาย เพือ่ ด�ำเนินการแจ้ง
ต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2562 คณะกรรมการ
บริษัทและผู้บริหารไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูล
ภายในแต่อย่างใด
2.10 คณะกรรมการบริ ษั ท ก� ำ หนดนโยบายเกี่ ย วกั บ การท� ำ
รายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบุคคล
ที่มีความเกี่ยวข้องกันตามมาตรา 89 แห่งพระราชบัญญัติ
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ พ.ศ.2535 และที่ มี
การแก้ไขเพิม่ เติม โดยให้กรรมการและผูบ้ ริหารรายงานการ
มีสว่ นได้เสียของตนเองและผูท้ เี่ กีย่ วข้องภายใน 30 วัน หลัง
จากวันที่ได้รับต�ำแหน่ง หรือภายใน 14 วันท�ำการนับแต่
		วันที่มีการเปลี่ยนแปลง และมอบหมายให้เลขานุการบริษัท
		ท� ำ รายงานสรุ ป การท� ำ ธุ ร กรรม ตลอดจนรายงานให้
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อตรวจสอบและควบคุมการมีส่วน
ได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร เพื่อให้เกิดการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ ขี องบริษทั ทัง้ นี้ บริษทั ได้เปิดเผยนโยบายดังกล่าว
ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปีของบริษทั (แบบ 56-1)
และรายงานประจ�ำปี ในปี 2562 บริษัทไม่มีการฝ่าฝืน
หลักเกณฑ์การท�ำรายการระหว่างกัน และไม่มีรายการให้
ความช่วยเหลือทางการเงินให้แก่บริษทั อืน่ ทีไ่ ม่ใช่บริษทั ย่อย
2.11 เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการ
บริษทั ได้กำ� หนดนโยบายในการดูแลรายการทีอ่ าจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน โดยก�ำหนด
ขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันไว้เป็นลายลักษณ์
อักษรในนโยบายการท�ำรายการระหว่างกันของบริษัท โดย
ฝ่ายก�ำกับการปฏิบัติงานเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความ
จ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลในการเข้าท�ำรายการดังกล่าว
และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ พิจารณารายการ
ดังกล่าวว่าได้กระท�ำอย่างยุตธิ รรม ตามราคาตลาด และเป็น
ไปตามปกติธุรกิจการค้า เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) พิจารณาอนุมัติ
การเข้าท�ำรายการ โดยผูบ้ ริหารหรือกรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสีย
จะไม่มีส่วนในการอนุมัติรายการดังกล่าว
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หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษทั ตระหนักดีวา่ ความส�ำเร็จและความยัง่ ยืนของ
บริษัท ขึ้นอยู่กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท
จึงก�ำหนดให้มกี ระบวนการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมกับกลุม่ ผูม้ สี ว่ น
ได้เสีย โดยยึดการคุม้ ครองและรักษาสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่างๆ
อย่างยุตธิ รรมตามสิทธิทมี่ ตี ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง หรือตามข้อตกลง
ทีม่ กี บั บริษทั ทัง้ นี้ บริษทั จะไม่กระท�ำการใดๆ ทีเ่ ป็นการละเมิดสิทธิ
และทรัพย์สนิ ทางปัญญาของผูม้ สี ว่ นได้เสีย มีการปฏิบตั อิ ย่างเป็นธรรม
รวมทั้งก�ำหนดแนวทางในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน โดย
ก�ำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ
และเผยแพร่ให้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ยึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า
ผูม้ สี ว่ นได้เสียจะได้รบั การดูแลอย่างเป็นธรรม ทัง้ นี้ บริษทั ได้เปิดเผย
“คูม่ อื จรรยาบรรณธุรกิจ” ไว้ภายใต้หวั ข้อ “การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ”ี
บนเว็บไซต์ของบริษัท

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้จ่ายปันผลประจ�ำปี
ในอัตราหุ้นละ 1.45 บาท รวมเป็น 1,172,485,928.25 บาท
คิดเป็นร้อยละ 83.12 ของก�ำไรสุทธิปี 2562 โดยจ่ายจากก�ำไรสุทธิ
ของกิจการ โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือน
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.70 บาทแล้ว ทัง้ นี้ การจ่ายเงินปันผล
ส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท ยังคงมีความไม่แน่นอน
เนื่องจากต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563

ในปี 2562 บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่าง
เคร่งครัด และได้ด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย
สรุปได้ดังนี้

บริ ษั ท มี ก ารรายงานผลการด� ำ เนิ น กิ จ การที่ ถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น
ตามความเป็นจริงทุกไตรมาส และเปิดเผยการท�ำรายการกับบุคคล
ทีเ่ กีย่ วโยงในเงือ่ นไขทีเ่ สมือนกับบุคคลภายนอก ผ่านระบบเผยแพร่
ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัท

ผู้ถือหุ้น

บุคลากร

บริษัทให้ความส�ำคัญกับผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของกิจการ จึงก�ำหนด
ให้คณะกรรมการในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้บริหารและ
พนักงานของบริษัท มีหน้าที่ต้องด�ำเนินธุรกิจตามหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพิ่มมูลค่าให้กับ
ผู้ถือหุ้นระยะยาว ตลอดจนเคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น
ตามทีก่ ำ� หนดไว้โดยกฎหมาย ข้อบังคับ จรรยาบรรณของบริษทั และ
กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
มุง่ มัน่ เป็นตัวแทนทีด่ ขี องผูถ้ อื หุน้ ในการด�ำเนินธุรกิจ เพือ่ สร้างความ
พึงพอใจสูงสุดให้กบั ผูถ้ อื หุน้ โดยค�ำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่า
บริษทั ในระยะยาวด้วยผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมและเป็นธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบบริหารจัดการอย่างโปร่งใส ระบบบัญชี
ที่เชื่อถือได้ และจัดให้มีการดูแลรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท

นโยบายค่าตอบแทน : บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
ทุกระดับอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว
โดยการจ่ า ยค่ า ตอบแทนในระยะสั้ น พิ จ ารณาความเหมาะสม
ตามความรู้ความสามารถ ภาวะตลาดแรงงาน และเทียบเคียง
กับอุตสาหกรรมเดียวกัน ประกอบกับผลประกอบการของบริษัท
แต่ ล ะปี ที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ การวั ด ผลการด� ำ เนิ น งานในรู ป ของดั ช นี
วัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators) ตามหลัก
การของ Balanced Scorecard โดยพิจารณามุมมองที่ครอบคลุม
มิติการด�ำเนินงานจากทุกส่วนในองค์กร อันประกอบด้วยมิติทาง
การเงิน มิติด้านลูกค้า มิติด้านกระบวนการภายใน และมิติด้าน

บริษทั ให้ความเคารพสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของผูถ้ อื หุน้ และปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื
หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบั ผูถ้ อื หุน้
เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี สิทธิในการ
ออกเสียงลงคะแนน การเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอ
ชื่อบุคคลเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ การรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นรวมทั้งจัดให้มีช่องทางติดต่อกับผู้ถือหุ้น
ทางเว็บไซต์และอีเมลตามที่ได้เปิดเผยในหัวข้อสิทธิของผู้ถือหุ้น
และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
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มี ก ารควบคุ ม การท� ำ รายการระหว่ ง กั น มี ม าตรการป้ อ งกั น
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และป้องกันการน�ำข้อมูลภายใน
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ทั้งนี้ บริษัทยังสร้างความมั่นใจให้
ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิของ
ผู้ถือหุ้น โดยจะแสดงอยู่ในหมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และหมวด
ที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทตระหนักเสมอว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าของ
องค์กร และเป็นปัจจัยส�ำคัญในการขับเคลือ่ นความส�ำเร็จของบริษทั
คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดนโยบายต่างๆ ขึ้นมาเพื่อดูแลและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
รวมถึงด้านสวัสดิการให้กบั พนักงาน โดยยึดตามแนวทางทีก่ ฎหมาย
ก�ำหนด เคารพสิทธิมนุษยชน และสอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์
ขององค์กร บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานมีความสามัคคี
และความเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกันในระหว่างผู้ร่วมงาน ให้ความ
ร่วมมือ และการประสานงานในทางที่ชอบต่องานและต่อบริษัท
โดยมีนโยบายที่ส�ำคัญเกี่ยวกับด้านบุคลากรดังต่อไปนี้

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

การเรียนรู้และการพัฒนา ในขณะเดียวกันการจ่ายค่าตอบแทน
ในระยะยาวพิ จ ารณาความเหมาะสมจากการประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานและศักยภาพของพนักงาน ควบคู่กับผลการด�ำเนินงาน
ของบริษัทตามแผนธุรกิจในระยะยาว รวมทั้งจัดให้มีการเติบโต
ตามสายงาน อันสอดคล้องกับแผนการสืบทอดต�ำแหน่งงานของ
บริษทั นอกจากนี้ บริษทั จัดให้มเี งินกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ และดูแล
ให้พนักงานได้รบั สวัสดิการต่างๆ อย่างเหมาะสม เพือ่ สร้างแรงจูงใจ
ให้กับพนักงานและเพื่อให้บริษัทสามารถรักษาบุคลากรไว้ได้ ทั้งนี้
บริษัทท�ำการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณา
การจ่ายค่าตอบแทนและโบนัส
ในปี 2562 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน ดังนี้ 1) ค่าตอบแทน
ระยะสั้นที่สอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานของบริษัท ได้แก่ เงิน
เดือน ซึ่งมีการปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนปีละ 1 ครั้ง, โบนัสประจ�ำปี
ตามผลประกอบการและการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
รายบุคคล 2) ค่าตอบแทนระยะยาว ได้แก่ เงินเกษียณอายุงาน โดย
บริษัทตั้งส�ำรองเงินเกษียณ จ�ำนวน 152 ล้านบาท และได้จ่ายเงิน
เกษียณ รวมทั้งสิ้น 14 ล้านบาท
นโยบายด้านความปลอดภัย : บริษัทก�ำหนดนโยบายคุณภาพ
อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ทีส่ นับสนุนให้พนักงานปฏิบตั งิ านได้อย่างปลอดภัยและมีสขุ อนามัย
ที่ดี โดยจัดหาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่จ�ำเป็นในการปฎิบัติหน้าที่
เพื่อให้พนักงานและผู้ปฎิบัติงานทุกคนของบริษัท ได้รับความ
ปลอดภัย มีสุขภาพ อนามัยที่ดี ภายใต้สภาพการท�ำงานและสิ่ง
แวดล้อมที่ดี และมุ่งเน้นการป้องกันอุบัติเหตุและอบรมให้ความรู้
แก่พนักงานอยูเ่ สมอ บริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน โดยมีนโยบายดังนี้
1. ผลิตสินค้าได้มาตรฐานตามข้อก�ำหนด เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ
2. ด�ำเนินการรักษาคุณภาพของสิง่ แวดล้อม และการป้องกันมลพิษ
ที่เกิดจากวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และกิจกรรมต่างๆ
3. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�ำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด
4. การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นหน้าที่
ของพนักงานทุกคน
5. ให้การสนับสนุนในการจัดสรรทรัพยากร ทั้งในเรื่องบุคลากร
งบประมาณ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่จ�ำเป็นในการปรับปรุง
และแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
สิ่งแวดล้อมและสังคมให้เพียงพอและเหมาะสม
6. มี ค วามมุ ่ ง มั่ น ในการป้ อ งกั น การบาดเจ็ บ และการเกิ ด โรค
จากการท�ำงาน และพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
รายงานประจำ�ปี 2562

7. นโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิง่ แวดล้อมและ
สังคม ได้รับการเผยแพร่แก่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย
8. ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม หรือโครงการ
อาชีวอนามัยความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ของบริษัท และมีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพ
การท�ำงานและวิธีการท�ำงานให้ปลอดภัย
9. มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้เหมาะ
สมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยค�ำนึงถึงผลกระทบต่อพนักงาน
และผู้มีส่วนได้เสีย
บริษทั เปิดเผยนโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั และปฏิบตั ิ
ตามนโยบายดังกล่าวมาโดยตลอด ในปี 2562 บริษทั มีบคุ ลากรหยุด
งานทีเ่ กิดจากการท�ำงาน คิดเป็นร้อยละ 0.0045 ลดลงจากปี 2561
ซึ่งมีบุคคลากรหยุดงานที่เกิดจากการท�ำงาน คิดเป็นร้อยละ 0.012
โดยตลอดเวลาทีผ่ า่ นมา บริษทั ไม่เคยมีการละเมิดกฎหมายแรงงาน
และไม่เคยมีกรณีพิพาทแรงงานแต่อย่างใด
นโยบายด้านสวัสดิการ : บริษัทได้จัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
เพื่อดูแลผลประโยชน์ของพนักงานในระยะยาว และเพื่อส่งเสริม
การออมเงินไว้ในอนาคต รวมทัง้ เป็นแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบตั งิ าน
กับบริษัทเป็นระยะยเวลานาน โดยพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพจะได้รับเงินสมทบกองทุนจากบริษัททุกเดือนใน
อัตราที่แตกต่างกันตามอายุสมาชิกของพนักงานแต่ละคน (อัตรา
เงินสมทบร้อยละ 3-5) และสมาชิกต้องสะสมเงินเข้ากองทุนในอัตรา
เดียวกัน เมื่อพนักงานพ้นสมาชิกภาพ พนักงานจะได้รับเงินสมทบ
รวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิของกองทุน
บริษัทจัดตั้ง คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
โดยมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 2 ปี เพื่อเป็นตัวแทนของ
พนักงาน และเป็นสื่อกลางในการประสานงานกับบริษัท เพื่อ
ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพนักงานในเรื่องต่างๆ
เพิ่มเติมจากที่บริษัทได้จัดให้ในรูปแบบของสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ที่พนักงานได้รับอยู่แล้ว รวมทั้งให้ค�ำปรึกษาและรับฟัง
ข้อคิดเห็นของพนักงาน
บริษัทให้ความส�ำคัญในเรื่องสวัสดิการและความปลอดภัยของ
พนักงาน โดยจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ข้ันพื้นฐานตามที่
กฎหมายก�ำหนด อาทิ วันเวลาท�ำงาน วันหยุด วันหยุดพักผ่อน
ประจ�ำปี และวันลาหยุดประเภทต่างๆ รวมถึงประกันสังคม กองทุน
เงินทดแทน โดยมีการประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับ
พนักงานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
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1. จัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
2. เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีเสียชีวิต และเงินช่วยเหลือเพื่อจัด
พิธีฌาปนกิจของครอบครัวพนักงาน
3. กระเช้าเยี่ยมไข้กรณีพนักงานเจ็บป่วย
4. ตรวจสุขภาพประจ�ำปีที่ส�ำนักงานของบริษัทโดยโรงพยาบาล
ชั้ น น� ำ โดยจั ด โปรแกรมการตรวจให้ เ หมาะสมกั บ ลั ก ษณะ
งานและอายุของพนักงานแต่ละคน รวมทั้งเจรจาต่อรองกับ
โรงพยาบาลให้ พ นั ก งานสามารถเพิ่ ม รายการตรวจสุ ข ภาพ
ได้ในราคาพิเศษ
5. ประกั น อุ บั ติ เ หตุ ส� ำ หรั บ ต� ำ แหน่ ง งานที่ มี ค วามเสี่ ย ง เช่ น
พนักงานขับรถ
6. ค่ารักษาพยาบาลและทันตกรรมนอกเหนือสิทธิประกันสังคม
7. เครื่องแบบพนักงาน
8. ท่องเที่ยวประจ�ำปี
นโยบายการพัฒนาบุคลากร : บริษัทมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนา
บุคลากร โดยสนับสนุนให้พนักงานมีการพัฒนาความรู้ ความ
สามารถผ่านกระบวนการฝึกอบรมและสัมมนา บริษัทก�ำหนด
แผนฝึกอบรมประจ�ำปีส�ำหรับพนักงานทุกระดับ โดยเฉพาะความ
สามารถทีเ่ ป็นทักษะทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับแต่ละต�ำแหน่งงาน เพือ่ พัฒนา
ขีดความสามารถของผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษทั อย่างต่อเนือ่ ง
สอดคล้องกับทิศทางขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ในปี 2562 บริ ษั ท ได้ ด� ำเนิ น การและสอบทานให้ มี ก ารปฏิ บั ติ
ตามนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ข้อบังคับเกี่ยวกับ
การท� ำ งานของบริ ษั ท และแนวทางที่ ก� ำ หนดในคู ่ มื อ สวั ส ดิ ก าร
อย่างครบถ้วนและสม�่ำเสมอ ทั้งนี้ มีพนักงานที่ผ่านหลักสูตรการ
ฝึกอบรมภายในและหลักสูตรจากสถาบันฝึกอบรมภายนอก คิดเป็น
ร้อยละ 60.65 ของพนักงานทั้งหมด

ลูกค้า ผู้บริโภค

บริษทั ด�ำเนินกิจการภายใต้ปรัชญาขององค์กรทีว่ า่ บริษทั จะเติบโต
อย่างมีคุณภาพ มั่นคง ยั่งยืน และผลิตสินค้าคุณภาพเพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้น ร่วมดูแล
สังคมและสิง่ แวดล้อม ดังนัน้ บริษทั จึงมุง่ เน้นในเรือ่ งคุณภาพสินค้า
ตัง้ แต่การจัดซือ้ วัตถุดบิ กระบวนการการผลิต จนกระทัง่ สินค้าถึงมือ
ลูกค้าและผู้บริโภค ตลอดจนการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพื่อรักษาคุณภาพของสินค้าตลอดเวลา นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งมั่น
รักษาสัมพันธภาพทีด่ กี บั ลูกค้าผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดประชุม
กับลูกค้าเพือ่ ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับสินค้าและบริการ และหารือเพือ่ การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า รวมถึง
จัดให้มรี ะบบการแจ้งเบาะแสและรับข้อร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์
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ของบริษทั ปัจจุบนั บริษทั ได้รบั การรับรองคุณภาพในการผลิตจาก
มาตรฐานสากล ได้แก่ GMP, HACCP, ISO 9001, ISO 22000,
ISO/TS 22002-1, FSSC 22000, ISO/IEC17025, ISO 50001,
ISO 14001, Halal, Kosher, Carbon Footprint of Products,
Carbon Footprint Reduction เป็นต้น
บริ ษั ท มี น โยบายปฏิ บั ติ ต ่ อ ลู ก ค้ า และผู ้ บ ริ โ ภคอย่ า งเป็ น ธรรม
ไม่เอาเปรียบ เน้นการด�ำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ เอาใจใส่ดูแล
รักษาผลประโยชน์ของคู่ค้า ลูกค้า และผู้บริโภคอย่างเป็นธรรม
เพื่อให้ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากบริษัท โดยมีนโยบายในการปฏิบัติ ดังนี้
1. มุ ่ ง มั่ น ในการพั ฒ นาและส่ ง มอบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี คุ ณ ภาพและ
มาตรฐานสูงตรงตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้เทคโนโลยี
การผลิตทีท่ นั สมัยและมีประสิทธิภาพสูง มีระบบการตรวจสอบ
คุณภาพสินค้าในทุกขั้นตอน ด้วยเงื่อนไขที่เป็นธรรม
2. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอและ
ทันต่อเหตุการณ์แก่ลกู ค้า เพือ่ ให้ลกู ค้ามีขอ้ มูลอันเป็นประโยชน์
ในการตัดสินใจ ละเว้นการกระท�ำใดที่ท�ำให้เกิดความเข้าใจผิด
หรือท�ำให้หลงเชื่อในคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่เกินจริง
3. รักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า รวมถึงไม่น�ำข้อมูลไปใช้
เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นโดยมิชอบ
4. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว ตรงต่อเวลา
เพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า
5. จัดให้มีกระบวนการเพื่อรับปัญหาและข้อร้องเรียนจากลูกค้า
และด�ำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนอง
ผลอย่างรวดเร็ว รวมถึงการจัดท�ำแบบประเมินความพึงพอใจ
ของลูกค้า เพือ่ น�ำมาปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการต่อไป
6. ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ให้ลูกค้า เพื่อเป็นการให้ได้มาหรือแย่งชิง
ลูกค้ามาโดยการใช้วิธีการที่ไม่สุจริต หรือฝ่าฝืนข้อก�ำหนดของ
กฎหมาย
ที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยมีกรณีฝ่าฝืนเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้บริโภค
และการแข่งขันทางการค้า ในปี 2562 ไม่ปรากฎข้อร้องเรียนจาก
ลูกค้าทีเ่ ป็นนัยส�ำคัญ ส่วนข้อร้องเรียนอืน่ ๆ บริษทั ได้นำ� มาวิเคราะห์
หาสาเหตุ เพื่อด�ำเนินการแก้ไข ป้องกัน ติดตามทั้งระบบและปรับ
ใช้กับทั้งองค์กร เพื่อมิให้ข้อบกพร่องนั้นเกิดขึ้นอีก
นอกจากนี้ บริษัทมีกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
จึ ง มี ก ารส� ำ รวจความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า ในแต่ ล ะกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ
เป็นประจ�ำทุกปี เพือ่ วัดระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของ
ลูกค้า และน�ำเอาความต้องการของลูกค้ามาพัฒนาต่อยอดเป็น
นวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งนี้ ในการส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้าต่อ
สินค้า งานบริการการขนส่ง และการบริการของฝ่ายขาย ในปี 2562
บริษัทมีผลส�ำรวจความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 86
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า

บริ ษั ท ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ตามกรอบการแข่ ง ขั น ด้ ว ยความโปร่ ง ใส
เป็นธรรม และซื่อสัตย์ อยู่ในขอบเขตของกฎหมาย และอื่นๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยยึดถือปฏิบตั ติ ามจรรยบรรณธุรกิจ เงือ่ นไขทางการค้า
และสัญญาที่ก�ำหนดอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มี
นโยบายการจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อก�ำหนดแนว
ปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจนในการป้องกันและไม่ลว่ งละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา
โดยถือเป็นหน้าทีค่ วามรับผิดชอบโดยตรงของผูบ้ ริหารและพนักงาน
ทุกคน อันจะต้องปฏิบัติตามนโยบาย จากการด�ำเนินงานที่ผ่านมา
บริษัทไม่เคยฝ่าฝืนกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้า เจ้าหนี้ และ
คู่แข่งทางการค้า โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า
คณะกรรมการบริษทั ปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ ด้วยความเสมอภาคและค�ำนึงถึง
ประโยชน์ร่วมกัน เพื่อรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนและความเชื่อถือ
ซึ่งกันและกัน โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อคู่ค้า ดังนี้
1. ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม โดยตั้งอยู่
บนพืน้ ฐานของการได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ ป็นธรรมต่อทัง้ สองฝ่าย
2. ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่าง
เคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบ
ล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข และป้องกัน
ไม่ให้เกิดความเสียหาย
3. ไม่เรียกร้อง หรือรับข้อเสนอและประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต
ทางการค้าในการเจรจาต่อรองธุรกิจกับคู่ค้า
4. บริ ษั ท ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งที่ มี ก ารก� ำ หนด
ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งเกณฑ์ใน
การคัดเลือกคู่ค้าที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของอุตสาหกรรม
มีจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ มีใบรับรองระบบคุณภาพตาม
มาตรฐาน มีสภาพคล่องทางการเงิน และมีการประเมินคู่ค้าทุก
6 เดื อ น เพื่ อ ให้ ก ารด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ กั บ คู ่ ค ้ า เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสม เป็นธรรมตามหลักก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
5. บริษัทไม่มีนโยบายสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่ท�ำธุรกิจ
ผิดกฎหมาย
6. ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชันให้คคู่ า้ ได้รบั ทราบ
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของการด�ำเนินธุรกิจ
ที่เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน จึงมีเจตนารมณ์ส่งเสริมคู่ค้า
ในการด�ำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับวิถีการด�ำเนินงานของบริษัท ใน
ปี 2562 คณะกรรมการบริษทั จึงมีมติอนุมตั จิ รรยาบรรณคูค่ า้ ธุรกิจ
ที่ครอบคลุมประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และ
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางการด�ำเนินธุรกิจร่วมกัน
อย่างยั่งยืน
รายงานประจำ�ปี 2562

นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้
บริ ษั ท มี น โยบายปฏิ บั ติ ต ่ อ เจ้ า หนี้ ทุ ก กลุ ่ ม อย่ า งเสมอภาคและ
เป็ น ธรรม โดยปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญาและเงื่ อ นไขที่ มี ต ่ อ เจ้ า หนี้
โดยเคร่งครัด พร้อมสร้างความสัมพันธ์กบั เจ้าหนีม้ กี ารเปิดเผยฐานะ
ทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและ
ความไว้วางใจกัน ดังนี้
1. ปฏิบัติตามสัญญา ข้อก�ำหนด หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้
อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขการค�้ำประกัน และการ
บริหารเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสม
2. ช�ำระคืนเงินกูพ้ ร้อมดอกเบีย้ ให้เจ้าหนีท้ กุ ประเภทอย่างครบถ้วน
และตรงตามก�ำหนดเวลาที่ตกลงไว้ กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้
หรือมีเหตุท�ำให้ผิดนัดช�ำระหนี้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบ
ล่วงหน้า เพือ่ ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข และป้องกันไม่ให้
เกิดความเสียหาย
3. ไม่เรียกรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการเจรจา
ต่อรองธุรกิจกับเจ้าหนี้
4. รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลา
ให้แก่เจ้าหนี้อย่างสม�่ำเสมอ ไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง
ส�ำคัญใดๆ ที่อาจท�ำให้เจ้าหนี้ได้รับความเสียหาย

นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเป็นธรรม
ตามกรอบของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า โดยยึดมัน่ การด�ำเนิน
ธุรกิจภายใต้จรรยาบรรณอย่างมีจริยธรรมและโปร่งใส รวมทั้ง
ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธี
การที่ไม่สุจริต โดยมีนโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่ง ดังนี้
1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
2. ไม่แสวงหาข้อมูลทีเ่ ป็นความลับของคูแ่ ข่งทางการค้าด้วยวิธกี าร
ที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม
3. ไม่ท�ำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาใน
ทางร้าย โดยปราศจากซึ่งมูลความจริง
4. ไม่ ก ระท� ำ การใดๆ ที่ เ ป็ น การละเมิ ด ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา
ของคู่แข่งทางการค้า
ในปี 2562 บริษัทไม่มีข้อพิพาทหรือการฟ้องร้องคดีความใดๆ จาก
คู่ค้า เจ้าหนี้ และคู่แข่งทางการค้า

หน่วยงานที่กำ�กับดูแล

บริษัทมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และ
วิธีปฏิบัติที่ก�ำหนดไว้ตามกฎหมาย ด�ำเนินการด้วยความโปร่งใส
เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนตามที่หน่วยงานก�ำกับดูแลก�ำหนด
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นโยบายการปฏิบัติต่อหน่วยงานก�ำกับดูแล

สังคม ชุมชน

1. ปฏิบตั แิ ละควบคุมให้มกี ารปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์
ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานก�ำกับดูแล
2. งดเว้นการกระท�ำใดๆ อันจะเป็นการช่วยเหลือ สนับสนุน หรือ
ยอมเป็นเครื่องมือที่จะท�ำให้เกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ
3. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานก�ำกับดูแล และรายงานข้อมูล
ที่ เ กี่ ย วกั บ การฝ่ า ฝื น หรื อ การไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมายหรื อ
กฎระเบียบต่างๆ ต่อหน่วยงานนั้น

บริษัทจัดตั้ง “คณะกรรมการชุมชนสัมพันธ์” เพื่อเป็นเวทีในการ
ส� ำ คั ญในการแสดงออกถึ ง การมี ส ่ ว นร่ ว มของผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย
ซึ่งเกิดจากการประสานความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
โดยนายอ� ำ เภอนครชั ย ศรี ผู ้ น� ำ ชุ ม ชนในอ� ำ เภอนครชั ย ศรี
ประกอบด้วยก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น องค์การบริหารส่วนท้องถิน่ ตัวแทน
จากภาคประชาชนและที ม งานแผนกชุ ม ชนสั ม พั น ธ์ ข องที วี โ อ
โดยจัดให้มีการประชุมหารือกันไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อเปิดโอกาส
ให้ทุกฝ่ายใช้ช่องทางในการสื่อสารระหว่างรับฟังข้อเสนอแนะ
ผลกระทบที่ อ าจเกิ ด จากการด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท ต่ อ ชุ ม ชน
เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจภายใต้แนวทางการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
เพือ่ ทีจ่ ะอยูร่ ว่ มกันกับชุมชนอย่างผาสุก โดยบูรณาการกับวิสยั ทัศน์
พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กรเพื่อน�ำไปสู่การสร้าง
คุณค่าให้แก่องค์กรอย่างยัง่ ยืน เพือ่ ให้การด�ำเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ในปี 2562 บริษัทมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วย
งานการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยก�ำหนดให้จัดตั้ง “คณะท�ำงานด้าน
สิง่ แวดล้อมและสังคม” อยูภ่ ายใต้การก�ำกับดูแลของ “คณะจัดการ
ด้านสิง่ แวดล้อม สังคม บริหารความเสีย่ ง และการก�ำกับการปฏิบตั ิ
ตามกฎเกณฑ์ (ESRC-E)” โดยก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของ
คณะท�ำงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ดังนี้
• จัดท�ำแผนด�ำเนินงาน ด้านสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ที่เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบาย แผนธุรกิจ เพื่อ
ขอความเห็นชอบจาก ESRC-E ทั้งนี้ให้งานด้านสิ่งแวดล้อม
ครอบคลุมในเรือ่ งการลดผลกระทบสิง่ แวดล้อม อากาศ น�ำ้ กลิน่
เสียง และ ด้านการใช้ทรัพยากร
• ติ ด ตามการด� ำ เนิ น งาน ประเมิ น ผล ทบทวนและปรั บ ปรุ ง
แผนด�ำเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์
• รายงานผลการด�ำเนินงานต่อ ESRC-E เพื่อรับทราบ พิจารณา
และให้ความเห็นเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ผลการด�ำเนินงาน
เป็นไปตามแผนฯ อย่างมีประสิทธิผล
• สื่อสารและผลักดันให้การด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และ
ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นส่วนหนึ่งของการท�ำงานปกติ
มีการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
• จัดให้มีการประชุมติดตามผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
และความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสม�่ำเสมอ
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บริษัท มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่ดี ร่วมดูแลและแบ่งปันสู่สังคม
อย่างต่อเนื่อง ปี 2562 จึงสานต่อโครงการ “Caring & Sharing:
แบ่งปันด้วยใจเพื่อสังคมไทยยั่งยืน” อย่างต่อเนื่องเพื่อด�ำเนิน
กิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาสังคม และส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน
อย่างยัง่ ยืน โดยบริษทั เข้าไปมีสว่ นร่วมสนับสนุนทัง้ ด้านการศึกษาสู่
เยาวชนทีข่ าดแคลน ส่งเสริมด้านสุขภาวะของคนในชุมชนและสังคม
ส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม และให้ความส�ำคัญ
กั บ การมี ส ่ ว นร่ ว มกั บ ประชาชนในชุ ม ชน เพื่ อ ร่ ว มสร้ า งสั ง คม
และชุมชนโดยรอบโรงงานให้มีความเป็นอยู่ที่ดี
บริษัทมีนโยบายรับคนในพื้นที่ที่บริษัทตั้งโรงงานเข้าเป็นพนักงาน
ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมที่มีช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างโรงงาน พนักงาน และผูค้ นในชุมชน รวมทัง้ ปลูกฝังจิตส�ำนึก
และส่งเสริมให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
ทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบและท�ำประโยชน์ให้กบั ชุมชนและสังคมโดยรวม
คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริมสุขภาวะและ
อนามัยของผูค้ นในชุมชน ในปี 2562 บริษทั สนับสนุนเครือ่ งมือและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องชุดกล้องส่องตรวจท่อทางเดินน�้ำดี
และตับอ่อน พร้อมอุปกรณ์อนื่ ๆ และบริจาคเงินปรับปรุงห้องพิเศษ
โครงการศูนย์หวั ใจ โรงพยาบาลนครปฐม และปรับปรุงแผนกผูป้ ว่ ย
นอกและผู้ป่วยในแก่โรงพยาบาลนครชัยศรี ซึ่งเป็นโรงพยาบาล
ชุมชนที่ประชาชน รวมทั้งพนักงานของบริษัทเข้ารับบริการ เพื่อมี
เครื่องมือทางการแพทย์ สามารถรักษาอาการเจ็บป่วยได้ทันเวลา
และมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ นับเป็นประโยชน์ในการช่วยให้ประชาชน
ในพื้นที่ และพนักงานของบริษัทได้รับความสะดวกยิ่งขึ้นในการ
เข้ามารับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ และช่วยยกระดับบริการทางการ
แพทย์ที่เป็นมาตรฐาน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

สิ่งแวดล้อม
บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อ
ป้องกันและรับผิดชอบต่อผลกระทบที่อาจเกิดจากการด�ำเนินงาน
ทัง้ ภายในและภายนอกสถานประกอบการ จึงได้กำ� หนด “นโยบาย
ด้านสิง่ แวดล้อม” โดยมีการเผยแพร่นโยบายดังกล่าว บน intranet
และ เว็บไซต์ของบริษัท เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนากระบวนการ
ผลิต สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ช่วยลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
พร้อมทั้งเตรียมมาตรการต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด แก้ไขปัญหาจากการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ร่วมรณรงค์เพื่อลดปัญหาการตัดไม้ท�ำลายป่า ส่งเสริม
การบริหารจัดการน�ำ้ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงปกป้องระบบนิเวศ
และความหลากหลายทางชีวภาพ
การด� ำ เนิ น งานด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มจะอยู ่ ภ ายใต้ ค ณะท� ำ งานด้ า น
สิ่ ง แวดล้ อ มและสั ง คม จั ด ตั้ ง ขึ้ น จากตั ว แทนในแผนกต่ า งๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง แผนกการผลิต แผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม แผนกการพัฒนาอย่างยั่งยืน แผนกบุคคล และแผนก
ชุมชนสัมพันธ์ โดยมีประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการผลิต
เป็นที่ปรึกษา และรายงานการด�ำเนินงานทุกด้านต่อคณะจัดการ
ESRC-E ซึ่ ง มี ป ระธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารและกรรมกรรมการ
ผู ้ จั ด การเป็ น ประธานรั บ ทราบต่ อ ไป เพื่ อ การท� ำ งานร่ ว มกั น
อย่างมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบต่างๆทีเ่ กิดจากกระบวนการผลิต
สามารถแก้ไขปัญหาและข้อร้องเรียนจากผลกระทบต่างๆ ได้อย่าง
ทันท่วงที ตลอดจนผลักดันแนวทางด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ออกมาอยูเ่ ป็นรูปธรรมและมีผลสัมฤทธิต์ ามเป้าหมายและนโยบาย
ที่วางไว้
ในปี 2562 บริษัทมีโครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการ
ท�ำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign) เพื่อลดสถิติการ
ประสบอันตรายในสถานประกอบกิจการ และมีการจัดกิจกรรม
Management & Production Line Walk โดยผูบ้ ริหารเดินส�ำรวจ
ความปลอดภัยและความเป็นอยูใ่ นการท�ำงานของพนักงาน พร้อมทัง้
เป็นแบบอย่างที่ดีในการด�ำเนินงานอย่างปลอดภัย นอกจากนี้
บริษัทยังจัดการฝึกอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติ
งาน เพือ่ ส่งเสริมให้พนักงานมีความตระหนักรูแ้ ละประเมินลักษณะ
ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส�ำคัญ น�ำไปสู่การจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม การประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นในการท�ำงาน
บริษทั ก�ำหนดนโยบายด้านสิง่ แวดล้อมเพือ่ ส่งเสริมให้พนักงานทุกคน
ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และเกิดประโยชน์สงู สุด
รวมถึงการสื่อสารและให้ความรู้เพื่อสร้างจิตส�ำนึกแก่พนักงาน
ในการบริหารการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
รายงานประจำ�ปี 2562

องค์กรผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีโครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนือ่ ง ควบคุมขัน้ ตอนในการผลิตและ
มีการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดของเสียให้
น้อยที่สุด อันเป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
บริษทั ยึดมัน่ ในการด�ำเนินงานทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมและมีระบบ
การจัดการสิง่ แวดล้อมและพลังงานตามมาตรฐาน ISO 14001 และ
ISO 50001 นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับรอง “อุตสาหกรรมสีเขียว”
จากกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งนี้ บริษัทจัดท�ำรายงานความยั่งยืน
(แยกเล่ม) ส�ำหรับโครงการและกิจกรรมต่างๆ ด้านสังคม ชุมชน
และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

การบริหารจัดการนวัตกรรม

คณะกรรมการให้ ค วามส� ำ คั ญ และสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม การสร้ า ง
นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กิจการควบคู่ไปกับ
การด�ำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
บริษัทก�ำหนดกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมให้สอดคล้องกับทิศทางของ
องค์กรและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของยุคดิจิทัล
โดยการริเริ่มและพัฒนานวัตกรรมทั้งในกระบวนการผลิตและ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อยกระดับการแข่งขันทางธุรกิจ บริษัทมีหน่วย
งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ท�ำหน้าที่วิจัยและพัฒนาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้อง
ต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคซึ่งให้ความส�ำคัญ
กับการลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง
ค้นคว้านวัตกรรมใหม่ๆ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการผลิตสินค้า และ
พัฒนากระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ช่วยลดขั้นตอน
การท�ำงานและลดต้นทุนการผลิต ในขณะเดียวกันฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนและก�ำหนดกลยุทธ์การบริหาร
จัดการต่างๆ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับธุรกิจ
เพือ่ ให้บริษทั สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมต่อการเปลีย่ นแปลง
ของอุตสาหกรรม และเพื่อเป็นการรองรับการขยายก�ำลังการผลิต
ปี 2562 บริษัทได้ปรับปรุงกระบวนการท�ำงานต่างๆ โดยค�ำนึงถึง
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการดูแลสังคมและชุมชนรอบ
ข้างไปพร้อมกัน

สิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษทั ให้ความส�ำคัญและเคารพหลักสิทธิมนุษยชน
อย่างเคร่งครัด จึงก�ำหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนเพือ่ เป็นแนวทาง
ในการปฏิบตั ติ อ่ แรงงานอย่างเป็นธรรม และเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบตั ิ
ด้วยเหตุผลแห่งเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สีผิว ภาษา เผ่าพันธุ์ ไม่ใช้
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แรงงานเด็กและต่อต้านการคุกคามทางเพศ บริษัทตระหนักดีว่า
ทรั พ ยากรบุ ค คลเป็ น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ของธุ ร กิ จ ในการสร้ า งมู ล ค่ า
เพิ่ ม และเพิ่ ม ผลผลิ ต บริ ษั ท ได้ ป รั บ ปรุ ง สภาพแวดล้ อ มและ
เงื่อนไขในการท�ำงาน ให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และได้มี
โอกาสแสดงศักยภาพ ตลอดจนได้รับโอกาสในการฝึกฝนและ
เพิ่มพูนทักษะในการท�ำงาน และส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้
ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนสากล เพื่อน�ำไปปฏิบัติอย่าง
ถูกต้อง ที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการกระท�ำใดๆ ที่เป็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทมีการจ้างแรงงานผู้พิการ
ซึ่งอาศัยในพื้นที่จังหวัดนครปฐม รวมจ�ำนวน 13 คน คิดเป็น
ประมาณร้อยละ 0.98 ของจ�ำนวนพนักงานทั้งหมด 1,324 คน
ซึ่งการจ้างแรงงานดังกล่าวถึงเกณฑ์ตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ก�ำหนด

นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทยังเข้าไปสนับสนุน "โครงการ
ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการ" อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม โดยศูนย์ฝึก
อาชีพดังกล่าว อยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
โดยศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ เป็นประธานมูลนิธิฯ
และนายอาทร สูญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลวัดละมุด
เป็นผูด้ แู ลโครงการ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ช่วยสร้างอาชีพให้แก่ผพู้ กิ าร
ที่เข้ามาฝึกอบรมได้รับความรู้และทดลองปฏิบัติจริงจนสามารถ
น�ำกลับไปประกอบอาชีพของตนเองได้ ปัจจุบันศูนย์ฝึกอาชีพฯ
มี โ รงเรื อ นเพาะปลู ก ส� ำ หรั บ ปลู ก พื ช เศรษฐกิ จ สลั บ สั บ เปลี่ ย น
หมุนเวียนกันไป อาทิ เมลอนญีป่ นุ่ ผักสลัดออแกนิก เห็ดนางฟ้าภูฎาน
เป็ น ต้ น โดยบริ ษั ท เข้ า ไปร่ ว มศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ก ารจั ด ท� ำ
โครงการต่างๆ อาทิ การออกแบบระบบน�้ำใช้ทั้งหมดในศูนย์ฝึก
อาชีพฯ การตรวจสอบคุณภาพน�ำ้ ดิบในบึงรับน�ำ้ เพือ่ น�ำไปออกแบบ
ระบบกรองน�้ำใช้ การรับซื้อผลผลิตเมลอนที่ผู้พิการปลูกน�ำมาใช้
ในการประชุมส�ำคัญของบริษัท เป็นต้น

คณะกรรมการบริ ษั ท อนุ มั ติ แ ละประกาศนโยบายต่ อ ต้ า นการ
คอร์รัปชั่น และคู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ตั้งแต่ปี 2559
เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ในการด�ำเนินธุรกิจและเป็นแนวทาง
ให้ผบู้ ริหารและพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตั งิ านอย่าง
เคร่งครัด ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2562 เมื่อ
วันที่ 8 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนและ
ปรับปรุงนโยบายและคู่มือให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
การด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบัน โดยก�ำหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงาน เรียกร้อง ด�ำเนินการ หรือยอมรับการคอร์รัปชั่นใน
ทุกรูปแบบทัง้ ทางตรงและทางอ้อม เพือ่ ประโยชน์ตอ่ บริษทั ตนเอง
ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุก
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และให้มกี ารสอบทานการปฏิบตั ติ ามนโยบาย
ต่อต้านการคอร์รัปชั่นนี้อย่างสม�่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทาง
การปฏิบัติ และข้อก�ำหนดในการด�ำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก�ำหนดของ
กฎหมาย ทั้งนี้ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องลงนามรับทราบ
ในคู่มือมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันดังกล่าว

ส�ำหรับปี 2563 บริษทั มีแผนทีจ่ ะจัดการระบบน�ำ้ ใช้ตอ่ เนือ่ งจนแล้ว
เสร็จ ด้วยการติดตั้งระบบน�้ำใช้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งในส่วนโรงเรือน
เพาะปลูกทั้งหมด อาคารพักอาศัย อาคารฝึกอบรม และห้องน�้ำ
ส�ำหรับผู้พิการ ซึ่งจะช่วยอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการที่เข้ามา
ฝึ ก อาชี พ และผู ้ พั ก อาศั ย อยู ่ ที่ ศู น ย์ ฝ ึ ก อาชี พ ฯ ในระหว่ า งการ
ฝึกอบรมให้มีน�้ำสะอาดใช้อุปโภคอย่างสะดวก

ด้วยความมุ่งมั่นในการป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชั่นในทุก
รูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม บริษัทได้รับการพิจารณารับรอง
การเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต ประจ�ำปี 2562 จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมือ่ วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม
2562

การต่อต้านการทุจริต

การประเมินความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นการด�ำเนินธุรกิจด้วยความ โปร่งใส
เป็นธรรม ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และให้ความส�ำคัญ
ในเรื่องการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยเชื่อมั่นว่าจะเป็น
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แรงสนับสนุนให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงและตรวจสอบ เพื่อป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและการประพฤติมิชอบ ตลอดจนสนับสนุนการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้ยดึ มัน่ ในความซือ่ สัตย์และความถูกต้องชอบธรรม

ในปี 2562 คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งระดั บ จั ด การ
(ESRC-E) ได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น
ตามแผนจัดการความเสี่ยง และก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามรายงาน
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

การประเมินความเสี่ยง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการนโยบาย
สิง่ แวดล้อม สังคม บริหารความเสีย่ ง และการก�ำกับการปฏิบตั ติ าม
กฎเกณฑ์ (ESRC) เพื่อก�ำหนดนโยบาย ก�ำกับและควบคุมดูแลการ
บริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามล�ำดับ

การฝึกอบรมและการสื่อสาร

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

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำ�กับดูแลและควบคุม
เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต

บริษัทก�ำหนดให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก�ำกับดูแล และควบคุม
ดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงทางทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้
1. ส�ำนักตรวจสอบภายในจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมิน
ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสีย่ งทีค่ รอบคลุม
ระบบงานส�ำคัญๆ เช่น ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบการขาย
ระบบการบันทึกบัญชี การช�ำระเงิน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อป้องกัน
และติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งให้ข้อ
เสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงแก้ไขที่เหมาะสม
2. จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือข้อร้องเรียน
การกระท�ำผิด การฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของบริษทั
หรือข้อปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน โดยมีนโยบายการ
คุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแส และจะเก็บรักษาข้อมูลของ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็นความลับ รวมทัง้ มีมาตรการในการตรวจสอบและ
ก�ำหนดบทลงโทษทางวินัยของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. หัวหน้าหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบตั ิ
การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง (ถ้ามี) และรายงานให้ผู้บังคับ
บัญชาทราบตามสายงานตามล�ำดับ

รายงานประจำ�ปี 2562

การงดรับของขวัญ No Gift Policy

คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดแนวปฏิบัติในเรื่องการรับ-ให้ของ
ขวัญ การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน และประกาศใช้ทวั่ องค์กรเพือ่ ให้บคุ ลากร
ถื อ ปฏิ บั ติ อ ย่ า งเคร่ ง ครั ด เพื่ อ
หลีกเลี่ยงการกระท�ำอันอาจมี
ผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ และสื่อสารให้แก่บุคคล
ภายนอกที่ มี ส ่ ว นร่ ว มในการ
ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ได้ รั บ
ทราบ และได้มีการประกาศบน
เว็บไซต์ของบริษัท

การแจ้งเบาะแสและรับข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริษทั ให้ความส�ำคัญเกีย่ วกับการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
และเปิดโอกาสให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียสามารถให้ขอ้ มูลและข้อร้องเรียน
เกี่ ย วกั บ การกระท� ำ ผิ ด กฎหมาย จรรยาบรรณ รายงานทาง
การเงิน ระบบการควบคุมภายใน และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
โดยออกเป็นระเบียบการร้องเรียนให้เป็นแนวทางในการด�ำเนิน
การ และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยก�ำหนดขั้นตอน
การรับข้อร้องเรียนผ่านทางส�ำนักตรวจสอบภายในหรือประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
เป็นกรณีไป โดยสามารถแจ้งข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสผ่าน
ช่องทาง ดังนี้
ไปรษณีย์ ส�ำนักตรวจสอบภายใน
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน)
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600
โทรศัพท์ 02-477-9020
อีเมล
ac@tvothai.com
หรือสามารถแจ้งผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ
ถึง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ไปรษณีย์ บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน)
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600
อีเมล
acchairman.tvo@gmail.com
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มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

ผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส หรือ ผู้ให้ข้อมูลการกระท�ำผิด จะได้รับ
ความคุ้มครองตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. ผูร้ อ้ งเรียน ผูแ้ จ้งเบาะแส หรือ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลการกระท�ำผิด จะได้รบั
การคุม้ ครองทีเ่ หมาะสมและเป็นธรรม บริษทั จะ ไม่เปิดเผยข้อมูล
ใดๆ ทีส่ ามารถระบุตวั ผูแ้ จ้งได้ แล้วด�ำเนินการสืบสวนมูลความจริง
2. ผู้รับข้อร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบเรื่องหรือ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน ต้องเก็บรักษาข้อมูลและ
เอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ และห้ามเปิด
เผยข้อมูลแก่บคุ คลทีไ่ ม่มหี น้าทีเ่ กีย่ วข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผย
ตามหน้าที่ที่กฎหมายก�ำหนด และเปิดเผยได้เท่าที่จ�ำเป็น หาก
เห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหาย หรือความ
ไม่ปลอดภัย
3. ผูท้ ปี่ ฏิเสธการคอร์รปั ชันหรือการติดสินบนจะได้รบั การคุม้ ครอง
โดยไม่ลดต�ำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบใดๆ ที่ส่งผล
ßต่อหน้าที่การท�ำงาน
4. ผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส หรือ ผู้ให้ข้อมูลการกระท�ำผิดที่ได้รับ
ผลกระทบจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการ
ที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและ
ความโปร่งใส

คณะกรรมการบริ ษั ท มี น โยบายในการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ส� ำ คั ญ
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูล
ทางการเงิน และข้อมูลส�ำคัญอื่นๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และปฏิบัติตามระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยอย่างเคร่งครัด เพื่อให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่ายทัง้ ในประเทศและต่างประเทศเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียม
กัน มีขอ้ มูลทีเ่ ชือ่ ถือได้ และเพียงพอต่อการตัดสินใจอย่างสม�ำ่ เสมอ
ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล (SET Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์
ในปี 2562 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้
4.1 บริษัทเผยแพร่งบการเงินประจ�ำปี รายงานประจ�ำปี แบบ
แสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) ผ่านระบบ
เผยแพร่ ข ้ อ มู ล (SET Portal) ที่ ต ลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทยก� ำ หนด และผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยได้มีการปรับปรุงข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบัน

การติดตามผลการดำ�เนินงานตามมาตรการต่อต้าน
		ฝ่ า ยจั ด การรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ งบการเงิ น สารสนเทศ
การคอร์รัปชัน
ในปี 2562 บริษัทไม่ได้รับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการ
กระท�ำผิดทุจริต หรือคอร์รัปชันแต่ประการใด ทั้งนี้ บริษัทจัดท�ำ
สรุปรายงานผลการด�ำเนินการตามมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชัน
และรายงานต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมกา
รบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน พร้อมทั้งรายงาน
สรุปให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจ�ำปีด้วย

ทางการเงิน และรายงานทางการเงินที่ได้จัดท�ำขึ้นตาม
มาตรฐานบัญชี รวมถึงการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบ
การควบคุมภายในเกี่ยวกับการรายงานทางการเงินและ
การป้องกันสินทรัพย์ของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน
และความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน
ที่ฝ่ายจัดการของบริษัทท�ำขึ้น ซึ่งเป็นระบบที่มีประสิทธิผล
ฝ่ายจัดการมั่นใจว่าสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในและ
ระบบงานทีเ่ ป็นอยู่ ท�ำให้รายงานทางการเงินและการรักษา
สินทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีความ
		น่าเชื่อถือ
		คณะกรรมการบริษทั เป็นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินรวมของ
บริษทั และบริษทั ย่อย และสารสนเทศทางการเงินทีเ่ ปิดเผย
ไว้ในรายงานประจ�ำปี โดยจัดให้มีรายงานทางการเงินและ
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงาน
ทางการเงิน เพื่อให้ข้อมูลที่แสดงในงบการเงินมีความถูก
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีรบั รองโดยทัว่ ไปและผ่าน
การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีทเี่ ป็นอิสระ ในปี 2562 บริษทั
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

น�ำส่งงบการเงินทั้งรายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปีได้
ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ตามเวลาที่กฎหมายก�ำหนด
4.2 บริ ษั ทเผยแพร่ น โยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ นโยบาย
การก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ คู่มือจรรยาบรรณ
ธุรกิจ จรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ ข้อบังคับบริษัท กฎบัตรคณะ
กรรมการ นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน นโยบายด้านสิทธิ
มนุษยชน นโยบายการเปิดเผยข้อมูล คูม่ อื มาตรการต่อต้าน
คอร์รัปชัน ระเบียบร้องเรียน นโยบายด้านภาษี นโยบาย
คุณภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และ
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการ
ก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ โดยบริษัทรายงานผลการ
ปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าว รวมทัง้ กรณีทไี่ ม่สามารถปฏิบตั ิ
ตามได้พร้อมด้วยเหตุผล ในรายงานประจ�ำปี 2562 แบบ
แสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) รายงานความ
ยั่งยืน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
4.3 บริษัทเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท และการ
ถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้ง
คู ่ ส มรสและบุ ต รที่ ยั ง ไม่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะ โดยจั ด ท� ำ แบบ
รายงานต่างๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการและผูบ้ ริหาร รายงานต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ดังนี้
• รายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษทั เมือ่ ได้รบั การแต่งตัง้
ให้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการ หรื อ ผู ้ บ ริ ห ารครั้ ง แรก
(แบบ 59-1) ภายใน 30 วันท�ำการ นับแต่ด�ำรงต�ำแหน่ง
• รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท
ทุกครั้ง เมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน (แบบ 59-2
ผ่านระบบ online ของ ก.ล.ต.) ภายใน 3 วันท�ำการ
นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
• การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (แบบ 35E-1)
ภายใน 7 วันท�ำการนับแต่วันที่ด�ำรงต�ำแหน่ง
ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร
ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท รวมถึงคู่สมรส และ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ให้คณะกรรมการ
บริษัททราบปีละ 2 ครั้ง และรายงานสรุปในหัวข้อ “โครงสร้างการ
จัดการ” ในรายงานประจ�ำปี 2562 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี
(แบบ 56-1) และบนเว็บไซต์ของบริษัท

รายงานประจำ�ปี 2562

4.4 บริษัทเปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งจ�ำนวนครั้งของการประชุม
และจ� ำ นวนครั้ ง ที่ ก รรมการแต่ ล ะท่ า นเข้ า ร่ ว มประชุ ม
ในปี 2562 รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้าน
วิชาชีพอย่างต่อเนือ่ งของคณะกรรมการ ไว้ในรายงานประจ�ำ
ปี 2562 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
ของบริษัท
4.5 บริ ษั ท ก� ำ หนดระเบี ย บให้ ก รรมการและผู ้ บ ริ ห ารจั ด ท� ำ
รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
กิจการของบริษทั โดยมีมาตรการดูแลและนโยบายให้ปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์ที่ได้ก�ำหนดไว้ ดังนี้
• รายงานเมื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร
ระดับสูงเป็นครั้งแรก
• รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วน
ได้เสีย
• รายงานเป็นประจ�ำทุกสิ้นปี
• ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต�ำแหน่งและได้กลับเข้ามา
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนื่อง กรรมการ
ท่ า นนั้ น ไม่ ต ้ อ งยื่ น แบบรายงานใหม่ หากไม่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
• กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดท�ำรายงานการมีส่วน
ได้เสียให้กับเลขานุการบริษัท ภายใน 1 เดือนนับจาก
วันที่ได้รับการเลือกตั้ง / แต่งตั้ง วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
และปรับปรุงรายงานทุกปีเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
ในปี 2562 กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง ไม่มีการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษทั และได้ดำ� เนินการจัดท�ำรายงานการมีสว่ นได้เสีย
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในรอบปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
4.6 บริษัทเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชี
ให้บริการไว้ในรายงานประจ�ำปี 2562 และแบบแสดง
รายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) ของบริษัท
4.7 บริษทั เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ รวมถึง
รูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทน โดยยึดเกณฑ์การ
พิ จ ารณาค่ า ตอบแทนกรรมการให้ อ ยู ่ ใ นระดั บ เดี ย วกั บ
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนสะท้อนถึงภาระหน้าทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบของแต่ละคน ทั้งนี้ จะต้องมีการขออนุมัติ
ผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว และเปิดเผย
รายงานค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจ�ำปี 2562 และแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) ของบริษัท
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4.8 บริษทั เปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนผูบ้ ริหารระดับสูง รวมถึง
รู ป แบบหรื อ ลั ก ษณะของค่ า ตอบแทนในรู ป แบบของ
เงินเดือน โบนัส และอื่นๆ โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่
และความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารระดับสูงแต่ละคน ผลการ
ด�ำเนินงานของบริษัท ตลอดจนการเทียบเคียงกับบริษัท
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปี
2562 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
ของบริษัท
4.9 บริษทั มีนโยบายการท�ำรายการระหว่างกันตามความจ�ำเป็น
และเพือ่ ประสิทธิภาพในการด�ำเนินธุรกิจและบริหารต้นทุน
โดยรายการระหว่างกันได้กระท�ำอย่างยุติธรรม ตามราคา
ตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจ การท�ำรายการดังกล่าว
		จะต้องได้รบั การพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
		และอนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ ขจั ด ปั ญ หา
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีเหตุผล
และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น บริษัท
จัดให้มกี ารเปิดเผยรายการดังกล่าวทีไ่ ด้รบั การพิจารณาและ
อนุมัติ โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทเปิดเผยรายละเอียดของแต่ละ
รายการไว้ในรายงานประจ�ำปี 2562 และแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) ของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 14/2562 คณะกรรมการ
บริษัทมีมติอนุมัตินโยบายการเปิดเผยข้อมูล เพื่อเป็นแนวทาง
ปฏิบตั ใิ นการเปิดเผยข้อมูลบริษทั ต่อบุคคลภายนอก รวมทัง้ ก�ำหนด
ผู้บริหารที่มีอ�ำนาจในการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศของบริษทั เป็นไปอย่างเหมาะสม ถูกต้อง โปร่งใส เชือ่ ถือได้
เป็นธรรม และเท่าเทียมกัน

ในปี 2562 คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ อ นุ มั ติ ก ารท� ำ รายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งได้ปฎิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้แล้ว รวมถึง
การท�ำรายการไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ รายละเอียดปรากฏอยู่
ในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน”

ในปี 2562 ผู้บริหารได้มีโอกาสพบปะผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลัก
ทรัพย์ นักลงทุน และสื่อมวลชนผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อน�ำเสนอ
ผลการด�ำเนินงานอย่างสม�่ำเสมอ สรุปได้ดังนี้
• การประชุ ม นั ก วิ เ คราะห์ ทุ ก ไตรมาส รวม 4 ครั้ ง ในวั น ที่
4 มีนาคม 2562 วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 วันที่ 19 สิงหาคม
2562 และวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
• จัดกิจกรรมร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเผย
แพร่ข้อมูลของบริษัท ในงาน “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน"
(SET Opportunity Day) เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 และ
“Thailand Focus” เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562
• จั ด ประชุ ม ร่ ว มกั บ ผู ้ บ ริ ห ารตามการนั ด หมายของนั ก ลงทุ น
สถาบันและนักวิเคราะห์ ทั้งหมด 17 ครั้ง
• เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมพบปะนั ก ลงทุ น สถาบั น ในงาน dbTISCO
Thailand Food & Commerce Sector Corporate Day 2019
ซึง่ จัดโดย บริษทั หลักทรัพย์ทสิ โก้ จ�ำกัด เมือ่ วันที่ 28 มิถนุ ายน 2562
• การให้ข้อมูลและพบปะสื่อมวลชนตลอดทั้งปี รวม 7 ครั้ง
(Money Talk, Money Plus, การเงินธนาคาร, ทันหุน้ , ข่าวหุน้ ,
มิติหุ้น, รายการวิทยุห้องรับแขก FM.89.5 สวีท FM)

4.10 คณะกรรมการบริษทั ก�ำหนดให้มหี น่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อเป็นตัวแทนบริษัทในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารและ
กิจกรรมต่างๆ ของบริษัทที่เป็นประโยชน์ในการประกอบ
การตั ด สิ น ใจลงทุ น ต่ อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น นั ก ลงทุ น นั ก วิ เ คราะห์
หลักทรัพย์ และผู้ที่สนใจทั่วไปรับทราบ ตามนโยบายและ
แนวทางการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และปฏิบัติต่อ
ผู้ลงทุนทุกคนอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม บริษัทเปิดเผย
ข้อมูลอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และเป็นไปตามที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นและความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษัทแก่นักลงทุน
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ผูบ้ ริหารระดับสูงทีไ่ ด้รบั มอบหมายในการเปิดเผยข้อมูลจัดสรรเวลา
เข้าร่วมกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์และการพบปะกับนักลงทุน
ทัง้ เพือ่ แถลงนโยบายและทิศทางการด�ำเนินธุรกิจ แลกเปลีย่ นความ
คิดเห็น และตอบข้อซักถามต่างๆ อย่างสม�่ำเสมอ เพื่อส่งเสริม
ความสัมพันธ์กับนักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เช่น การเข้า
เยีย่ มชมกิจการบริษทั และพบผูบ้ ริหาร การจัดประชุมนักวิเคราะห์
เพือ่ สอบถามข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ รวมทัง้ การเปิดเผย
ข้อมูลของบริษัท
บริษทั ก�ำหนดช่วงเวลางดติดต่อสือ่ สารกับนักวิเคราะห์และนักลงทุน
เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัท (Silent Period)
เป็นเวลา 30 วันก่อนวันประกาศผลการด�ำเนินงานรายไตรมาส
และรายปีของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อ
หลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคา
หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

นอกจากนี้ คณะกรรมการยั ง ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารน� ำ เทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล โดยการจัดท�ำเอกสารเพื่อ
การเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สาธารณชน
ทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท นอกเหนือจากการเผยแพร่
ข้อมูลตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปสามารถติดต่อ
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ :
อาคารน�้ำมันพืชไทย เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก
(ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600
โทรศัพท์ : 02-477-9020 โทรสาร : 02-477-8022
อีเมล : ir@tvothai.com

การกำ�กับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษทั ก�ำหนดกรอบการก�ำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ
รวมทัง้ ดูแลให้มกี ารน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิม่ โอกาส
ทางธุรกิจและพัฒนาการด�ำเนินงาน ตลอดจนจัดให้มีการบริหาร
ความเสีย่ งทีค่ รอบคลุมถึงความเสีย่ งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่
ให้กจิ การสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ
เพือ่ ให้การใช้งานเครือ่ งคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็น
ไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ บริษทั จึงก�ำหนดให้มรี ะเบียบ
การใช้งานเครือ่ งคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษทั
เพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน
รวมทั้ ง ป้ อ งกั น ปั ญ หาที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการใช้ ง านในลั ก ษณะ
ไม่ ถู ก ต้ อ ง พร้ อ มทั้ ง ก� ำ หนดแนวปฏิ บั ติ ใ นการก� ำ กั บ ดู แ ลด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. ก�ำกับดูแลและตรวจสอบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสอดคล้อง
ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และ
ระเบียบการใช้งานเครือ่ งคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ของบริษทั เพือ่ ให้มน่ั ใจว่าการปฏิบตั งิ านถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไป
ตามนโยบายและขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน และอยูใ่ นกรอบอ�ำนาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ก�ำหนดไว้
2. รักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยก�ำหนดให้มรี ะบบป้องกันการบุกรุกผ่านระบบเครือข่ายจาก
ภายนอก (Firewall) ระบบการตรวจสอบผู้ใช้งานก่อนเข้าสู่
ระบบ (Authentication) การก�ำหนดสิทธิการเข้าใช้งานระบบ

รายงานประจำ�ปี 2562

(Authorization) การบันทึกกิจกรรมของระบบ (Audit Log)
โดยบริ ษั ท จะก� ำ หนดมาตรการด้ า นความปลอดภั ย ต่ า งๆ
ให้เป็นไปตามนโยบายความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของบริษัท
3. ส�ำรองข้อมูลเป็นประจ�ำทุกวันและทดสอบความถูกต้องครบถ้วน
ของข้อมูล ตลอดจนก�ำหนดแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ
และทดสอบแผนดังกล่าว เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าสามารถภน�ำไปปฏิบตั ิ
ได้จริง
4. ก�ำกับดูแลให้มรี ะบบการรายงาน และการตรวจสอบการปฏิบตั ิ
งานประจ�ำด้านคอมพิวเตอร์ที่มีขั้นตอนที่ชัดเจนและสามารถ
ตรวจสอบได้
นอกจากนี้ บริษัทเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลและ
การควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงก�ำหนดให้จัดท�ำแผนการ
ตรวจสอบและด�ำเนินการตรวจสอบทั้งด้านการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารจัดการความปลอดภัยของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท และก�ำหนดไว้ในแผนการ
ตรวจสอบประจ�ำปี

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ที่ส�ำคัญในการก�ำกับดูแล
การก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท ก�ำกับดูแล
กลยุทธ์ นโยบาย แผนงาน และติดตามการท�ำงานของฝ่ายจัดการ
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย และ
สังคมโดยรวม โดยค�ำนึงถึงหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2562 ไม่ปรากฏว่าบริษัท
• มีการกระท�ำที่ขัดต่อกฎระเบียบที่ร้ายแรงตามกฎระเบียบของ
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• มีการกระท�ำผิดด้านการทุจริตหรือกระท�ำผิดจริยธรรม
• มีกรณีที่กรรมการไม่เป็นผู้บริหารลาออก เนื่องจากประเด็น
การก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท
• มีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัท เนื่องจากความ
ล้มเหลวในการท�ำหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการ
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โครงสร้างคณะกรรมการ

- กรรมการอิสระ จ�ำนวน 4 คน (ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จ�ำนวนกรรมการทั้งหมด)
- กรรมการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องในการบริหารงานประจ�ำของ
บริษัท จ�ำนวน 5 คน
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน (คิดเป็นร้อยละ 25 ของจ�ำนวน
คณะกรรมการบริษัท)

องค์ประกอบของคณะกรรมการ

ในปี 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2562 ได้
อนุมัติทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ตามที่คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทนเห็นชอบเสนอต่อ
ทีป่ ระชุม เพือ่ ให้สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ปี ี 2560
(CG Code) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2559 (มาตรา 225)

ประกอบด้ ว ยคณะกรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน
และคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง
และการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ซึ่งส่งเสริมให้การด�ำเนิน
งานมีความเหมาะสม ตรวจสอบได้ และเป็นการถ่วงดุลระหว่างกัน
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
มีคุณสมบัติหลากหลายจากสาขาวิชาชีพ มีประสบการณ์ในด้าน
อุ ต สาหกรรมน�้ ำ มั น พื ช โดยตรง และประสบการณ์ ด ้ า นอื่ น ๆ
ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การด�ำเนินงานของคณะกรรมการและธุรกิจของ
บริษัท เป็นผู้ที่มีเวลาเพียงพอและให้ความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน
ของบริษัท คณะกรรมการเป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญในการก�ำหนด
นโยบายและภาพรวมขององค์กร ทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาวร่วมกับ
ผู้บริหารระดับสูง และมีบทบาทส�ำคัญในการก�ำกับดูแล ตรวจสอบ
และประเมินผลการด�ำเนินงานของบริษทั ให้เป็นไปตามแผนทีว่ างไว้
ตามข้อบังคับของบริษทั ก�ำหนดให้มกี รรมการไม่นอ้ ยกว่า 5 คน โดย
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นฐานในประเทศไทย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีจ�ำนวน 12 คน ประกอบ
ด้วยกรรมการเพศชาย 11 คน กรรมการเพศหญิง 1 คน ตามหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเป็นจ�ำนวน
ที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนทางธุรกิจ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษั ท ประกอบด้ ว ยกรรมการที่ มี
คุณสมบัตเิ ป็นกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดทุนประกาศและข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก�ำหนดในสัดส่วน 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด โดย
กรรมการอิสระจะท�ำหน้าที่ในการตรวจสอบการท�ำงานของฝ่าย
จัดการ เสนอแนะและแสดงความคิดเห็น สนับสนุนนโยบายที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น หรือคัดค้านแนวทางที่อาจก่อให้เกิดความ
ไม่เป็นธรรม หรือไม่โปร่งใสซึ่งอาจกระทบต่อผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รวมทั้งดูแลให้บริษัทก�ำหนด
และเปิดเผยนโยบายด้านการดูแลการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
เพื่ อ ให้ มั่ น ใจได้ ว ่ า เป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ สู ง สุ ด ของบริ ษั ท และ
ผู้ถือหุ้น ส�ำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะมีประสบการณ์
ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักทีบ่ ริษทั ด�ำเนินการอยู่ โดยกรรมการ
ทั้งหมดเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ทักษะ และความเชี่ยวชาญที่เป็น
ประโยชน์สอดคล้องกับธุรกิจขององค์กร โครงสร้างคณะกรรมการ
สามารถแบ่งได้ดังนี้
• กรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร 9 คน (คิดเป็นร้อยละ 75 ของจ�ำนวน
คณะกรรมการบริษัท) ประกอบด้วย
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คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
• มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษทั มหาชน
จ�ำกัด พ.ศ.2535 หรือกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนข้อก�ำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต. และข้อบังคับ
บริษัท
• เป็นผูท้ รงคุณวุฒิ มีภาวะผูน้ ำ� วิสยั ทัศน์ มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม
มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์และ
มีความเข้าใจในลักษณะการด�ำเนินธุรกิจและอุตสาหกรรม
ที่บริษัทด�ำเนินกิจการอยู่
• มีความรับผิดชอบ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่
กรรมการของบริษัทได้อย่างเต็มที่

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการ
ทัง้ หมด ปัจจุบนั คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
จ�ำนวน 4 คน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของประกาศ
คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั ทัง้ นี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�ำ หรือมีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท เว้น
แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

3.

4.

5.

6.

7.
8.

ก่ อ นหน้ า ทั้ ง นี้ ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มดั ง กล่ า วไม่ ร วมถึ ง กรณี
ที่ ก รรมการอิ ส ระเคยเป็ น ข้ า ราชการ หรื อ ที่ ป รึ ก ษาของ
ส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริษัท
ไม่ เ ป็ น บุ ค คลที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างสายโลหิ ต หรื อ โดยการ
จดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น
ผู้บริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี �ำนาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้
รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม
ของบริษทั ในลักษณะทีอ่ าจเป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณ
อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของผูท้ มี่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ�ำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนหน้า
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของ
บริษทั และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วน
ของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนหน้า
ไม่ เ ป็ น หรื อ เคยเป็ น ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ ใดๆ ซึ่ ง รวมถึ ง
การให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษทั บริษทั ใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือ
หุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนหน้า
ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของ
กรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน
ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน
ทีม่ นี ยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้นเกิน
ร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อืน่
ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน
ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

รายงานประจำ�ปี 2562

9. ไม่มลี กั ษณะอืน่ ใดทีท่ ำ� ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
เกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท

วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
บริษัทก�ำหนดวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับ
ของบริษัท กล่าวคือ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีทุกครั้ง
ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งจ�ำนวน 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการ
บริษทั ทัง้ หมด ถ้าจ�ำนวนกรรมการทีแ่ บ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้
ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ต้อง
ออกจากต�ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท
นั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการ
คนที่อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง อย่างไร
ก็ตาม คณะกรรมการบริษัทมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี
และอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปได้อีกตาม
ที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท เห็ น ว่ า เหมาะสม กรรมการซึ่ ง พ้ น จาก
ต�ำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ารับต�ำแหน่งอีกก็ได้
บริษัทได้ก�ำหนดวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการอิสระไว้
ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน โดยก�ำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ
บริษทั หากมีกรรมการท่านใดมีความเหมาะสมในการด�ำรงต�ำแหน่ง
นานกว่าที่ก�ำหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาวาระ
การด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าวจากหลายด้าน เช่น ความรู้ ความเข้าใจ
ความสามารถ ประสบการณ์ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน และ/หรือ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยค�ำนึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และในปีที่กรรมการอิสระดังกล่าว
ครบก�ำหนดออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทจะน�ำเสนอชื่อ
กรรมการดั ง กล่ า วพร้ อ มทั้ ง เหตุ ผ ลให้ ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น
พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการดังกล่าวกลับเข้าเป็นกรรมการ
อิสระต่อไป
ในปี 2562 ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ
อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 แต่เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
และเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วง
หน้า (Futures Market) ซึ่งเป็นงานที่ส�ำคัญและเป็นประโยชน์ต่อ
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้งสามารถปฏิบัติหน้าที่ และให้
ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน
มีค วามเห็นว่า ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล สามารถให้ค วามเห็น ได้
อย่างเป็นอิสระและมีประสบการณ์อันเป็นที่ต้องการของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาขยายวาระ
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง
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ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท

ตามกฎบั ต รคณะกรรมการบริ ษั ท ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562
คณะกรรมการบริ ษั ท มี ห น้ า ที่ ก� ำ หนดนโยบายและทิ ศ ทาง
การด�ำเนินงานของบริษัท (Directing) และก�ำกับควบคุมดูแล
(Monitoring and Supervision) ให้ฝ่ายจัดการด�ำเนินการให้เป็น
ไปตามนโยบายที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ด้ ว ยความระมั ด ระวั ง และความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า
ทางเศรษฐกิ จ สู ง ขึ้ น ให้ แ ก่ กิ จ การ และสร้ า งผลตอบแทนที่ ดี
ให้ แ ก่ ผู ้ ถื อ หุ ้ น มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น โดยสม�่ ำ เสมอ
(Accountability to Shareholders) ด�ำเนินงานโดยค�ำนึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน มีการเปิดเผย
ข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
(Duty of Disclosure) โดยมีรายละเอียดทีส่ ำ� คัญครอบคลุมในเรือ่ ง
ดังต่อไปนี้
1. ในการด�ำเนินกิจการของบริษัท กรรมการทุกคนต้องปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต (Duty
of Care and Duty of Loyalty) และดูแลให้การด�ำเนินงาน
ของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ วัตถุประสงค์ และ
ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of
Obedience) และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษทั และ
ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก
2. คณะกรรมการบริษัทมีอ�ำนาจในการพิจารณาและอนุมัติเรื่อง
เกี่ยวกับการบริหารงานและการด�ำเนินงานของบริษัท และ
มีหน้าที่รับผิดชอบที่ส�ำคัญดังนี้:
• ก�ำหนดนโยบายการด�ำเนินธุรกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
เป้าหมายระยะยาว และทบทวนให้สอดคล้องกับสภาพ
แวดล้อมทางธุรกิจเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้ผู้บริหารและ
พนักงานมีจดุ มุง่ หมายในการด�ำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 13/2562
คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนและอนุมัติ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย และทิศทางการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษทั ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจในปัจจุบัน
• ก�ำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ รวมถึงอ�ำนาจ
อนุ มั ติ เพื่ อ ให้ เ หมาะสมกั บ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท
ตลอดจนก�ำกับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้ง
กรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส และมีการก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทอย่างเหมาะสม
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ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 2/2562
คณะกรรมการบริษัทพิจ ารณารายชื่อ บุค คลที่ผ่านความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
อีกทั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2562
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนและอนุมัติกฎบัตร
คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี
• ก�ำหนดโครงสร้างองค์กร หรือโครงสร้างการบริหารทีเ่ หมาะสม
กั บ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ และก� ำ กั บ ดู แ ลให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต าม
กฎหมาย และมีนโยบายการด�ำเนินธุรกิจที่สอดคล้องตาม
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนส่งเสริมการสร้าง
วัฒธรรมองค์กรทีย่ ดึ มัน่ ในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบตั ิ
ตามนโยบายและคูม่ อื ต่างๆ ทีบ่ ริษทั ก�ำหนด รวมทัง้ ประพฤติ
ตนเป็นแบบอย่าง เพื่อให้ความมั่นใจว่า โครงสร้างและ
วิ ธี ป ฏิ บั ติ ต ่ า งๆ ของคณะกรรมการบริ ษั ท ที่ เ ป็ น อยู ่ ไ ด้
ปูทางไว้สำ� หรับการก�ำกับดูแลทีเ่ หมาะสม และการปฏิบตั งิ าน
อย่างมีจริยธรรมที่ดี
ในปี 2562 คณะกรรมการบริษทั พิจารณาจัดท�ำนโยบายด้าน
บรรษัทภิบาลและทบทวนนโยบายที่ส�ำคัญให้มีความเหมาะ
สมและสอดคล้องต่อการด�ำเนินธุรกิจตามหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี ดังนี้ จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ
นโยบายก�ำกับดูแลกิจการ นโยบายก�ำกับดูแลการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน นโยบายการเปิด
เผยข้อมูล นโยบายภาษี และนโยบายคุณภาพ อาชีวอนามัย
ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม
• อนุมตั กิ ลยุทธ์และนโยบายทีส่ ำ� คัญ ตลอดจนแผนการด�ำเนิน
งานต่างๆ และงบประมาณประจ�ำปีของบริษัท ตลอดจน
ติดตามให้มีการน�ำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติตามแผนงาน
ที่ก�ำหนดไว้และดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่ำเสมอ
ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดให้ฝ่ายจัดการ
รายงานผลการด�ำเนินงาน ผลประกอบการของบริษัท และ
แผนงานต่างๆ ตามกลยุทธ์ที่วางไว้เป็นประจ�ำทุกไตรมาส
ทั้งนี้ ส�ำหรับแผนธุรกิจปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้มี
การพิจารณาอนุมตั ใิ นการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่
13/2562

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

• ก� ำ หนดโครงสร้ า งอ� ำ นาจอนุ มั ติ และอ� ำ นาจด� ำ เนิ น การ
ที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ
คณะกรรมการก� ำ กั บ ดู แ ลให้ มี ก ารจั ด โครงสร้ า งองค์ ก ร
ที่ เ หมาะสมทั้ ง ตามสายงานและประเภทธุ ร กิ จ โดยให้ มี
ลักษณะใกล้เคียงกับบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรม
เดียวกัน เพิ่มความชัดเจนในบทบาทความเป็นผู้น�ำของ
คณะกรรมการ และมี ก ารแบ่ ง บทบาทหน้ า ที่ ร ะหว่ า ง
คณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน
• ก�ำหนดนโยบายการลงทุนเพือ่ การบริหารทางการเงิน รวมถึง
นโยบายและวงเงินส�ำหรับการซื้อขายเครื่องมือทางการเงิน
(Option) ตลอดจนพิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นชอบ
ต่อรายการทีม่ สี าระส�ำคัญ เช่น การอนุมตั ใิ ช้วงเงินสินเชือ่ จาก
สถาบันการเงิน การกู้ยืม การค�้ำประกัน โครงการลงทุนใหม่
โดยให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของส�ำนักงานคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
		ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติใช้วงเงิน
สินเชื่อจากสถาบันการเงิน เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน และ
ป้ อ งกั น ความเสี่ ย งจากอั ต ราแลกเปลี่ ย น และพิ จ ารณา
อนุมตั กิ รอบนโยบายส�ำหรับการซือ้ ขายเครือ่ งมือทางการเงิน
(Option) ตลอดจนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงจาก
ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ เพื่อลดผลกระทบต่อราคา
ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของผลประกอบการของบริษัท
• จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการ
สอบบัญชีทมี่ คี วามน่าเชือ่ ถือ รวมทัง้ การเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญ
ต่างๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์
และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดูแลให้มีกระบวนการ
ในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน การ
ตรวจสอบภายใน และการติดตามให้มีการปฏิบัติตามที่มี
ประสิทธิผล
ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอ
จากคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื
หุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2562 ให้ท�ำหน้าที่
ก�ำกับดูแลคุณภาพของรายงานทางการเงิน เพื่อให้รายงาน
ทางการเงินที่เปิดเผยต่อสาธารณะ เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง
โปร่งใส เป็นประโยชน์ตอ่ ผูล้ งทุน และสอดคล้องกับมาตรฐาน
สากล

รายงานประจำ�ปี 2562

• ก�ำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะ
ทางการเงิ น ของกิ จ การ สภาพคล่ อ งทางการเงิ น ความ
สามารถในการช�ำระหนี้ กลไกที่จะสามารถกอบกู้ฐานะ
การด�ำเนินงานได้ ในกรณีกิจการประสบปัญหาทางการเงิน
และรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม�่ำเสมอ
• ก�ำกับดูแลให้มีนโยบายบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล
ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร และมีการประเมินระบบการจัดการ
ความเสี่ยงอย่างสม�่ำเสมอ
ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 7/2562
คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบาย
สิ่ ง แวดล้ อ ม สั ง คม บริ ห ารความเสี่ ย ง และการก� ำ กั บ
การปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ แทนคณะกรรมการนโยบายบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อ ให้การก�ำกับดูแ ลครอบคลุม ถึง ความรับ
ผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิง่ แวดล้อม และกฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้อง
• ก�ำกับดูแลและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิด
มูลค่าแก่กิจการควบคู่กับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่าย
ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและสนับสนุน
การสร้างนวัตกรรมทีก่ อ่ ให้เกิดมูลค่าเพิม่ แก่กจิ การ ตลอดจน
ก�ำกับดูแลให้ฝา่ ยจัดการมีการด�ำเนินการด้านวิจยั และพัฒนา
เพื่อเป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์และปรับปรุงประสิทธิภาพ
การผลิต
• ก� ำ กั บ ดู แ ลให้ มี ก ารบริ ห ารจั ด การเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
และมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ในปี 2562 คณะกรรมการบริษทั ก�ำกับฝ่ายจัดการดูแลให้การ
ด�ำเนินงานเป็นไปตามระเบียบการใช้งานเครือ่ งคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัท ตลอดจนก�ำหนด
ให้มีแผนตรวจสอบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจ�ำปี
• พิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยและอนุมตั กิ ฎบัตร เช่น
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการนโยบายบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลั่นกรอง
ข้อมูล และเสนอแนวทางเพื่อพิจารณา
ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวน
องค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อยและอนุมัติกฎบัตร
ของคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน
และคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความ
เสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อให้มีความเหมาะสม
และสอดคล้องต่อการด�ำเนินธุรกิจตามหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี
• สนับสนุนให้บริษัทมีการด�ำเนินงานเพื่อต่อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชันทุกรูปแบบ ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลทีด่ ี และดูแล
ให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการด�ำเนินการกรณี
มีการชี้เบาะแส
ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 9/2562
คณะกรรมการบริ ษั ท มี ก ารพิ จ ารณาทบทวนและอนุ มั ติ
คู่มือมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน ให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องต่อการด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบนั และปรับปรุงช่องทาง
การรับเรื่องร้องเรียนให้สามารถเข้าถึงได้สะดวกยิ่งขึ้น
• ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ
เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ กรรมการ และผู้ถือหุ้น
รวมทั้ ง การใช้ สิ น ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ในทางมิ ช อบและการ
กระท�ำที่ไม่ถูกต้องในรายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
โดยมุ ่ ง เน้ น ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น และผู ้ มี
ส่วนได้เสียโดยรวม
ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 2/2562
คณะกรรมการบริ ษั ท มี ก ารพิ จ ารณาทบทวนและอนุ มั ติ
นโยบายการท� ำ รายการระหว่ า งกั น ให้ เ หมาะสมและ
สอดคล้องตามหลักก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
• ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการบริ ษั ท
เป็นประจ�ำทุกปี โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการทั้ ง คณะ และการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ
งานรายบุคคล รวมทั้งก�ำกับดูแลให้มีการประเมินผลของ
คณะกรรมการชุดย่อย พร้อมทั้งติดตามผลการประเมิน
และทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
บริษัทเป็นประจ�ำทุกปี
ในปี 2562 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนด
ค่าตอบแทนพิจารณาทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของกรรมการบริษัท และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษั ท พิ จ ารณาให้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล รวมทั้งการประเมิน
ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย พร้ อ มทั้ ง
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รายงานผลการประเมินการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการบริษทั
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563
• ก�ำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารอย่างสม�่ำเสมอ และก�ำหนดค่าตอบแทน
ให้สอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานของบริษัท
ในปี 2562 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนด
ค่าตอบแทนพิจารณาทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และน�ำเสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรายงานผลการประเมิน
การปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาก�ำหนด
ค่าตอบแทนประจ�ำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
• ก�ำกับดูแลให้มีระบบการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
ที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท
เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
คณะกรรมการบริษทั ก�ำกับดูแลให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทนพิจารณาก�ำหนดนโยบาย
และหลั ก เกณฑ์ ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทนผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ที่
เหมาะสม และเชื่อมโยงกับผลการด�ำเนินงานของบริษัท
โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณา
ความเหมาะสมในการก� ำ หนดค่ า ตอบแทนที่ ส ะท้ อ นถึ ง
ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน
• ก�ำกับดูแลให้มแี ผนพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงและแผนสืบทอด
ต�ำแหน่ง (Succession plan) เพื่อความต่อเนื่องของการ
บริหารงาน
ในปี 2562 คณะกรรมการบริษทั มอบหมายให้คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทนจัดท�ำแผน
สื บ ทอดต� ำ แหน่ ง งานที่ ส� ำ คั ญ ร่ ว มกั บ ประธานเจ้ า หน้ า ที่
บริหารและประธานสายงาน เพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณา
• ก�ำกับดูแลให้มกี รอบและกลไกในการก�ำกับดูแลนโยบายและ
การด�ำเนินงานของบริษัทย่อย และพิจารณาความเหมาะสม
ของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย
คณะกรรมการบริ ษั ท มอบหมายให้ ฝ ่ า ยจั ด การพิ จ ารณา
ความเหมาะสมของบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัท เพื่อเป็น
กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย
• ก�ำหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนา และงบประมาณ
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

• ก�ำกับดูแลให้มีการส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ
ในการบริหารจัดการเงิน และกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
• พิจารณาแต่งตัง้ เลขานุการบริษทั เพือ่ ดูแลและรับผิดชอบงาน
ต่างๆ เกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท และจัดการงานส�ำคัญ
ของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ครั้งที่ 14/2562 เพื่อส่งเสริมให้คู่ค้ามีการด�ำเนินธุรกิจ
อย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับวิถีการด�ำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้
เพือ่ ประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย บริษทั ได้เผยแพร่จรรยาบรรณ
ธุรกิจ และจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ รวมทั้งช่องทางการร้องเรียน
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษั ท ก� ำ หนดนโยบายเกี่ ย วกั บ ความขั ด แย้ ง
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้น�ำ ทางผลประโยชน์ และการท�ำธุรกรรมระหว่างบริษทั และบริษทั ย่อย
ที่ต้องก�ำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี จึงมอบหมาย โดยมีหลักการว่า การพิจารณาท�ำรายการใดๆ รวมถึงการอนุมัติ
ให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน การท�ำรายการต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของส�ำนักงานก�ำกับหลัก
รับผิดชอบในการก�ำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการก�ำกับดูแล ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามประกาศของคณะกรรมการก�ำกับ
กิจการทีด่ ขี องบริษทั และทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลการปฏิบตั ิ ตลาดทุน โดยยึดถือนโยบายให้ทกุ รายการเป็นไปตามเงือ่ นไขธุรกิจ
ตามกฎเกณฑ์เป็นประจ�ำทุกปี เพื่อปรับปรุงให้เป็นไปตามหลัก ปกติ ค�ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม
เป็นส�ำคัญ และต้องหลีกเลี่ยงการกระท�ำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
บรรษัทภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ บริษัทก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2562 คณะกรรมการ ที่มีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณาแจ้งให้บริษัท
บริษทั พิจารณาทบทวนนโยบายการก�ำกับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวโยงของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพือ่ ให้มคี วามเหมาะสมและสอดคล้องต่อการด�ำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ ก่อนการพิจารณาวาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั และบันทึก
คณะกรรมการบริษัทยังพิจารณาอนุมัตินโยบายก�ำกับดูแลกิจการ ไว้ในรายงานการประชุม และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2562 เพื่อเป็น รวมถึงไม่มอี ำ� นาจในการอนุมตั ริ ายการดังกล่าว โดยคณะกรรมการ
แนวทางปฏิบตั ใิ ห้กรรมการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานอย่างเหมาะสม ตรวจสอบเป็นผู้ก�ำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อก�ำหนด เกี่ยวกับ
ขั้นตอนการด�ำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมี
และเป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน
จรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัทด�ำเนินการให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2562 คณะกรรมการ
เข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ บริ ษั ท พิ จ ารณาทบทวนนโยบายการท� ำ รายการระหว่ า งกั น ให้
โดยได้จัดท�ำคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษรและ เหมาะสมและสอดคล้ อ งตามหลั ก ก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี และ
พิจารณาทบทวนเป็นประจ�ำทุก 2 ปี พร้อมทั้งประกาศและแจ้ง พิจารณาให้กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงจัดท�ำรายงานการมีสว่ น
ให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติในการท�ำงาน รวมทั้ง ได้เสียให้กับเลขานุการบริษัทเป็นประจ�ำทุกปี
บรรจุ ไ ว้ ใ นเอกสารการปฐมนิ เ ทศของบริ ษั ท รวมทั้ ง การจั ด
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างสม�่ำเสมอ เพื่อปลูกฝัง ระบบควบคุมภายใน
ให้พนักงานมีจิตส�ำนึกในเรื่องนี้
คณะกรรมการบริ ษั ท จั ด ให้ มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในทั้ ง ด้ า น
การด�ำเนินงาน ด้านการจัดท�ำรายงานและด้านการปฏิบัติให้เป็น
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2562 คณะกรรมการ ไปตามกฏระเบียบ และกฏเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจบริษทั
บริษัทพิจารณาทบทวนคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้มีความ รวมทั้ ง การก� ำ หนดขอบเขตอ� ำ นาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการ
เหมาะสมกั บ สภาวการณ์ และสภาพแวดล้ อ มธุ ร กิ จ ที่ อ าจ ชุดย่อยต่างๆ และผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน และบริษัทมีหน่วยงาน
เปลี่ยนแปลงไปและจัดอบรมจรรยาบรรณธุรกิจแก่พนักงานใน ภายในเป็นผูต้ รวจสอบระบบควบคุมภายใน เพือ่ ท�ำหน้าทีต่ รวจสอบ
วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562 เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกคน การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานต่ า งๆ ตามแผนการตรวจสอบ
ยึดถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน นอกจากนี้ คณะกรรมการ ประจ�ำปี เพื่อสร้างระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและเป็น
ยังพิจารณาอนุมตั จิ รรยาบรรณคูค่ า้ ธุรกิจ ในการประชุมคณะกรรมการ อิสระ โดยแยกเป็นหน่วยงานอิสระ เพื่อตรวจสอบและติดตาม
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ผลการแก้ไข (ถ้ามี) ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าบริษทั มีการด�ำเนินงานตาม
แนวทางทีก่ ำ� หนดไว้ภายใต้ระบบการควบคุมภายใน และการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานผลการตรวจสอบโดยตรง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการก� ำ กั บ ดู แ ลให้ บ ริ ษั ท มี น โยบายและระบบการ
บริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ ในการประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 คณะกรรมการบริษัทมีมติ
แต่งตัง้ คณะกรรมการนโยบายสิง่ แวดล้อม สังคม บริหารความเสีย่ ง
และการก�ำกับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ (Environmental, Social,
Risk Management and Compliance Policy Committee : ESRC)
แทนคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสีย่ ง เพือ่ ให้การก�ำกับดูแล
ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการนโยบาย ESRC ด�ำเนินการเกี่ยวกับการก�ำหนด
นโยบาย กรอบการด�ำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงให้มีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบาย แผนธุรกิจ รวมทัง้ ให้ขอ้ คิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีโดยมีคณะจัดการ ESRC-E ที่
ประกอบด้วยผู้บริหารฝ่ายต่างๆ ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลการบริหาร
จัดการความเสี่ยงของบริษัททั่วทั้งองค์กร เพื่อให้การบริหารความ
เสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยวิเคราะห์ ประเมิน ความ
เสี่ยงต่างๆ ทั้งจากปัจจัยภายนอกและภายในองค์กรที่อาจส่งผล
กระทบต่อเป้าหมายในการด�ำเนินธุรกิจ รวมทั้งจัดท�ำแผนจัดการ
ความเสี่ยงที่ระบุมาตรการจัดการความเสี่ยงให้ระดับความเสี่ยงอยู่
ในเกณฑ์ทยี่ อมรับได้ และรายงานต่อคณะกรรมการนโยบาย ESRC
บริษัทมีการประชุมด้านการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้
คณะกรรมการนโยบาย ESRC จะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

อำ�นาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

• อนุมตั วิ สิ ยั ทัศน์ กลยุทธ์ แผนธุรกิจระยะสัน้ แผนธุรกิจระยะยาว
และนโยบายที่ส�ำคัญ
• แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและผู้บริหารตั้งแต่ระดับรองกรรมการ
ผู้จัดการขึ้นไป
• พิจารณาเบี้ยประชุม และเงินรางวัลกรรมการ เพื่อน�ำเสนอ
ต่อผู้ถือหุ้น
• อนุมัติงบประมาณที่มีวงเงินเกินกว่า 25 ล้านบาทขึ้นไป
• อนุมัติแผนงบประมาณการเงินประจ�ำปี รวมถึงเป้าหมายและ
หลักเกณฑ์การเงินและการลงทุน
• อนุมัติรายการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทอื่นหรือบุคคลภายนอกเพื่อ
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•
•
•
•
•

วัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัท
อนุมัติการกู้ยืมเงิน และการออกหนังสือค�้ำประกันโดยธนาคาร
และการใช้วงเงินหนังสือค�้ำประกัน
อนุมตั กิ ารเปิด ปิดบัญชีธนาคาร สถาบันทางการเงิน และก�ำหนด
ผู้ลงนามและวงเงินในระเบียบการลงนามสั่งจ่ายบัญชีธนาคาร
อนุมัติหลักเกณฑ์การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการ
ระหว่างกัน
อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้น
อื่นๆ ตามขอบเขตหน้าที่ที่ก�ำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของ
บริษัท

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการมีการแบ่งแยกบทบาท หน้าที่
และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและสอบ
ทานการบริหารงาน โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณา
และให้ความเห็นชอบในนโยบายภาพรวม กลยุทธ์ การก�ำกับดูแล
กิจการ ในขณะที่ฝ่ายจัดการมีหน้าที่ในการบริหารจัดการงานของ
บริษัทตามนโยบายที่ก�ำหนดโดยคณะกรรมการ
• ประธานกรรมการ มิได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร มีอำ� นาจหน้าทีแ่ บ่งแยกกันเพือ่ ให้มนั่ ใจว่ามีการตรวจสอบ
และเป็นการถ่วงดุลอ�ำนาจการจัดการระหว่างคณะกรรมการ
และคณะผูบ้ ริหาร ไม่มผี ใู้ ดมีอำ� นาจเบ็ดเสร็จ ประธานกรรมการ
เป็นกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไม่มีความ
สัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร ไม่มกี ารถือหุน้ ในบริษทั และมีหน้าที่
รับผิดชอบดังนี้
1. ด�ำเนินการและให้ค�ำปรึกษาในการก�ำหนดนโยบาย และ
ก�ำหนดกลยุทธ์ของบริษัท
2. ก�ำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างที่เหมาะสม
กับธุรกิจตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
3. ก�ำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และ
คณะชุ ด ย่ อ ยต่ า งๆ ให้ มี ส ่ ว นร่ ว มในการส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด
วัฒนธรรมองค์กรทีม่ จี ริยธรรม และการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร และ
เป็นไปตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
4. ก�ำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีสว่ นร่วมในการส่งเสริมให้เกิด
วัฒนธรรมองค์กรทีม่ จี ริยธรรมและการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
5. เป็นผู้น�ำของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งอนุมัติเรื่องที่จะบรรจุ
เป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และมีมาตรการที่ดูแลให้ ก) เรื่องส�ำคัญ
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม และ ข) กรรมการได้รบั ข้อมูล
ที่ครบถ้วนและเพียงพอ ล่วงหน้าก่อนการประชุมคณะ
กรรมการบริษัท ตลอดจนจัดสรรเวลาส�ำหรับการอภิปราย
ประเด็นส�ำคัญอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการมีการ
ใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
6. เสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร
และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการ
และฝ่ายจัดการ
7. เป็นผูล้ งคะแนนเสียงชีข้ าดในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
ในกรณีที่มีการลงคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน
8. เป็นประธานในการประชุมผู้ถือหุ้น และด�ำเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม ข้อบังคับของบริษัท และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
• ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดการงาน
ประจ�ำวันของบริษทั ภายใต้กรอบนโยบายตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท โดยมีการก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจ
หน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน ดังนี้
1. ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย
ของคณะกรรมการบริษทั ภายใต้กฎหมาย เงือ่ นไข ระเบียบ
และข้อบังคับของบริษัท
2. ก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินกิจการ การพัฒนา และการขยาย
งาน ให้เป็นไปตามแนวนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
3. แต่งตั้งบุคคลตามจ�ำนวนที่จ�ำเป็นและเหมาะสมให้เป็น
ผูบ้ ริหารของบริษทั ยกเว้นต�ำแหน่งผูบ้ ริหารตัง้ แต่ระดับรอง
กรรมการผู้จัดการขึ้นไป เพื่อปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งก�ำหนด
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
4. มีอ�ำนาจอนุมัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายด้านการลงทุน การจัดซื้อ
และการจัดจ้าง ภายในวงเงินไม่เกินครั้งละ 25 ล้านบาท
5. มีอ�ำนาจอนุมัติเกี่ยวกับการจัดซื้อวัตถุดิบ ดังนี้
		5.1 ค่าซือ้ วัตถุดบิ ให้มอี ำ� นาจอนุมตั ไิ ด้ภายในวงเงินไม่เกิน
		 ครั้งละ 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
		5.2 การกูย้ มื เงินหรือจัดหาวงเงินสินเชือ่ ภายในวงเงินไม่เกิน
			 ครั้งละ 2,000 ล้านบาท
		5.3 การจัดท�ำเครื่องมือทางการเงินเพื่อการบริหารความ
			 เสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ให้มี
			 อ�ำนาจอนุมตั ไิ ด้ภายในวงเงินไม่เกิน 5 ล�ำเรือ (ประมาณ
			 ล�ำละ 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
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6. ดูแลให้มีบุคลากรที่มีความสามารถและมีการเตรียมแผน
		สืบทอดต�ำแหน่งและแผนพัฒนาผู้บริหารน�ำเสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัทพิจารณา
7. ดูแลให้มั่นใจว่าองค์กรมีระบบและนโยบายที่เหมาะสม
ส�ำหรับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องทันกาล รวมถึงดูแล
ให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินถูกจัดเตรียมและน�ำเสนอ
ย่างถูกต้องตามควร และเปิดเผยข้อมูลทีจ่ ำ� เป็นต่อนักลงทุน
8. มีอ�ำนาจในการด�ำเนินการใดๆ ในการบริหารกิจการของ
บริษัทตามปกติ และอันจ�ำเป็นแก่การบริหารกิจการของ
บริษัทเป็นการทั่วไป ตามรายละเอียดดังนี้
8.1 มี อ� ำ นาจออกค� ำ สั่ ง ระเบี ย บ ประกาศ บั น ทึ ก
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผล
ประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการ
ท�ำงานภายในองค์กร
8.2 อนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จ�ำเป็นต่อการ
ด�ำเนินงาน
8.3 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป
• ฝ่ายจัดการ มีหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ โดยมี
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเป็นหัวหน้าและผูน้ ำ� คณะผูบ้ ริหารของ
บริษทั ในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบายทีก่ ำ� หนด โดย
ครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. ควบคุ ม และบริ ห ารจั ด การงานทั่ ว ไปของบริ ษั ท รวมทั้ ง
มีอำ� นาจในการท�ำนิตกิ รรมผูกพันตามขอบเขตทีไ่ ด้รบั อ�ำนาจ
อนุมัติด�ำเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย
และระเบียบข้อบังคับของบริษัท
2. พิจารณาแผนการลงทุนต่างๆ น�ำเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. ด� ำ เนิ น การใดๆ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายตามมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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การสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงสุด
การสรรหากรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ท�ำหน้าที่สรรหาคัดเลือกบุคคล
ทีจ่ ะเข้ามาเป็นกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารระดับสูง โดยมีนโยบาย
และเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกจากความเหมาะสมของจ�ำนวน
กรรมการและความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ
(Board Diversity) ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษทั เพือ่ ก�ำหนดคุณสมบัตขิ องกรรมการทีต่ อ้ งการสรรหา รวมถึง
การใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) จากสถาบันที่มีความ
น่าเชือ่ ถือ เช่น สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษทั ไทย (IOD) หรือบริษทั
ที่ปรึกษาแล้วแต่กรณี โดยค�ำนึงถึงทักษะจ�ำเป็นที่ยังขาดอยู่ รวม
ถึงประสบการณ์ ความรู้ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์
ต่อบริษัท เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการมีความสมบูรณ์
และเป็นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ส�ำหรับการเสนอแต่งตัง้ กรรมการ
รายเดิม คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่า
ตอบแทนจะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และการอุทิศ
เวลาให้กบั องค์กรของกรรมการแต่ละรายมาประกอบการพิจารณา

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ
คณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าล สรรหาและก� ำ หนดค่ า ตอบแทน
มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ โดยพิจารณาจากลักษณะ
การประกอบธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัท จึงได้ก�ำหนดคุณสมบัติ
ของกรรมการที่ต้องการสรรหา ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง
กั บ กลยุ ท ธ์ ใ นการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท โดยพิ จ ารณาทั ก ษะ
ที่จ�ำเป็นที่ยังขาดอยู่ และมีนโยบายความหลากหลายในโครงสร้าง
ของคณะกรรมการ (Board Diversity) ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ความรู้ความสามารถ เพศ รวมถึง
ประสบการณ์การท�ำงานประกอบการพิจารณาเพือ่ ก�ำหนดตัวบุคคล
ทีม่ คี วามเหมาะสม ทัง้ ด้านประสบการณ์ ความรูค้ วามสามารถ รวมถึง
ประสบการณ์ ก ารท� ำ งานประกอบการพิ จ ารณา เพื่ อ ก� ำ หนด
ตั ว บุ ค คลที่ มี ค วามเหมาะสม ทั้ ง ด้ า นประสบการณ์ ความรู ้
ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เข้ามาเป็นกรรมการ
หรือผู้บริหาร

องค์ประกอบความรู้ความช�ำนาญของกรรมการ
9
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0
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เศรษฐกิจ
ในประเทศ
และต่างประเทศ

การบริหารธุรกิจ
และการเงิน

เศรษฐกิจ
การเกษตร

การตลาด
ในประเทศ
และต่างประเทศ

กฏหมาย

วิศวกรรมศาสตร์

การบริหารองค์กร
และทรัพยากร
บุคคล

ทักษะ
และความรู้
ด้านดิจิทัล

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทมีการจัดท�ำตารางองค์ประกอบความรู้ความช�ำนาญของ
กรรมการ (Board Skill Matrix) และมีการทบทวนความหลาก
หลายของคณะกรรมการเป็นประจ�ำทุกปี ประกอบกับการพิจารณา
ผลการประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการชุ ด ปั จ จุ บั น
เพื่อใช้ในการสอบทานโครงสร้างของคณะกรรมการ รวมทั้งใช้เป็น
ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการ เพื่อให้มั่นใจว่า
จะได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องกับทิศทาง
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท จะต้องมีคุณสมบัติครบ
ถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของ ก.ล.ต. และต้อง
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) กฎหมายอื่น และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ปัจจุบนั คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 12 ท่าน
ซึ่งเป็นจ�ำนวนที่เหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท และ
กรรมการทุกท่านล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์การท�ำงาน หรือ
เคยท�ำงานในต�ำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงานภาครัฐ
และภาคธุรกิจ กรรมการส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรม
การน�้ำมันพืชและวัตถุดิบอาหารสัตว์อันเป็นประโยชน์แก่บริษัท
กรรมการส่วนใหญ่จบการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ และมีความ
รู้เกี่ยวกับตลาดสินค้าโภคภัณฑ์และตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า
โดยมีกรรมการที่จบการศึกษาทางด้านกฎหมายด้วย ซึ่งท�ำให้
องค์ ป ระกอบของคณะกรรมการบริ ษั ท ในปั จ จุ บั น มี ผู ้ มี คุ ณ วุ ฒิ
ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ
บริษทั เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ รายย่อยเสนอรายชือ่ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ำกัด
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามเกณฑ์
ทีบ่ ริษทั ก�ำหนดทุกปี เพือ่ เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษทั โดย
ประกาศเชิญชวนผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ให้ผถู้ อื หุน้ เสนอรายชือ่ และ
ประวัติบุคคลเข้ามายังบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนพิจารณาและน�ำเสนอให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้ว
แต่กรณี

การแต่งตั้งกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจาก
ต�ำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจ�ำนวนกรรมการที่แบ่งออกให้
ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่ง
ในสาม ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการดังต่อไปนี้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
รายงานประจำ�ปี 2562

2. ผู้ถือ หุ้นแต่ละคนจะต้อ งใช้ค ะแนนเสียงที่มีอ ยู่ทั้ง หมดตาม
ข้อ 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมาเป็นผูไ้ ด้รบั การ
เลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ กรณีทบี่ คุ คลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในล�ำดับถัด
ลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะ
พึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ประธานกรรมการเป็นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
กรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากสาเหตุอื่นนอกจากการ
ครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนพิจารณาสรรหาบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
เหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เสนอให้คณะ
กรรมการบริษัทพิจ ารณาแต่ง ตั้ง เข้าเป็นกรรมการแทนในการ
ประชุมคณะกรรมการภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�ำหนด เว้นแต่
วาระของกรรมการที่พ้นจากต�ำแหน่งเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดย
บุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต�ำแหน่งกรรมการได้เพียง
เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้ง
บุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รบั คะแนนเสียงไม่นอ้ ย
กว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทนเป็น
ผู้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความ
สามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินงานของ
บริษัทมาด�ำรงต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร
ระดับสูงตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป เพื่อน�ำเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป รวมทั้งร่วมกับประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารจัดท�ำแผนการสืบทอดต�ำแหน่ง โดยพิจารณา
คัดเลือ กจากผู้ทรงคุณ วุฒิทั้ง ภายในและภายนอกองค์ก ร เพื่อ
ให้การด�ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเสริมสร้างบุคลากรให้
มีความพร้อมสืบทอดงานในต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ ซึ่งคณะกรรมการ
บริษัทมีมติแต่งตั้งนาย บวร วงศ์สินอุดม ด�ำรงจ�ำแหน่งประธาน
เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารและกรรมการผู ้ จั ด การ โดยมี ผ ลตั้ ง แต่ วั น ที่
1 กรกฎาคม 2561 เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ
และมีประสบการณ์ทจี่ ำ� เป็นอย่างยิง่ ต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั
ส�ำหรับการสรรหาผู้บริหารระดับสูงในต�ำแหน่งอื่นๆ ยกเว้นผู้
บริหารตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารเป็นผูพ้ จิ ารณาสรรหาและแต่งตัง้ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะ
สมกับต�ำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงมีความรู้ความ
สามารถ ความเข้าใจในธุรกิจ และประสบการณ์ทเี่ ป็นประโยชน์ตอ่
การด�ำเนินงานของบริษัท โดยการคัดเลือกเป็นไปตามระเบียบ
ในการสรรหาบุคคลของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
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การประชุมคณะกรรมการ

องค์ประชุม

คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง
ต่อปี โดยมีการก�ำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าทั้งปี และมอบหมาย
ให้ เ ลขานุ ก ารบริ ษั ท จั ด ส่ ง ก� ำ หนดการและวาระการประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษั ท แต่ ล ะครั้ ง เป็ น การล่ ว งหน้ า อย่ า งไรก็ ดี
การก�ำหนดวันประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ขึน้ อยูก่ บั ความส�ำคัญของวาระการประชุมทีจ่ ะต้องน�ำเข้าพิจารณา
โดยในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 14 ครั้ง
สัดส่วนการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะคิดเป็น
ร้อยละ 95.24 รายงานการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท
ได้เปิดเผยไว้ในหน้า 89

การประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการมาประชุมไม่ต่�ำ
กว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดจึงนับเป็นองค์ประชุม
การประชุมด�ำเนินไปในลักษณะที่เอื้ออ�ำนวยให้มีการน�ำเสนอ
พิจ ารณา และอภิปรายในรูปแบบที่เ หมาะสมในการพิจ ารณา
เรื่องต่างๆ ประธานกรรมการซึ่งท�ำหน้าที่ประธานในที่ประชุมเปิด
โอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ในบางวาระ
อาจมีผบู้ ริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วย เพือ่ ให้รายละเอียดข้อมูล
ทีเ่ ป็นประโยชน์เพิม่ เติมในฐานะผูท้ เี่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ จะได้รบั ทราบ
นโยบายโดยตรงเพือ่ ให้สามารถน�ำไปปฏิบตั ไิ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส�ำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2563 คณะกรรมการ
บริษัทก�ำหนดวันประชุมเป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้
กรรมการแต่ละคนทราบก�ำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการ
สามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ ทัง้ นี้ หากไม่มกี ารจัดประชุม
คณะกรรมการบริษทั ในเดือนนัน้ ฝ่ายจัดการจะมีการรายงานผลการ
ด�ำเนินงานให้คณะกรรมการบริษทั ทราบผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-mail) เพือ่ ให้คณะกรรมการสามารถก�ำกับ ควบคุม และดูแลการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันเหตุการณ์
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมกันพิจารณา
เรือ่ งเข้าสูว่ าระการประชุมคณะกรรมการ และก�ำหนดระเบียบวาระ
การประชุม โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรือ่ ง
ต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ นอกจากนี้
ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในวาระส�ำคัญอาจได้รับมอบหมายให้เข้าร่วม
การประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ข้อมูลที่จ�ำเป็นเพิ่มเติมได้
เลขานุการบริษัทรับผิดชอบในการส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อม
เอกสารประกอบวาระการประชุมให้กรรมการเป็นการล่วงหน้า
อย่างน้อย 7 วัน เพือ่ ให้กรรมการมีเวลาทีจ่ ะศึกษาข้อมูลในเรือ่ งต่างๆ
อย่างเพียงพอ เว้นแต่กรณีมีเหตุจ�ำเป็นเร่งด่วน
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การประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ที่ มี ว าระส� ำ คั ญ ที่ ต ้ อ งอนุ มั ติ
องค์ประชุมต้องมีจ�ำนวนกรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมดขณะทีต่ อนลงมติ เพือ่ ร่วมกันพิจารณา
วาระที่ส�ำคัญๆ
การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติเสียงข้างมาก
เป็นหลัก โดยให้กรรมการหนึง่ คนมีเสียงหนึง่ เสียงในการลงคะแนน
เว้นแต่กรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสียในเรือ่ งใดจะไม่มสี ทิ ธิเข้าร่วมประชุม
และไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน
ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
เลขานุการบริษัทได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม โดยเป็นผู้ดูแล
การจัดท�ำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษทั
พิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมในการประชุมครัง้ ถัดไป รวมทัง้ เป็นผูจ้ ดั
เก็บข้อมูล เอกสารรายงานที่รับรองแล้ว หรือเอกสารเกี่ยวกับการ
ประชุมทั้งหมด เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง
คณะกรรมการบริษทั สนับสนุนให้มกี ารประชุมกันเองของกรรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยการประชุมเป็นไปอย่างอิสระและไม่มีฝ่าย
จัดการเข้าร่วม เพือ่ อภิปรายปัญหาธุรกิจ รวมทัง้ การปรับปรุงพัฒนา
ด้านต่างๆ ของบริษทั และรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการ
บริษทั โดยในปี 2562 กรรมการอิสระมีการประชุมระหว่างกัน โดย
ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม จ�ำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2562
เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความยั่งยืนของบริษัทท่ามกลางความ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต และน�ำเสนอผลการประชุมต่อที่ประชุม
คณะกรรมการให้ทราบ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ตารางการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ล�ำดับ

รายชื่อ

ประชุมกรรมการ
ที่ไม่ได้เป็น
ผู้บริหาร

ต�ำแหน่ง

BOD

AC CGNR RMC ESRC*

1. นายสมพล เกียรติไพบูลย์

ประธานกรรมการ (อิสระ)

(100%)

14/14

4/4

4/4

-

-

1/1

2. นายอภิชาติ จีระพันธุ์

กรรมการ (อิสระ)

(78.57%)

11/14

4/4

4/4

-

-

1/1

3. ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล

กรรมการ (อิสระ)

(100%)

14/14

4/4

-

3/3

2/2

1/1

4. รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์ 1/

กรรมการ (อิสระ)

(100%)

14/14

-

1/1

-

-

1/1

5. นายบวร วงศ์สินอุดม

รองประธานกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการ

(100%)

14/14

-

-

3/3

2/2

-

6. นายวิชิต วิทยฐานกรณ์

กรรมการ

13/14

-

-

-

-

14/14

-

3/3

3/3

2/2

-

(92.86%)

กรรมการ
7. นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์ 2/ ประธานเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการด้านการพาณิชย์

(100%)

8. นายวิชัย วิทยฐานกรณ์

กรรมการ

(100%)

14/14

-

-

-

-

9. นายวัชร วิทยฐานกรณ์

กรรมการ

(92.86%)

13/14

-

-

-

-

10. นายพาชัย จันทร์พิทักษ์

กรรมการ /
รองกรรมการผู้จัดการ

(78.57%)

11/14

-

-

-

-

11. นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล

กรรมการ

(100%)

14/14

-

-

-

-

12. นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม

กรรมการ

(100%)

14/14

-

-

-

-

รวม

BOD

คณะกรรมการ
บริษัท

หมายเหตุ: *
			
		 1/
			
		 2/
			

AC

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

CGNR

95.24%

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล สรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน

RMC

คณะกรรมการ
นโยบายบริหาร
ความเสี่ยง

ESRC

คณะกรรมการนโยบาย
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม
การบริหารความเสี่ยง
และการก�ำกับการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม
บริหารความเสี่ยง และการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (ESRC) แทนคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง (RMC)
เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562
พ้นจากการด�ำรงกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562

รายงานประจำ�ปี 2562
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คณะกรรมการชุดย่อย

เพือ่ ให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับกิจการทีด่ ี คณะกรรมการบริษทั ได้
แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ประกอบด้วยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่า
ตอบแทน และคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหาร
ความเสี่ยง และการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อท�ำหน้าที่
พิจารณากลั่นกรองการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญเป็นการเฉพาะเรื่อง
ด้วยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ เพื่อน�ำเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริษทั รวมถึงการรายงานการปฏิบตั งิ านเพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้
ได้รับทราบในรายงานประจ�ำปี ตลอดจนมีอ�ำนาจพิจารณาตัดสินใจ
เรื่องส�ำคัญในบางเรื่องตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อ�ำนาจไว้
โดยจัดให้มีกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อก�ำหนดหน้าที่
และความรับผิดชอบของแต่ละคณะ ทั้งนี้ เพื่อให้การด�ำเนินงาน
สอดคล้องตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาทบทวนองค์ประกอบคณะกรรมการชุดย่อย ในการประชุม
คณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 9/2562 โดยรายชือ่ และบทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการชุดย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังต่อไปนี้

ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ
3 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์
อย่างเพียงพอในการสอบทานงบการเงิน ได้รับการแต่งตั้งตาม
มติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 10/2561 เมื่ อ วั น ที่
12 พฤศจิกายน 2561
1. นายอภิชาติ จีระพันธุ์
ประธานกรรมการ (อิสระ)
2. นายสมพล เกียรติไพบูลย์ กรรมการ (อิสระ)
3. ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล
กรรมการ (อิสระ)

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและ
เปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี
ภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดท�ำรายงานทางการเงิน
ทั้งรายไตรมาสและประจ�ำปี
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการ
ตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณา
ความเป็นอิสระของแผนกตรวจสอบภายใน ในการปฏิบตั หิ น้าที่
เป็นผูร้ บั ผิดชอบในการสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
ความเสีย่ งและการควบคุมภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าแผนกตรวจสอบ
จ�ำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเท่านั้น
ภายใน หรือหน่วยงานอืน่ ใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบ
มีคุณสมบัติและหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก�ำกับตลาด
ภายใน
ทุนประกาศก�ำหนด และมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐาน
และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�ำหน้าที่ในการสอบทาน
ทีเ่ กีย่ วข้องและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลือกกลับเข้ามาใหม่ และ
ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบที่ครบวาระอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้ง
เลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติที่ได้รับการ
ให้ดำ� รงต�ำแหน่งต่อไปได้อกี ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั เห็นสมควร
ยอมรับและได้รับความเห็ยชอบจาก ก.ล.ต. เพื่อท�ำหน้าที่เป็น
โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีก่ ำ� กับดูแลการบริหารงานของ
ผูส้ อบบัญชีของบริษทั และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
บริษทั โดยใช้วธิ กี ารตรวจสอบและสอบทานการบริหารจัดการของ
รวมทั้ง เข้าร่ว มประชุม กับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ
บริษัทให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม การประชุม
เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบถูกก�ำหนดให้จัดขึ้นอย่างน้อยไตรมาส
5. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ละ 1 ครั้ง มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและ
ทางผลประโยชน์ใ ห้เ ป็นไปตามกฎหมาย และข้อ ก�ำหนด
มีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองอย่างครบถ้วน
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า
เพื่อตรวจสอบได้ โดยในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการ
รายการดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
ตรวจสอบรวม 4 ครั้ง และมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดย
บริษัท
ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมจ�ำนวน 1 ครั้ง เพื่อขอความเห็นจาก
6. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ใน
ผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานประจ�ำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
ยังมีการประชุมกันเองระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและแผนก
โดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูล
ตรวจสอบภายในจ�ำนวน 1 ครั้ง
อย่างน้อยดังต่อไปนี้
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือ
ได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายในของบริษัท
6.3 ความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ ก� ำ หนดของ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย หรื อ กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
6.6 จ�ำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
และการเข้ า ร่ ว มประชุ ม ของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน
6.7 ความเห็ น หรื อ ข้ อ สั ง เกตโดยรวมที่ ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
6.8 สอบทานความถู ก ต้ อ งของเอกสารอ้ า งอิ ง และ
แบบประเมิ น ตนเองเกี่ ย วกั บ มาตรการต่ อ ต้ า น
การคอร์รัปชันของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
6.9 รายการอืน่ ทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ
ภายใต้ ข อบเขตหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบที่ไ ด้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือ
มีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�ำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผล
กระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�ำเนิน
งานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�ำนาจเชิญให้
ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น
ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจ�ำเป็น และ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไข
ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
7.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7.2 การทุจริต มีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส�ำคัญ
ในระบบควบคุมภายใน
7.3 ก ารฝ ่ า ฝ ื น กฎหมา ยว่ า ด้ ว ยหลั ก ท รั พ ย ์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัท

รายงานประจำ�ปี 2562

		 หากคณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ ผู ้ บ ริ ห ารไม่ ด� ำ เนิ น การให้
มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่ก�ำหนด กรรมการตรวจ
สอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่า มีรายการหรือการกระท�ำ
ดังกล่าวต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง
อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ
9. พิจารณาสอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�ำ
ทุกปี และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
ตลอดจนพิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจ�ำปี
10.คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอค�ำปรึกษาทางวิชาชีพ
อื่นใดตามที่เห็นว่ามีความจ�ำเป็น โดยบริษัทรับผิดชอบค่าใช้
จ่ายที่เกิดขึ้น
11. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการในการต่อต้านคอร์รัปชัน
สอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานก�ำกับดูแลต่างๆ อย่าง
มีประสิทธิผล และสอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิง
และแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน
ของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านทุจริต
12. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการภายในเกี่ยวกับการรับแจ้ง
เบาะแสและการรับข้อร้องเรียน ให้มีกระบวนการ สอบสวนที่
เป็นอิสระและมีการด�ำเนินการในการติดตามที่เหมาะสม โดย
ค�ำนึงถึงการรักษาความลับและมาตรการป้องกันผูแ้ จ้งเบาะแส
เป็นส�ำคัญ
13. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายด้วความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน
ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ
อิสระไม่นอ้ ยกว่า 3 คน และมีประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ มีวาระการ
ด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่พ้นต�ำแหน่งตามวาระ
อาจได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ต่ อ ไปอี ก ได้ ท� ำ หน้ า ที่
เสนอ ทบทวน ก�ำกับดูแลงานด้านบรรษัทภิบาล พิจารณาสรรหา
ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับต�ำแหน่งกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
ระดั บ สู ง และปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท
มอบหมาย โดยมีขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบก�ำหนด
ไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน
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การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนด
ค่ า ตอบแทนถู ก ก� ำ หนดให้ จัด ขึ้ น อย่ า งน้ อ ยไตรมาสละ 1 ครั้ง
เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง นโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ใ ห้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น
พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคล และทบทวนระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
รวมทัง้ การสรรหาผูบ้ ริหารระดับสูงในกรณีทจี่ ำ� เป็น โดยในปี 2562
มีการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนด
ค่าตอบแทนรวม 4 ครั้ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ดังนี้
1. นายสมพล
เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ
จีระพันธุ์
กรรมการ
3. รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์*
กรรมการ

กรรมการรายเดิมให้กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งต่ออีกวาระ
2. ก�ำหนดคุณสมบัติ พิจารณาประวัติ และคัดเลือกบุคคลทีเ่ หมาะสม
มาด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการบริ ษั ท ให้ ส อดคล้ อ งกั บ กลยุ ท ธ์
ในการด�ำเนินธุรกิจ โดยค�ำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้าง
คณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
3. ร่ ว มกั บ ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร ในการพิ จ ารณาก� ำ หนด
คุ ณ สมบั ติ แ ละคั ด เลื อ กบุ ค คลที่ จ ะด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ผู ้ บ ริ ห าร
ระดับสูง ตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป และเห็นชอบ
บุคคลทีป่ ระธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเสนอให้เป็นผูบ้ ริหารระดับสูง
4. ร่วมกับประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารจัดท�ำแผนสืบทอดต�ำแหน่งงาน
ส�ำหรับต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร รวมทัง้ ผูบ้ ริหารระดับสูง
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นประจ�ำทุกปี

การก�ำหนดค่าตอบแทน
1. ก�ำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการก�ำหนดค่าตอบแทน
หมายเหตุ * ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลสรรหา
ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน ของคณะกรรมการบริษัท
และก�ำหนดค่าตอบแทน ตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 9/2562
และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย ให้ เ หมาะสมกั บ หน้ า ที่ ค วาม
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562
รับผิดชอบและสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของ
บริษัท พร้อมทั้งพิจารณาเบี้ยประชุมและเงินรางวัลกรรมการ
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
บริษทั โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษทั
สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน
อื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
ด้านบรรษัทภิบาล
บริษทั และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ิ (แล้วแต่กรณี)
1. ก�ำหนดขอบเขตและนโยบายด้านบรรษัทภิบาล เพือ่ น�ำเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัย 2. ก�ำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนให้
สอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานของบริษทั และผลการปฏิบตั งิ าน
อย่างต่อเนื่อง
ผู้บริหารระดับสูงรายบุคคล
2. เสนอแนะแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท และก�ำกับ
ดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท 3. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อก�ำหนดค่าตอบแทน
เงินโบนัสประจ�ำปี และการปรับขึ้นเงินเดือนประจ�ำปี ของ
รวมทั้งพิจารณาทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของ
ผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
บริษัทเป็นประจ�ำทุกปี
3. ก�ำกับดูแลให้มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันที่เหมาะสมเพียงพอ
ต่อการด�ำเนินธุรกิจ
คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง
4. พิจารณาทบทวนแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายบริหารความ
สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ เสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน มีวัตถุประสงค์
และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
เพื่อให้โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการแบ่งแยกหน้าที่
และความรั บ ผิ ด ชอบในงานด้ า นการบริ ห ารความเสี่ ย งมี ค วาม
เหมาะสมและชัดเจน โดยแยกหน้าทีร่ ะหว่างงานด้านการก�ำกับดูแล
การสรรหา
1. ก�ำหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย และวิธีการในการสรรหากรรมการ ก�ำหนดนโยบาย กับงานด้านการบริหารความเสี่ยงในระดับจัดการ
และผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการ และการรายงาน สื่อสาร มีทั้งที่เป็น Top-down และ Bottom-up
สรรหากรรมการ พร้อมทั้งพิจารณาโครงสร้างคณะกรรมการ และมี ก ารติ ด ตามผลการด� ำ เนิ น งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ งสม�่ ำ เสมอ
บริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะมีการสรรหา ภายใต้การก�ำกับดูแลตั้งแต่ระดับฝ่าย แผนก (Functional Level)
กรรมการที่ครบวาระ รวมทั้งพิจารณาถึงผลการประเมินการ จนมาสู่ระดับองค์กร (Corporate Level) และเพื่อเพิ่มมูลค่าของ
ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ครบวาระในกรณีที่มีการเสนอชื่อ กิจการ สร้างความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสร้างคุณค่า
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ให้องค์กรอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยการช่วยลดโอกาสที่จะเกิด
ผลกระทบต่อองค์กรและช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ด้วยการลดสิ่งที่ไม่คาดหวังหรือความเสี่ยงต่างๆ (Risks)
ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม และความเสีย่ งใหม่ทอี่ าจเกิดขึน้
ในอนาคต (Emerging Risks) และใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์ใน
เชิงบวก (Opportunity) ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่จัดให้มีนโยบาย
และกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
เป้าหมายหลัก แผนการด�ำเนินธุรกิจ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้
เพือ่ เป็นกรอบการปฏิบตั งิ านบริหารความเสีย่ งของทุกคนในองค์กร
และมีการควบคุม ติดตามการปฏิบตั ติ ามกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ทบทวนกระบวนการเพือ่ ปรับปรุงให้มคี วามเหมาะสมต่อการด�ำเนิน
ธุรกิจอยู่เสมอ โดยมีขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง

กับนโยบาย แผนธุรกิจ และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี อันเป็น
พื้ น ฐานของการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น โดยให้ มี ผ ลตั้ ง แต่ วั น ที่
24 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป
คณะกรรมการ ESRC ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่พ้นต�ำแหน่ง
ตามวาระ อาจได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ต่ อ ไปอี ก ได้
และให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
โดยในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการ ESRC รวม 2 ครั้ง
ปัจจุบัน คณะกรรมการ ESRC ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 3 คน
ดังนี้
1. นายบวร
วงศ์สินอุดม ประธานกรรมการ
2. ดร.ชัยพัฒน์
สหัสกุล
กรรมการ (อิสระ)
3. นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์ กรรมการ

คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยงมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
คราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่พ้นต�ำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการ
แต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปอีกได้ และให้มีการเรียกประชุมเป็น
ประจ�ำอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยในปี 2562 มีการประชุม
คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยงรวม 3 ครั้ง

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ESRC
1. เชิญผูบ้ ริหารหรือเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องของบริษทั เข้าร่วมประชุม
กับคณะกรรมการ และ/หรือ มอบหมายให้หน่วยงานใดๆ
ของบริษัท ให้ถ้อยค�ำ และ/หรือ ชี้แจงข้อมูลเป็นลายลักษณ์
อักษรต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ความเสี่ยงในการด�ำเนินธุรกิจ การก�ำกับการปฏิบัติ
คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ
ตามกฎเกณฑ์ และการปฏิ บั ติ ง านภายใต้ ห น้ า ที่ แ ละความ
บริษัท 3 คน ดังนี้
รั บ ผิ ด ชอบของผู ้ บ ริ ห ารหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ หน่ ว ยงานนั้ น ๆ
ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการเห็นว่าจ�ำเป็นและสมควร
1. นายบวร
วงศ์สินอุดม ประธานกรรมการ
ต่อการปฏิบัติหน้าที่
2. ดร.ชัยพัฒน์
สหัสกุล
กรรมการ (อิสระ)
2. มอบหมายให้หน่วยงานใดๆ ของบริษัท ด�ำเนินการหรือปฏิบัติ
3. นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์ กรรมการ
การอย่างหนึง่ อย่างใดเท่าทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ ให้เป้าหมาย กลยุทธ์ และ
กระบวนการด�ำเนินงานของบริษทั ทีก่ ำ� หนดขึน้ ตามกฎบัตรคณะ
ทั้งนี้ เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทครอบคลุมการด�ำเนินงาน
กรรมการนโยบายสิง่ แวดล้อม สังคม บริหารความเสีย่ ง และการ
ด้านความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และการก�ำกับ
ก�ำกับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเหมาะสม
การปฏิ บั ติ ต ามกฎเกณฑ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ
อยู่เสมอ หรือเพื่อให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่อื่นใด
บริษทั ครัง้ ที่ 7/2562 จึงมีมติอนุมตั แิ ต่งตัง้ คณะกรรมการนโยบาย
ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายจนส�ำเร็จลุล่วง
สิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการก�ำกับการปฏิบัติ 3. พิ จ ารณาและให้ ค วามเห็ น ต่ อ ร่ า งนโยบาย และกรอบการ
ตามกฎเกณฑ์ (Environmental, Social, Risk Management and
ด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม บริหาร
Compliance Policy Committee : ESRC) แทนคณะกรรมการ
ความเสีย่ งระดับองค์กร และการก�ำกับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์
นโยบายบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท 4. รับทราบ พิจารณา และให้ความเห็นในผลการด�ำเนินงานด้าน
ในการก�ำหนดนโยบาย ก�ำกับดูแลงานด้านสิ่งแวดล้อม ความ
สิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม การก�ำกับการปฏิบัติ
รับผิดชอบต่อสังคม การบริหารความเสี่ยง และการก�ำกับการ
ตามกฎเกณฑ์ การประเมินความเสี่ยง แนวทางและมาตรการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ตลอดจนติดตามการด�ำเนินงาน ประเมินผล
จัดการความเสีย่ ง และแผนปฏิบตั กิ ารในการจัดการความเสีย่ งที่
ทบทวน และปรับปรุงระบบงานต่างๆ ให้มคี วามเหมาะสมสอดคล้อง
เหลืออยู่ของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการด�ำเนินงานด้าน
รายงานประจำ�ปี 2562
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5.
6.

7.
8.

สิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม การก�ำกับการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ และบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม
พิ จ ารณาและให้ ค วามเห็ น ในการก� ำ หนดระดั บ ความเสี่ ย ง
ที่ ย อมรั บ ได้ (Risk Appetite) และความเสี่ ย งที่ ท นรั บ ได้
ขององค์กร (Risk Tolerance)
ให้ค�ำแนะน�ำและการสนับสนุนแก่คณะจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
สังคม บริหารความเสีย่ ง และการก�ำกับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์
และผู้บริหารระดับสูงในเรื่องสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อ
สังคม บริหารความเสีย่ งระดับองค์กร และการก�ำกับการปฏิบตั ิ
ตามกฎเกณฑ์ รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารปรับปรุงและ
พัฒนาการด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ
สือ่ สารและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษทั และผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
ทราบ
หน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในกรณีที่มีความจ�ำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้การปฏิบัติงานตาม
หน้าที่และความรับผิดชอบส�ำเร็จลุล่วง คณะกรรมการ ESRC
อาจขอความเห็นชอบจากที่ปรึกษาอิสระ รวมถึงได้รับการอบรม
และเสริมสร้างความรูเ้ กีย่ วกับการปฏิบตั งิ านด้านสิง่ แวดล้อม ความ
รับผิดชอบต่อสังคม บริหารความเสี่ยง และการก�ำกับการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ด้วย
นอกจากนี้ คณะกรรมการ ESRC ได้มีการแต่งตั้งคณะจัดการ
ESRC-E ที่ประกอบด้วยผู้บริหารฝ่ายต่างๆ ทั้งส่วนส�ำนักงานใหญ่
และส่วนโรงงาน เพื่อท�ำหน้าที่สนับสนุนการด�ำเนินงานของคณะ
กรรมการ ESRC พร้อมทั้งติดตามการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
ความรับผิดชอบต่อสังคม การก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ การ
บริหารความเสี่ยงระดับองค์กรและระดับจัดการอย่างใกล้ชิด

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะจัดการ ESRC-E
1. ก�ำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สัมคม บริหารความเสี่ยง
และการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อน�ำเสนอต่อคณะ
กรรมการ ESRC
2. ก� ำ กั บ ดู แ ลงานด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
การบริหารความเสี่ยง และการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ตลอดจนติดตามการด�ำเนินงาน ประเมินผล ทบทวน และ
ปรับปรุงระบบงานต่างๆ ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
นโยบาย แผนธุรกิจ และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี อันเป็น
พื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3. รับผิดชอบให้มีการประเมินความเสี่ยง จัดท�ำ และก�ำกับดูแล
การด�ำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการ
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4.

5.
6.
7.

8.

(Functional risk management) และระดับองค์กร (Corporate
risk management) เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า มี ม าตรการจั ด การ
ความเสี่ยงที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนธุรกิจ
ของบริษัท
ติ ด ตามกระบวนการบ่ ง ชี้ แ ละประเมิ น ความเสี่ ย งที่ ส� ำ คั ญ
ทั่ ว ทั้ ง องค์ ก ร ระบุ ค วามเสี่ ย งจากปั จ จั ย ทั้ ง ภายนอกและ
ภายในองค์กรที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของบริษัท
รวมทั้งประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงที่
ระบุได้ และวิเคราะห์ถึงปัจจัยความเสี่ยงที่ส�ำคัญที่อาจเกิดขึ้น
กับบริษัท เพื่อให้ม่ันใจว่ามีแผนการจัดการความเสี่ยง และ
มาตราการจัดการความเสี่ยงที่สามารถตอบสนองต่อความ
เปลีย่ นแปลง และความไม่แน่นอนต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม และ
สอดคล้องกับกลยุทธ์แลแผนธุรกิจขององค์กร
ส่งเสริม สนับสนุน และจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ที่จ�ำเป็นต่อการ
ด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม การบริหารความเสี่ยง และ
การก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างเพียงพอ
สื่อสารและผลักดันนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สัมคม บริหาร
ความเสี่ยง และการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ให้มีการ
ปฏิบตั ทิ วั่ ทัง้ องค์กรจนกลายเป็นส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรมองค์กร
จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม ทบทวนและติ ด ตามผลการด� ำ เนิ น งาน
และเสนอแผนการจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร (Corporate
Risk) รวมถึงรายงานด้านสิ่งแวดล้อม สัมคม และการก�ำกับ
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่อคณะกรรมการ ESRC รับทราบและ
พิจารณาอย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอ
หน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ ESRC มอบหมาย

ค่าตอบแทน

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ที่จูงใจในระดับที่เหมาะสม โดยให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย
ระยะสัน้ และระยะยาว ผลการด�ำเนินงานของบริษทั และเทียบเคียง
ได้กับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเหมาะสมตามหน้าที่
และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละคน โดย
กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการชุดย่อย ซึ่งมีหน้าที่
และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น จะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมเพิ่ม
ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น
เพื่ อ เป็ น ไปตามหลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี การก� ำ หนด
ค่าตอบแทนควรมีนโยบายและหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน
ที่ชัดเจน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2562
คณะกรรมการบริ ษั ท จึ ง พิ จ ารณาอนุ มั ติ น โยบายค่ า ตอบแทน
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเป็นแนวทางในการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ก�ำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยประเภท
ค่าตอบแทนกรรมการ ควรประกอบด้วย ค่าตอบแทนประจ�ำเดือน
ค่าเบี้ยประชุม และเงินรางวัล ทั้งนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริษัทที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทนจะถูกน�ำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติ และก�ำหนดให้เปิดเผยค่าตอบแทนที่จะจ่าย
ให้แก่กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงไว้ในรายงานประจ�ำปี
และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) ภายใต้หัวข้อ
โครงสร้างการจัดการ
ส�ำหรับค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและผูบ้ ริหารระดับสูง
เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหา และก� ำ หนดค่ า ตอบแทนก� ำ หนดในรู ป แบบเงิ น เดื อ น
เงิ น สมทบกองทุ น ส� ำ รองเลี้ ย งชี พ และโบนั ส ซึ่ ง พิ จ ารณาจาก
ผลการด�ำเนินงานของบริษทั ทีส่ อดคล้องกับวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และ
กลยุทธ์ประจ�ำปีของบริษัท ตลอดจนแนวปฏิบัติและมาตรฐานของ
กลุ่มบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยให้มีการประเมินการปฏิบัติ
งานเป็นประจ�ำทุกปีตามบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
แต่ละคน โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนด
ค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการก�ำหนดค่า
ตอบแทนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และปรับค้างจ้างประจ�ำปี
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมทั้งน�ำเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็น
ผู้พิจารณาความเหมาะสมในการก�ำหนดค่าตอบแทนและปรับ
ค่าจ้างประจ�ำปีทสี่ ะท้อนถึงผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารแต่ละคน

การจำ�กัดจำ�นวนการไปดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการ
ในบริษัทอื่น

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในเรื่องการจ�ำกัดจ�ำนวนบริษัท
ที่กรรมการไปด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน โดยก�ำหนดให้
กรรมการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียน รวมไม่เกิน
5 บริษัท เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาท�ำหน้าที่ของตัวเองในบริษัท
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในปี 2562 ไม่มีกรรมการบริษัทรายใดด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ
ในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท

รายงานประจำ�ปี 2562

การดำ�รงตำ�แหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการในบริษัทอื่น

คณะกรรมการบริ ษั ท มี น โยบายเรื่ อ งการเข้ า ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง
ในบริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
โดยพิ จ ารณาจากกิ จ การที่ ต ้ อ งได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากกิ จ การ
ของบริษัท เช่น การเข้าด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทย่อย ซึ่งเป็นไป
เพื่อการควบคุม เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม การไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
อืน่ ของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การ ต้องไม่เป็น
อุ ป สรรคต่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ป ระธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารและ
กรรมการผู้จัดการของบริษัท และกิจการนั้นต้องไม่เป็นธุรกิจ
ประเภทเดียวกัน หรือเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้
ยั ง สามารถน� ำ ความรู ้ แ ละประสบการณ์ จ ากการไปท� ำ หน้ า ที่
กรรมการในบริษัทอื่น มาช่วยเสริมประโยชน์กับบริษัทได้
ในปี 2562 ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารและกรรมการผู ้ จั ด การ
ของบริ ษั ท ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการในบริ ษั ท จดทะเบี ย นอื่ น
รวม 2 บริษทั ทัง้ นี้ การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียน
อื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้เกิดขึ้นก่อนการด�ำรงต�ำแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการบริ ษั ท เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ
และผู้บริหารระดับสูง ได้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เป็น
ประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ การจัดการฝึกอบรม
ภายในองค์กรและการเข้าร่วมการฝึกอบรมกับสถาบันฝึกอบรม
ภายนอก เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) และ
การร่วมฝึกอบรมในต่างประเทศ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทนร่วมกับเลขานุการ
บริษัทพิจารณาหลักสูตรอบรมที่จ�ำเป็นส�ำหรับกรรมการแต่ละคน
ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อน�ำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนา
องค์กรต่อไป ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีนโยบายและแผนการพัฒนา
ผูบ้ ริหารเป็นรายบุคคล เพือ่ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร
ให้พร้อมในการท�ำงานและสอดคล้องกับแผนการขยายงานของ
บริษัทกรรม
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กรรมการปัจจุบันและผู้บริหาร

บริษัทให้ความส�ำคัญต่อการส่งเสริมความรู้แก่กรรมการปัจจุบัน
และสนับสนุนให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องกับบทบาท
หน้าทีก่ รรมการทีจ่ ดั โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ปัจจุบนั กรรมการบริษทั ได้ผา่ นการอบรมหลักสูตรกรรมการเบือ้ งต้น
กับทาง IOD แล้วจ�ำนวน 12 คน จากจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมด 12 คน
คิดเป็นร้อยละ 100 รวมถึงหลักสูตรอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับบทบาทหน้าที่
กรรมการและเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยัง

ส่งเสริมให้ผู้บริหารได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร รวมถึงการอบรมสัมมนา
ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและผู้เข้าอบรม
ในปี 2562 กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง ผ่านการอบรม
หลักสูตรที่จัดโดย IOD และหลักสูตรที่จัดโดยสถาบันอื่น ดังนี้

ตารางการอบรมของกรรมการและผู้บริหาร ปี 2562
รายชื่อ
1. นายอภิชาติ จีระพันธุ์

หลักสูตร
หลักสูตร Corporate Governance for
Executives (CGE 15/2019)

สถาบัน / วิทยากร
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2. นายพาชัย จันทร์พิทักษ์

หลักสูตร Boards that Make a Difference
(BMD 9/2019)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

3. นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล

หลักสูตร Strategic Board Master Class
(SBM 6/2019)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

4. นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม

หลักสูตร Strategic Board Master Class
(SBM 6/2019)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

5. นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์

หลักสูตร โรคอหิวาต์แอฟริกาสุกร
(African Swine Fever : ASF)

รศ.ดร.เยาวมาลย์ ค้าเจริญ

6. นายชาญวิทย์ วิทยฐานกรณ์

หลักสูตร โรคอหิวาต์แอฟริกาสุกร
(African Swine Fever : ASF)

รศ.ดร.เยาวมาลย์ ค้าเจริญ

7. นายศุภชัย วิทยฐานกรณ์

หลักสูตร โรคอหิวาต์แอฟริกาสุกร
(African Swine Fever : ASF)

รศ.ดร.เยาวมาลย์ ค้าเจริญ

8. นายก�ำธร เอกเมธีพันธ์

หลักสูตร โรคอหิวาต์แอฟริกาสุกร
(African Swine Fever : ASF)

รศ.ดร.เยาวมาลย์ ค้าเจริญ

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

สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย

หลักสูตร การวางกลยุทธ์วิเคราะห์เครดิต
ครั้งที่ 3-6

บริษัท เศรษฐลักษมิ์ จ�ำกัด

หลักสูตร ปัญหาการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
แนวทางแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักบัญชี

บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จ�ำกัด

10. นายศักดิ์ชัย ผดุงเกียรติวงศ์

หลักสูตร การวางกลยุทธ์วิเคราะห์เครดิต
ครั้งที่ 3-6

บริษัท เศรษฐลักษมิ์ จ�ำกัด

11. นางสาวคณัฐศร บัณฑิตย์เนตร์

อบรมสัมมนา “Toward the Sustainable
Finance & Investment in Thailand”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9. นางสาวสุนนั ทา ไตรเทพาภิรกั ษ์
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

กรรมการใหม่
บริษัทก�ำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ส�ำหรับกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้ง
รายใหม่ โดยจัดให้มีหลักสูตรปฐมนิเทศส�ำหรับกรรมการใหม่
เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท โดย
มอบหมายให้เลขานุการบริษัท จัดโปรแกรมเข้าเยี่ยมชมโรงงาน
และกระบวนการผลิต จัดท�ำคู่มือกรรมการ เพื่อให้ค�ำแนะน�ำ
เกี่ยวกับบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ เป้าหมายบริษัท ภาพรวมของ
อุตสาหกรรม ตลอดจนข้อบังคับบริษัท กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงกรอบการท�ำงาน ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ชุ ด ต่ า งๆ รวมทั้ ง เรื่ อ งที่ อ ยู ่ ใ นระหว่ า งการพิ จ ารณาของคณะ
กรรมการ เพื่อให้กรรมการมีข้อมูลอ้างอิงและสามารถสืบค้นได้
ในเบื้องต้น นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมอบหมายให้เลขานุการ
บริษทั จัดให้มกี ารพบปะหารือกับประธานกรรมการ กรรมการบริษทั
หรือฝ่ายจัดการ เพื่อรับทราบและสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัท

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนการก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ที่สนับสนุนงานคณะกรรมการบริษัท
อาทิ เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับการพัฒนาอย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยให้
ได้รับการอบรมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ ที่จัดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคม
บริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) และสถาบันต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

การสืบทอดตำ�แหน่งงาน

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและความต่อเนื่องในการบริหาร
กิจการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงก�ำหนดให้ฝ่ายบริหาร
มี แ ผนสื บ ทอดต� ำ แหน่ ง งานของประธานเจ้ า หน้ าที่ บ ริห ารและ
ผู้บริหารระดับสูง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้จัดท�ำแผนสืบทอดต�ำแหน่ง
งานที่ส�ำคัญของบริษัทร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อน�ำ
เสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณา รวมทัง้ ก�ำหนดความรูค้ วาม
สามารถและประสบการณ์ของต�ำแหน่งงานที่มีความส�ำคัญและ
มีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท ตลอดจนจัดท�ำแผนการประเมิน
ความรูค้ วามสามารถ จุดอ่อน จุดแข็ง และความพร้อมของพนักงาน
ระดับต�ำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เพือ่ หาผูท้ มี่ คี ณ
ุ สมบัตทิ เี่ หมาะสม
เข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาเฉพาะรายบุคคล ซึง่ เป็นการพัฒนาความรู้

รายงานประจำ�ปี 2562

ความสามารถผู้บริหารที่มีศักยภาพให้มีความพร้อมในการบริหาร
กิจการต่อไป ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่รายงานแผนการ
สืบทอดต�ำแหน่งงานต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ
ก�ำหนดค่าตอบแทน เพื่อท�ำสรุปและรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัททราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นประจ�ำทุกปี อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 แบบ คือ การ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการทัง้ คณะ (As a whole)
และการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของตนเอง (Self-Assessment)
รวมทัง้ จัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร โดยกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะ
กรรมการบริษัททั้งแบบคณะและรายบุคคลนั้น คณะกรรมการ
บริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ
ก�ำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ ซึ่งมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ด�ำเนินการส่งแบบประเมินให้
กรรมการทุกคน เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริ ษั ท และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยที่ ต นด� ำ รงต� ำ แหน่ ง จากนั้ น
เลขานุการบริษัทรวบรวมแบบประเมินกลับมาประมวลผล เพื่อ
น�ำเสนอต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนด
ค่าตอบแทนพิจารณา เพื่อรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท
โดยคณะกรรมการบริษัทจะน�ำผลการประเมินมาวิเคราะห์และหา
ข้อสรุป เพื่อก�ำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ท�ำงานของคณะกรรมการบริษัทต่อไป
ส�ำหรับหลักเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม
ในแต่ละข้อ ดังนี้
ช่วงคะแนน

เกณฑ์ประเมิน

ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป

ดีเยี่ยม

ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป

ดีมาก

ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป

พอใช้

น้อยกว่าร้อยละ 50

ควรปรับปรุง
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การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั โดยในปี 2562 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน
จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
โดยน�ำแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับ
ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท
และมีการพิจารณาทบทวนเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อใช้เป็นกรอบใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
ซึง่ ผลการประเมินของคณะกรรมการบริษทั จะถูกน�ำไปใช้ประกอบ
การพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบของคณะกรรมการ
ต่อไป ทัง้ นี้ การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั
มีหัวข้อในการประเมินดังนี้

หัวข้อการประเมินกรรมการทั้งคณะ
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การท�ำหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
หัวข้อการประเมินกรรมการรายบุคคล
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุม
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ทุกชุด ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ ตามขอบเขต
อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายตามกฎบัตร
และสอดคล้ อ งกั บ แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ข องหน่ ว ยงานก� ำ กั บ ดู แ ล
เลขานุการบริษัทได้สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัท
ทั้ ง แบบรายคณะและรายบุ ค คล รวมทั้ ง ผลการประเมิ น ของ
คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยทุ ก ชุ ด และรายงานต่ อ คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน เพื่อน�ำเสนอต่อ
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 2/2563 เมื่ อ วั น ที่
28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อย มีดังนี้
คณะกรรมการบริษัท

ผลประเมิน %

การประเมินกรรมการทั้งคณะ

85.8

การประเมินกรรมการรายบุคคล

89.0

คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง

93.7
79.3
89.0

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดให้คณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบ
ด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการนโยบายบริหารความ
เสี่ยง มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองแบบรายคณะ
และให้รายงานผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เป็นประจ�ำทุกปี เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ชุดย่อย โดยแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ชุดย่อยจัดท�ำขึ้นตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ตามกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และอ้างอิง
แบบประเมิ น ตนเองของคณะกรรมการจากตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย ซึ่งมีหัวข้อเกี่ยวกับโครงสร้างและคุณสมบัติ
ของคณะกรรมการชุดย่อย บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการชุดย่อย
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการบริ ษั ท จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจ�ำทุกปี โดยใช้แนวทาง
การประเมิ น จากตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยในหั ว ข้ อ
เกี่ยวกับความเป็นผู้น�ำ การก�ำหนดและปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์
การวางแผนและผลปฏิ บั ติ ท างการเงิ น ความสั ม พั น ธ์ กั บ
คณะกรรมการ การสื บ ทอดต� ำ แหน่ ง การบริ ห ารความเสี่ ย ง
และการควบคุ ม ภายใน การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ ซึ่ ง หลั ก เกณฑ์
การประเมินดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากทั้งคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งกรรมการ
ที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท
จั ด ส่ ง แบบประเมิ น ดั ง กล่ า วให้ ก รรมการบริ ษั ท ทุ ก ท่ า นรวมถึ ง
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรวบรวมผลการประเมินรายงานต่อ
คณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าล สรรหาและก� ำ หนดค่ า ตอบแทน
เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทน
ประจ�ำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และจัดให้มีการอภิปราย
เพื่อให้ความเห็นในการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน โดยผลการ
ประเมินการปฏิบตั งิ านของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการ
ผู้จัดการ ประจ�ำปี 2562 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก

รายงานประจำ�ปี 2562

การกำ�กับดูแลการดำ�เนินงาน
ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายส่งกรรมการหรือผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อย เพื่อให้การบริหารงานเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ เป็นข้อตกลงระหว่างบริษัทและบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วมในการร่วมลงทุน เพื่อมีส่วนร่วมในการก�ำหนด
นโยบายที่ส�ำคัญในการด�ำเนินกิจการ รวมทั้งการดูแลให้บริษัท
ย่อยมีระบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม และมีกลไกในการก�ำกับ
กิจการในด้านต่างๆ ภายใต้เกณฑ์เดียวกันกับบริษัท ทั้งนี้ บริษัท
ย่อยมีหน้าที่น�ำส่งงบการเงินให้กับบริษัทเพื่อจัดท�ำงบการเงินรวม

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee)
บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้กับ บริษัท ส�ำนักงาน
อีวาย จ�ำกัด ซึง่ ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นผูส้ อบบัญชีในรอบปีบญ
ั ชี
2562 เป็นจ�ำนวนเงินรวม 2,650,000 บาท
2. ค่าตอบแทนอื่น -ไม่มี-
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นโยบายการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจตามแนวทางการ
พัฒนาอย่างยั่ งยืนและสอดคล้ องกับหลั กก�ำ กับดู แลกิจการที่ดี
จึงก�ำหนดให้การบริหารจัดการความยั่งยืนเป็นหนึ่งในกลยุทธ์
หลักของการด�ำเนินธุรกิจเพือ่ สร้างความยัง่ ยืนให้แก่กจิ การ โดยมีกรอบ
การบริหารจัดการความยัง่ ยืนเป็นแนวปฏิบตั ติ ามมาตรฐานสากล

“บริษทั มุง่ ดำ�เนินธุรกิจเพือ่ การเจริญเติบโต
อย่างมั่นคง ส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่
ผูบ้ ริโภค พนักงาน ชุมชน สังคม สร้างความ
พึงพอใจสูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
เริ่ ม ตั้ ง แต่ ก ระบวนการจั ด ซื้ อ วั ต ถุ ดิ บ
กระบวนการผลิต ตลอดจนจัดส่งสินค้า
ถึ ง มื อ ผู้ บ ริ โ ภค ยึ ด หลั ก ธรรมาภิ บ าล
และดูแลสิง่ แวดล้อม อันจะนำ�มาสูค่ วามยัง่ ยืน
ร่วมกัน”
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การด�ำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ค�ำนึงถึงการ
รับผิดชอบต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการด�ำเนินธุรกิจ ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมถึงการก�ำกับดูแล
กิจการทีดี่ การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม การต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รปั ชัน การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบตั ติ อ่ แรงงานอย่าง
เป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม และการส่งเสริมสนับสนุนและ
เผยแพร่นวัตกรรม ซึ่งได้จากการด�ำเนินงานที่มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย
ปี 2562 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบาย
สิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการก�ำกับการปฏิบัติ
กฎเกณฑ์ (ESRC) เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบาย ก�ำกับดูแลงาน
ด้านสิง่ แวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
การประเมินความเสี่ยง แนวทางและมาตรการจัดการความเสี่ยง
และแผนปฏิบัติการในการจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยู่ของบริษัท
ตลอดจนติดตามการด�ำเนินงาน ประเมินผล ทบทวนและปรับปรุง
ระบบงานต่ า งๆ ให้ มี ค วามเหมาะสม สอดคล้ อ งกั บ นโยบาย
แผนธุ ร กิ จ และการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี อั น เป็ น พื้ น ฐานของ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

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

คณะจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง
และการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (ESRC-E)

คณะท�ำงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

คณะท�ำงาน
ด้านบริหารความเสี่ยง

คณะท�ำงานด้านการก�ำกับ
การปฏิบัติตามกฏเกณฑ์

ทีมงาน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทีมงาน
ชุมชนสัมพันธ์

ทีมงาน
ด้านการจัดการพลังงาน

เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัว
คณะกรรมการ ESRC จึงแต่งตั้ง คณะจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
สังคม บริหารความเสี่ยง และการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
(Environmental, Social, Risk Management and Compliance
Committee – Enterprise; ESRC-E) ขึ้นเพื่อท�ำหน้าที่ขับเคลื่อน
นโยบายต่ า งๆ จากคณะกรรมการ ESRC น� ำไปสู ่ ก ารปฏิ บั ติ
ในระดับการจัดการ โดยคณะกรรมการ ESRC มีบทบาทส�ำคัญ
ในการสนับสนุนคณะจัดการ ESRC-E และผูบ้ ริหารระดับสูง ในเรือ่ ง
สิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม การบริหารความเสี่ยงระดับ
องค์กร การก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ โดยมี คณะท�ำงานด้าน
สิ่ ง แวดล้ อ มและสั ง คม เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในการขั บ เคลื่ อ น
การด�ำเนินการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

รายงานประจำ�ปี 2562

ในปี 2562 ประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส�ำคัญของบริษัท ได้แก่
การบริหารจัดการความเสีย่ งและภาวะวิกฤติ การก�ำกับดูแลกิจการ
และจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
ผลประกอบการและความสามารถในการเติบโตทางธุรกิจ ผลิตภัณฑ์
ที่ มี คุ ณ ภาพและส่ ง เสริ ม สุ ข ภาวะในการด� ำ เนิ น ชี วิ ต ของทุ ก คน
ในทุกช่วงอายุ นวัตกรรม การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานและ
การจัดหาวัตถุดิบอย่างรับผิดชอบ การดูแลและพัฒนาบุคลากร
การเคารพสิทธิมนุษยชน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การ
เป็นพลเมืองที่ดี และการร่วมสร้างสังคมที่น่าอยู่ การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิ ากาศและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การจัดการพลังงาน
การจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้ และการบริหารจัดการน�้ำ
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กลยุทธ์สู่ความยั่งยืน

ที วี โ อ ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ตามปรั ช ญา วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละพั น ธกิ จ องค์ ก ร
เพื่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดี
ให้ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ป้ อ งกั น และรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลกระทบจาก
การด�ำเนินธุรกิจที่มีต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้

การด�ำเนินงานอย่างมีบรรษัทภิบาล พร้อมทั้งเพื่อตอบสนองต่อ
เป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable
Development Goals: SDGs) โดยก�ำหนดกลยุทธ์สู่ความยั่งยืน
ดังนี้

1. สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ยึดหลักบรรษัทภิบาล

ทีวีโอ มุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ มิใช่เพียงแค่การเติบโตของผลก�ำไร แต่ยังก�ำกับดูแลการ
ด�ำเนินธุรกิจให้มคี วามโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ภายใต้หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง ควบคู่ไปกับการส่งมอบผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ กระบวนการผลิต
ที่ค�ำนึงถึงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย อันน�ำไปสู่ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่สนับสนุนโภชนาการที่ดีของประชาชน

2. บุคลากรที่มีคุณภาพ “พนักงาน” คือหัวใจสำ�คัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ

ทีวโี อ จึงให้ความส�ำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้วยการฝึกอบรมพัฒนาและความรูศ้ กั ยภาพการท�ำงาน
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ก้าวทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งยึดมั่นในการปฏิบัติ
ด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชนที่ดี ควบคู่ไปกับสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน
เพื่อการเป็นองค์กรแห่งการแบ่งปันและด�ำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย

3. การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

ทีวีโอ ด�ำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ทั้งในด้านการสร้างงานและเศรษฐกิจชุมชน การสนับสนุนการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม การดูแล
สุขภาพอนามัยความปลอดภัยของผู้คนในชุมชน และตลอดจนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

4. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

ทีวีโอ มุ่งมั่นดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์พลังงาน การบริหารจัดการน�้ำ
การจัดการของเสีย ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยบูรณาการแนวทางการอนุรักษ์และการใช้
ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าเข้ากับกระบวนการด�ำเนินงานในทุกขั้นตอน เพื่อเป้าหมายที่จะรักษาสมดุลของระบบ
นิเวศและการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

บริษัทได้มีการสื่อสารนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริม
ให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
และให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านช่องทางการสื่อสารทุกประเภท
ของบริษทั และบรรจุเรือ่ งนีอ้ ยูใ่ นคูม่ อื การปฐมนิเทศของพนักงานใหม่
เพื่อให้พนักงานในองค์กรมีความเข้าใจและส�ำนึกในหน้าที่ของตน
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ในการรับผิดชอบต่อการส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ผู้บริโภค บริษัท
ได้เ ปิดเผยการด�ำเนินงานด้านความความรับผิดชอบต่อ สังคม
ไว้ในรายงานความอย่างยั่งยืนเป็นรูปเล่ม และเป็นส่วนหนึ่งของ
แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) รายงานประจ�ำปี
พร้อมเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�ำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายอภิชาติ จีระพันธุ์
นายสมพล เกียรติไพบูลย์ และ ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล และมีหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายในท�ำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามขอบเขตที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท และตามกฎบั ต รของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�ำหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในรอบปี 2562 คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ประชุมรวม 4 ครั้ง รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบ
บัญชีโดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยซึง่ กรรมการตรวจสอบ
ทุกท่านเข้าประชุมครบทุกครัง้ ในการประชุมรวม 4 ครัง้ และได้สรุป
รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบ
โดยสรุปสาระส�ำคัญของการปฏิบตั หิ น้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นดังนี้
1. รายงานทางการเงินของบริษัท มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่
เชื่อถือได้

4. ได้พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลเพื่อท�ำหน้าที่เป็น
ผูส้ อบบัญชี และค่าสอบบัญชี โดยได้พจิ ารณาผลการปฏิบตั งิ าน
ความเป็นอิสระ และชื่อเสียงของผู้สอบบัญชี รวมทั้งความ
เหมาะสมของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีแล้ว เห็นชอบให้
นางชลรส สันติอศั วราภรณ์ หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอือ้ อนันต์กลุ
หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ แห่งบริษัทส�ำนักงาน อีวาย
จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�ำปี 2563 และน�ำเสนอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี
5. รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ เป็นไปตามข้อก�ำหนดส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์
6. ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ใน
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริษัท

2. บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ
3. บริ ษั ท มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

รายงานประจำ�ปี 2562

(นายอภิชาติ จีระพันธุ์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 5 มีนาคม 2563
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การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริ ษั ท ให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ ระบบการควบคุ ม
ภายในตามมาตรฐานสากล The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission (COSO) เพือ่ ให้
บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในทั้ง 3 ด้าน ได้แก่
ด้านการด�ำเนินงาน (Operation) ด้านการจัดท�ำรายงาน (Reporting)
และด้านการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และกฎเกณฑ์
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท (Compliance)
โดยสนับสนุนฝ่ายบริหารให้มีการก�ำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติงาน
และจัดโครงสร้างการท�ำงานให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ในการปฏิบัติ
งานให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทานระหว่างกัน ก�ำหนดอ�ำนาจ
การด� ำ เนิ น การที่ ชั ด เจน เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร และมี ร ะบบ
การติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ก� ำ กั บ ดู แ ลและสอบทานระบบการควบคุ ม ภายใน
ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และด�ำเนินการ
สอบทานระบบการควบคุมภายในโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน
หน่วยงานตรวจสอบภายมีความเป็นอิสระ ขึน้ ตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบในการแต่งตั้งโยกย้ายหรือเลิกจ้าง และประเมินผลปฏิบัติ
งานหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ หน่วยงานตรวจ
สอบภายในมีความอิสระในการเข้าถึงข้อมูลที่จ�ำเป็นในการตรวจ
สอบ ด�ำเนินการตรวจสอบ และประเมินความเพียงพอ เหมาะสม
และประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของกระบวนการ
และระบบงานต่างๆ ตามแผนการตรวจสอบภายในซึ่งจัดท�ำขึ้น
ตามแนวความเสี่ ย ง (risk-based approach) อนุ มั ติ โ ดย
คณะกรรมการตรวจสอบ และมีการรายงานผลการตรวจสอบ
และผลการติดตามความคืบหน้าการด�ำเนินการของฝ่ายบริหาร
โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม�่ำเสมอ
ในปี 2562 ได้ด�ำเนินการให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในของบริษัท โดยผู้ตรวจสอบภายในอิสระบริษัท
พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด ตามแบบประเมินของส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ตามที่ฝ่ายบริหารได้จัดท�ำ และผลการสอบทานการประเมินระบบ
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การควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า
ระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสม
โดยบริ ษั ท จั ด ให้ มี บุ ค ลากรอย่ า งเพี ย งพอในการด� ำ เนิ น งาน
การบริหารจัดการระบบการควบคุมภายในของบริษทั สามารถสรุป
แยกตามองค์ประกอบของการควบคุมภายในได้ ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร สนับสนุนวัฒนธรรมองค์กร
ทีม่ งุ่ เน้นความซือ่ ตรงและจรรยาบรรณในการด�ำเนินงาน พร้อมทัง้
การก�ำกับดูแลการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามวิสัย
ทัศน์และพันธกิจ มีสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในที่ดี และ
เอื้ออ�ำนวยต่อการปฏิบัติงาน มีการจัดโครงสร้างองค์กรอย่าง
เหมาะสม เพื่อให้การบริหารจัดการ มีประสิทธิภาพ และการ
ด�ำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการแบ่งแยกหน้าที่
ในส่วนงานที่ส�ำคัญเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทานระหว่าง
กันตลอดจนก�ำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ มอบหมายอ�ำนาจ
อย่างเหมาะสมตามโครงสร้างองค์กร และพนักงานทุกคน
ทราบถึงบทบาท อ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเอง
มี ก ารจั ด ท� ำ นโยบายและระเบี ย บปฏิ บั ติ ง านครอบคลุ ม
ทุกกิจกรรมการด�ำเนินงาน รวมถึงได้ก�ำหนด นโยบายการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการก�ำกับดูแลการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ แนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
และคูม่ อื จรรยาบรรณธุรกิจ เพือ่ ให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และ
พนักงานของบริษัทยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดย
ก�ำหนดให้บคุ ลากรทุกคนมีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในการควบคุม
ภายใน และธ�ำรงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่ดี ทั้งนี้ บริษัท
ได้สื่อสารและประชาสัมพันธ์นโยบายดังกล่าวแก่ผู้บริหารและ
พนักงานทุกคนอย่างสม�่ำเสมอ
2. คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร ให้ความส�ำคัญในการบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อเพิ่มมูลค่าของกิจการ สร้างความเชื่อมั่นใน
การน�ำพาองค์กรสู่เป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว และ
สร้างความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงสร้างคุณค่า
ให้องค์กรอย่างยั่งยืนในระยะยาว จึงจัดให้มีคณะกรรมการ
นโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการก�ำกับ
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Environmental, Social, Risk
Management and Compliance Policy Committee;
ESRC) แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อก�ำหนดนโยบาย
กรอบการด�ำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มี
ความเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบาย แผนธุรกิจ รวมทั้ง
ให้ ข ้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และจั ด ให้ มี
คณะจัดการ ESRC-E แต่งตั้งโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เพื่ อ ก� ำ กั บ ดู แ ลการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งของบริ ษั ท
ทั่วทั้งองค์กร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยมีแนวทางการบริหารจัดการ ดังนี้
• ด� ำ เนิ น การบริ ห ารความเสี่ ย งทั่ ว ทั้ ง องค์ ก รตามกรอบ
COSO-ERM และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็น
แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
• บริหารจัดการความเสีย่ งทัว่ ทัง้ องค์กร โดยวิเคราะห์ ประเมิน
ความเสี่ยงต่างๆ ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก รวมถึง
โอกาสที่จะเกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน ที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อเป้าหมายในการด�ำเนินธุรกิจ โดยจัดท�ำในรูปแบบแผน
ภาพความเสี่ยง (Risk Matrix) และแผนจัดการความเสี่ยง
ที่ ร ะบุ ม าตรการจั ด การความเสี่ ย ง (Mitigation Plan)
ให้ครอบคลุมทุกกระบวนการต่างๆ ทัว่ ทัง้ องค์กร โดยถือเป็น
หน้าที่ความรับผิดชอบของทุกหน่วยงานในการบริหารและ
จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีกระบวนการ
ทบทวน ติดตามการด�ำเนินงานตามมาตรการจัดการความ
เสี่ยงอย่างสม�่ำเสมอ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการท�ำงานที่
ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนต้องตระหนักและให้ความส�ำคัญ
• ได้นำ� ดัชนีชวี้ ดั ความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญ (Key Risk Indicator : KRI)
และเก็ บ สถิ ติ เ หตุ ก ารณ์ ค วามเสี่ ย งที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง อย่ า ง
เป็นระบบ ส�ำหรับใช้วิเคราะห์และเฝ้าระวังติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เพื่อน�ำมาก�ำหนดและ
ทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงให้ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ และทันท่วงที
• 		มีช่องทางสื่อสารด้านความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยเปิดช่อง
ทางการติดต่อสื่อสารกลางผ่านระบบเครือข่ายของบริษัท
3. บริ ษั ท ได้ ก� ำ หนดกิ จ กรรมควบคุ ม โดยค� ำ นึ ง ถึ ง หลั ก การ
ควบคุมภายในที่ดี เช่น มีการแบ่งแยกหน้าที่ ก�ำหนดอ�ำนาจ
อนุมัติและด�ำเนินการ รวมถึงการมอบอ�ำนาจอนุมัติ เพื่อให้
เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลอ�ำนาจกันได้ มีนโยบายและ
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการท�ำรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ การท� ำ ธุ ร กรรมและการอนุ มั ติ ที่ มี ค วาม
โปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นธรรม โดยค�ำนึงถึงประโยชน์สงู สุด
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ของบริ ษั ท เป็ น ต้ น รวมถึ ง จั ด ท� ำ ระเบี ย บบริ ษั ท นโยบาย
ข้อก�ำหนด คู่มือการปฏิบัติงาน ที่เป็นลายลักษณ์อักษร โดย
ก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ของบุคคลากรแต่ละระดับ และ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน และมีการสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
ระเบียบ นโยบาย ข้อก�ำหนด และคูม่ อื การปฏิบตั งิ านต่างๆ อย่าง
สม�่ำเสมอนอกจากนี้ ยังได้ก�ำหนดการควบคุมด้านสารสนเทศ
เช่นก�ำหนดสิทธิก์ ารปฏิบตั งิ านในระบบ SAP (Access Control)
ให้สอดคล้องกับหลักการแบ่งแยกหน้าที่ที่ดี มีการติดตั้งระบบ
และอุปกรณ์ Firewall เพื่อป้องกันการเข้าถึงจากภัยคุกคาม
จากภายนอกทุกช่องทาง มี Solution Firewall backup ติดตัง้
โปรแกรม Anti-Virus ทุกเครื่อง เพื่อป้องกันข้อมูลเสีย สูญหาย
จากการติด Virus เป็นต้น
4. ด้านสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล บริษัทน�ำโปรแกรม SAP
ECC 6.0 มาใช้งานในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลทาง
ธุรกิจ ทั้งกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนต่างๆ ลดความ
ซ�้ำซ้อนของข้อมูลในการใช้งานของระบบสารสนเทศที่มีอยู่
จ�ำนวนมาก สามารถสรุปผลรายงานต่อฝ่ายบริหารได้อย่าง
รวดเร็ว รวมถึงจัดให้มีการสื่อสารต่อคณะกรรมการบริษัท
ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม เช่น การ
จัดส่งสาระส�ำคัญที่เกี่ยวกับผลการด�ำเนินงานของบริษัท และ
เอกสารการประชุมให้กับคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อน
การประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถวิเคราะห์
ข้อมูลก่อนการตัดสินใจอย่างเพียงพอ และสามารถร้องขอ
ข้อมูลเพิม่ เติมจากหน่วยงานหรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ประกอบ
การพิจารณาได้ เป็นต้น ส�ำหรับช่องทางการสื่อสารอื่นๆ เช่น
การสือ่ สารภายในองค์กรผ่าน Intranet ขององค์กร การสือ่ สาร
ผ่าน Electronic mail การสือ่ สารให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้เสียภายนอก
ผ่านช่องทาง Website, Electronic mail, Facebook นอกจากนี้
ได้จัดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและก�ำหนดแนวทางการบริหาร
จัดการเรื่องร้องเรียน (Whistleblower System) อย่างชัดเจน
เพื่อให้พนักงานและบุคคลภายนอก เชื่อมั่นได้ว่าเรื่องร้องเรียน
จะได้รับการพิจารณาอย่างโปร่งใส ยุติธรรม และเป็นความลับ
ภายในเวลาที่เหมาะสม
5. บริษัท มีกระบวนการติดตามและประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุ ม ภายใน พร้ อ มทั้ ง ก� ำหนดแนวทางพั ฒ นา
ปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยในปี 2562 ได้จัดให้มี
การประเมิ น ความเพี ย งพอของระบบการควบคุ ม ภายใน
โดยผู ้ ต รวจสอบภายในอิ ส ระ และมี ห น่ ว ยงานตรวจสอบ
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ภายใน ท�ำหน้าที่สอบทานเพื่อให้ความมั่นใจว่าการควบคุม
ภายในที่ มี อยู ่ มี ค วามเพี ย งพอ เหมาะสม และมี ก ารปฏิบัติ
อย่ า งสม�่ ำ เสมอ โดยได้ ต รวจสอบกิ จ กรรมต่ า งๆ ตามแผน
ตรวจสอบภายในที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะสนับสนุนการควบคุมภายใน ซึ่งฝ่าย
บริหารรับทราบและด�ำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
โดยจะรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นประจ�ำทุกไตรมาส รวมถึงมีการด�ำเนินการติดตามด้าน
Compliance อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ให้ ก ารปฏิ บั ติ
งานสอดคล้องกับกฎ ระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ ในปี 2562 บริษัท
ได้ รั บการรั บรองฐานะสมาชิ ก โครงการแนวร่ ว มปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต (CAC) โดยผ่ า น
กระบวนการประเมินตนเองทุกๆ 3 ปี มีการสอบทานและลงนาม
รับรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพื่อยืนยันว่า
บริษทั มีการก�ำหนดนโยบาย แนวปฏิบตั ิ และมีมาตรการในการ
ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ตามเกณฑ์ที่ CAC ก�ำหนด

ทั้งนี้ บริษัทไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระส�ำคัญในระบบการควบคุม
ภายในที่ อ าจส่ ง ผลกระทบต่ อ การบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ของ
องค์กร การทุจริตคอร์รปั ชัน หรือการฝ่าฝืนกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
หน่วยงานตรวจสอบภายใน สังกัดส�ำนักตรวจสอบภายใน โดยมี
นายกฤษณ์ กองแก้ว ผู้จัดการส�ำนักตรวจสอบภายใน เป็นหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึง่ เป็นผูท้ มี่ คี วามเหมาะสมในการปฏิบตั ิ
หน้าที่และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท

ประวัติการศึกษา :
บัญชีบัณฑิต, สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วุฒิบัตร
- IIA’S Endorsed Internal Auditing Program (EIAP)
Chulalongkorn University
- Certified Professional Internal Auditor in Thailand
- ISO Internal Quality Audits Certificate
- OHSAS 18001:2007 Internal Audit Certificate
ประวัติการฝึกอบรม
- Introduction to Control Self-Assessment The Institute
of Internal Auditors of Thailand (IIAT)
- Skill for the New Auditor-in-charge The Institute of
Internal Auditors of Thailand (IIAT)
- Mini MBA Thammasat University
- Enterprise Risk Management : What’s New? What’s
Next
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

รายการระหว่างกัน
นโยบายการทำ�รายการระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และ ตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�ำเป็นและความ
สมเหตุผลในการเข้าท�ำรายการนั้นๆ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน
บริ ษั ท มี น โยบายการท� ำ รายการระหว่ า งกั น ตามความจ� ำ เป็ น
และเพื่อประสิทธิภาพในการด�ำเนินธุรกิจและการบริหารต้นทุน
และค่ า ใช้ จ ่ า ยของบริ ษั ท โดยจะมี ก ารก� ำ หนดนโยบายการ
คิดราคาระหว่างกันอย่างชัดเจน โดยฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติ
การท�ำธุรกรรมซึ่งเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติหรือ
สนับสนุนธุรกิจปกติ ที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปที่เหมาะสมและเป็น
ธรรมโดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
โดยรวมเป็ น ส� ำ คั ญ การท� ำรายการระหว่ า งบริ ษั ท และ/หรื อ
บริษัทย่อยกับบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกัน ด้วยราคาและเงื่อนไข
ที่ ไ ม่ ด ้ อ ยไปกว่ า ราคาตลาด (Market Price) โดยมี ข ้ อ ตกลง
ทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท�ำกับคู่สัญญา
ทั่ ว ไปในสถานการณ์ เ ดี ย วกั น ด้ ว ยอ� ำ นาจต่ อ รองทางการค้ า
ที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร
หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

มาตรการหรื อ ขั้ น ตอนการอนุ มั ติ ก ารทำ�รายการ
ระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัท ให้ความส�ำคัญต่อการป้องกันการท�ำรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหว่างกัน ซึ่งอาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ จึงก�ำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาขนาดของรายการ
และเงื่อนไขตามที่ระบุในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณีตาม
หลักเกณฑ์การค�ำนวณขนาดรายการที่ ก.ล.ต. ก�ำหนด) พิจารณา
อนุมัติการเข้าท�ำรายการ

สอบทานการท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงโดยให้จดั ท�ำรายงานสรุปการท�ำ
ธุรกรรมระหว่างบริษทั กับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันรายงานในการประชุม
คณะกรรมการทุกไตรมาส ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มี
ความช�ำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกัน บริษัทจะให้ผู้
เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยว
กับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน�ำไปใช้ประกอบการตัดสินใจ
ของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ กรรมการหรือ
ผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติการ
เข้าท�ำรายการดังกล่าว
ในระหว่างปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่ส�ำคัญ
กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไป
ตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัท
และกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดย
กรรมการอิสระไม่มีความเห็นต่อการท�ำรายการที่แตกต่างจาก
มติกรรมการ และบริษัทเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน รายงานประจ�ำปี และ แบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ�ำปีของบริษัท (แบบ 56-1)

นโยบายและแนวโน้ ม ในการทำ�รายการระหว่ า งกั น
เมื่ อ เกิ ด รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ในกิ จ การที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ความ ในอนาคต

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง
ต้องพิจารณาความจ�ำเป็น ความสมเหตุสมผลของการท�ำรายการ
โดยเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับราคาภายนอกภายใต้
เงื่อนไขที่ไม่ด้อยไปกว่าราคาตลาด ต้องแจ้งให้เลขานุการบริษัท
ทราบ เพื่อแจ้งต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการ

รายงานประจำ�ปี 2562

บริษัทมีนโยบายในการเข้าท�ำรายการระหว่างกันที่เป็นไปตาม
ลักษณะการประกอบธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ที่เกิดขึ้น
เป็นประจ�ำต่อไปในอนาคต ซึ่งบริษัทมีนโยบายที่จะด�ำเนินการให้
รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
โดยก�ำหนดเงือ่ นไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการด�ำเนินการค้าปกติ
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รายละเอียดรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น ณ 31 ธันวาคม ปี 2561 และ ปี 2562
มูลค่ารายการระหว่างกัน
บริษัท
ที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

รายการ
ที่เกี่ยวข้องกัน

ส�ำหรับงวด ส�ำหรับงวด
สิ้นสุด
สิ้นสุด
31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไข
และนโยบายราคา

• บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ • บริ ษั ท สั่ ง ซื้ อ บรรจุ ภั ณ ฑ์ ข วด ค่าซื้อสินค้า ค่าซื้อสินค้า • ก า ร สั่ ง ซื้ อ สิ น ค ้ า กั บ บ ม จ .
บริษัท
พรอดดิจิ ในปี 2561 บริษทั ได้รบั
311.03
PET จาก บมจ. พรอดดิจิ เพื่อ 328.97
31.85
พรอดดิจิ
ส่วนลดรับ ส่ ว นลด (Rebate) ร้ อ ยละ
จ�ำกัด (มหาชน) • กรรมการของบริ ษั ท และผู ้ ที่ ใช้บรรจุนำ�้ มันพืชเพือ่ จ�ำหน่าย ส่วนลดรับ
0.5–1.5 จากยอดซื้อ แต่ในปี
2.13
เกี่ ย วข้ อ งของบุ ค คลดั ง กล่ า วมี
เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้การค้า 2562 อัตราส่วนลดดังกล่าวลด
สัดส่วนการถือหุน้ ใน บมจ.พรอดดิจิ
ลงเป็นร้อยละ 0.25 ซึ่งบริษัท
53.64
55.36
รวมร้อยละ 8.88
มี ย อดซื้ อ ไม่ ถึ ง เณฑ์ ที่ ก� ำ หนด
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น
• มี ก รรมการและผู ้ บ ริ ห ารร่ ว มกั บ
จึงไม่ได้รับส่วนลดดังกล่าว
2.13
บริษัทจ�ำนวน 2 คน
• ไม่มีสัญญาระยะยาว เป็นการ
• กรรมการของบริษัทเป็นกรรมการ
สั่งซื้อเป็นรายครั้ง
ผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันของ บมจ.
พรอดดิจิ
บริษัท
ไทยฮา จ�ำกัด
(มหาชน)

• กรรมการของบริ ษั ท และผู ้ ที่ • บริ ษั ท ขายน�้ ำ มั น พื ช ให้ แ ก่ ค่าขายสินค้า ค่าขายสินค้า • บริ ษั ท ปฏิ บั ติ ต ่ อ บมจ.ไทยฮา
เหมือนเป็นบริษัทคู่ค้ารายหนึ่ง
16.47
20.85
เกี่ ย วข้ อ งของบุ ค คลดั ง กล่ า วมี บมจ.ไทยฮา เพื่อน�ำไปขายต่อ
ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้การค้า เสมอดั ง เช่ น ผู ้ จั ด จ� ำ หน่ า ยราย
สั ด ส่ ว นการถื อ หุ ้ น ในไทยฮารวม
อื่นๆ ดังนั้น บริษัทจึงให้เงื่อนไข
3.14
3.82
ร้อยละ 4.20
ทางการค้ า กั บ บมจ.ไทยฮา
• มีกรรมการร่วมกับบริษัทจ�ำนวน
ไม่ ต ่ า ง ไปจากผู ้ จั ด จ� ำ หน่ า ย
1 คน
รายอื่นๆ
• กรรมการของบริษัทเป็นกรรมการ
• ไม่มีสัญญาระยะยาว เป็นการ
ผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันของ บมจ.
สั่งซื้อเป็นรายครั้ง
ไทยฮา

บริษัท
โกลเด้น เธร็ด
จ�ำกัด

• กรรมการและผู้บริหารของบริษัท
และผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งของบุ ค คล
ดั ง กล่ า วมี สั ด ส่ ว นการถื อ หุ ้ น ใน
บริษัท โกลเด้นเธร็ด จ�ำกัด รวม
ร้อยละ 31.37
• กรรมการของบริษัทเป็นกรรมการ
ผู้มีอำ� นาจลงนามผูกพันของ บจก.
โกลเด้น เธร็ด

• บริ ษั ท ขายน�้ ำ มั น พื ช ให้ กั บ ค่าขายสินค้า ค่าขายสินค้า • ราคาที่ ข ายให้ ใ กล้ เ คี ย งราคา
ที่ บ ริ ษั ท เสนอขายให้ แ ก่ ลู ก ค้ า
0.20
0.28
บจก.โกลเด้น เธร็ด เพื่อเป็น
น�ำ้ มันสวัสดิการให้แก่พนักงาน ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้การค้า ประเภทขายส่ง ทั้งนี้เพื่อให้เป็น
สวัสดิการ
0.01
0.10
• ไม่มีสัญญาระยะยาว เป็นการ
สั่งซื้อเป็นรายครั้ง
ค่าซื้อสินค้า • ในการจัดซื้อแต่ละครั้ง บริษัท
• บริ ษั ท สั่ ง ซื้ อ ด้ า ย จากบจก.
จะมี ก ระบวนการสอบทาน
0.13
โกลเด้ น เธร็ ด เพื่ อ ใช้ เ ย็ บ
เจ้าหนี้การค้า เปรียบเทียบราคาและเงื่อนไข
กระสอบสินค้าเพื่อจ�ำหน่าย
ของผู้ผลิตด้ายรายอื่นๆ
0.14
• บริษทั จะสัง่ ซือ้ กับ บจก.โกลเด้น
เธร็ด ด้วยเหตุผลของราคาและ
เงื่ อ นไขทางการค้ า ที่ บ ริ ษั ท ได้
รั บ ที่ ดี ก ว่ า และเหมาะสมกว่ า
เมื่อเปรียบเทียบกับเงื่อนไขของ
ผู้ผลิตรายอื่น

• บริ ษั ท ถื อ หุ ้ น ใน บริ ษั ท น�้ ำ มั น • บมจ.พรอดดิจิ ซึ่งเป็นบริษัท ค่าขายสินค้า ค่าขายสินค้า • การเข้าท�ำรายการนี้ไม่มีสัญญา
บริษัท
และมีราคาและเงื่อนไขเป็นไป
29.71
27.11
น�้ำมันบริโภคไทย บริโภคไทย จ�ำกัดด้วยสัดส่วนการ ย่ อ ยของบริ ษั ท ได้ ข ายขวด
PET ให้แก่ บจก.น�้ำมันบริโภค ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้การค้า ตามตลาด
ถือหุ้นร้อยละ 14
จ�ำกัด
3.10
2.97
ไทย เพื่อใช้บรรจุน�้ำมันพืช
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

มูลค่ารายการระหว่างกัน
บริษัท
ที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

รายการ
ที่เกี่ยวข้องกัน

ส�ำหรับงวด ส�ำหรับงวด
สิ้นสุด
สิ้นสุด
31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไข
และนโยบายราคา

บริษัท
เชียร์ กรุ๊ป
โฮลดิ้งส์
จ�ำกัด

• กรรมการและผู้บริหารของบริษัท • บริ ษั ท ขายน�้ ำ มั น พื ช ให้ แ ก่ ค่าขายสินค้า ค่าขายสินค้า • บริ ษั ท ปฏิ บั ติ ต ่ อ บจก.เชี ย ร์
กรุ๊ปโฮลดิ้งส์ เหมือนเป็นบริษัท
0.01
0.02
และผู้เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว บจก.เชียร์ กรุ๊ปโฮลดิ้งส์ เพื่อ
ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้การค้า คู่ค้ารายหนึ่งเสมอดังเช่นผู้จัด
มีสดั ส่วนการถือหุน้ ใน บริษทั เชียร์ น�ำไปแจกเป็นของก�ำนัล
จ�ำหน่ายรายอื่นๆ ดังนั้น บริษัท
0.01
กรุ๊ปโฮลดิ้งส์ จ�ำกัด จ�ำนวนร้อยละ
จึงให้เงือ่ นไขทางการค้ากับบจก.
27.86
เชียร์ กรุป๊ โฮลดิง้ ส์ ไม่ตา่ ง ไปจาก
• มีกรรมการร่วมกับบริษัทจ�ำนวน
ผู้จัดจ�ำหน่ายรายอื่นๆ
1 คน
• ไม่มีสัญญาระยะยาว เป็นการ
• กรรมการบริษัทเป็นกรรมการผู้มี
สั่งซื้อเป็นรายครั้ง
อ�ำนาจลงนาม

บริษัท
นิวเวฟ เอเชีย
จ�ำกัด

• กรรมการและผู้บริหารของบริษัท
รวมถึ ง ผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งของบุ ค คล
ดั ง กล่ า วมี สั ด ส่ ว นการถื อ หุ ้ น ใน
บริษัท นิวเวฟ เอเชีย จ�ำกัด รวม
ร้อยละ 73.33
• มี ผู ้ บ ริ ห ารร่ ว มกั บ บริ ษั ท จ� ำ นวน
1 คน
• ผู้บริหารของบริษัทเป็นประธาน
กรรมการและกรรมการผู้มีอ�ำนาจ
ลงนาม

ค่าบริการ • มีการท�ำสัญญาให้บริการก�ำหนด
• บริษัทเป็นผู้ให้บริการแจ้งการ ค่าบริการ
อายุ สั ญ ญา 2 ปี เริ่ ม วั น ที่ 1
1.02
0.26
สั่ ง ซื้ อ สิ น ค้ า ของลู ก ค้ า ของ
ตุลาคม พ.ศ.2561
บริษัท นิวเวฟ เอเชีย จ�ำกัด
• บริษัทสั่งซื้อสินค้า เพื่อน�ำไป ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้การค้า • บริษัทมีกระบวนการสอบทาน
เปรียบเทียบราคาและเงื่อนไข
0.09
0.09
จัดกระเช้าปีใหม่ มอบให้ผู้มี
ค่าซื้อสินค้า ค่าซื้อสินค้า กับรายอื่นๆ
อุปการคุณของบริษัท
• ไม่มีสัญญาระยะยาว เป็นการ
0.05
0.11
เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้การค้า สั่งซื้อเป็นรายครั้ง
0.06
0.12

บริษัท
ฟีลา พลัส
จ�ำกัด

• กรรมการของบริ ษั ท และผู ้ ที่
เกี่ ย วข้ อ งของบุ ค คลดั ง กล่ า วมี
สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท ฟีลา
พลัส จ�ำกัด รวมร้อยละ 92.50
•		มกี รรมการร่วมกับบริษทั จ�ำนวน 1
คน
•		กรรมการบริษัทเป็นกรรมการผู้มี
อ�ำนาจลงนาม

• บริษทั ขายน�ำ้ มันพืชให้กบั บจก. ค่าขายสินค้า ค่าขายสินค้า • ราคาทีข่ ายให้เป็นราคาใกล้เคียง
กับทีบ่ ริษทั เสนอขายให้แก่ลกู ค้า
0.03
0.03
ฟีลา พลัส เพือ่ น�ำไปขายต่อให้
กับพนักงานของ บจก. ฟีลา ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้การค้า ประเภทขายส่ง ทั้งนี้เพื่อให้เป็น
สวัสดิการ
0.03
0.03
พลั ส อี ก ทอดหนึ่ ง เพื่ อ เป็ น
• ไม่มีสัญญาระยะยาว เป็นการสั่ง
น�ำ้ มันสวัสดิการให้แก่พนักงาน
ซื้อเป็นรายครั้ง

รายงานประจำ�ปี 2562
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ
งบการเงินและสารสนเทศทางการเงินในรายงานประจ�ำปี โดย
งบการเงิ น ดั ง กล่ า วได้ จั ด ท� ำ ขึ้ น ตามมาตรฐานบั ญ ชี ซึ่ ง รวมถึ ง
การใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดและ
จัดให้มแี ละรักษาไว้ซงึ่ ระบบการควบคุมภายในเกีย่ วกับการรายงาน
ทางการเงินและการป้องกันสินทรัพย์ของบริษัท
คณะกรรมการได้จดั ให้มแี ละทบทวนระบบบริหารความเสีย่ ง ระบบ
การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และ การก�ำกับดูแลกิจการ
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ข้อมูลทางการเงิน
มี ค วามถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น และเพี ย งพอที่ จ ะด� ำ รง รั ก ษาไว้ ซ่ึ ง
ทรัพย์สนิ ของบริษทั ตลอดจนป้องกันความเสีย่ งจากการด�ำเนินงาน
ทั้งนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง และคณะกรรมกรรมการบรรษัทภิบาลฯ
รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและความ
เหมาะสมของสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน การบริหารความ
เสี่ยง และการก�ำกับกิจการที่ดี ที่ฝ่ายจัดการของบริษัทท�ำขึ้น และ
รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส
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จากรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การบริหาร
ความเสี่ยง และการก�ำกับกิจการที่ดี รวมทั้งระบบงานที่เป็นอยู่นี้
คณะกรรมการมีความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลถึงความน่าเชื่อถือได้
ของรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง
การก�ำกับกิจการที่ดี และการรักษาสินทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

(นายสมพล เกียรติไพบูลย์)
ประธานกรรมการ

(นายบวร วงศ์สินอุดม)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ
(MD&A)
ภาพรวมผลการดำ�เนินงาน

ผลการด�ำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้
2562

2561

เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
จ�ำนวน
%

23,225

24,496

(1,271)

(5.19)

รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ

362

373

(11)

(2.95)

รวมรายได้จากการขาย

23,587

24,869

(1,282)

(5.16)

ต้นทุนขาย

21,231

22,069

(838)

(3.80)

ก�ำไรขั้นต้น

2,356

2,800

(444)

(15.86)

56

89

(33)

(37.08)

รายได้อื่น

157

160

(3)

(1.88)

ค่าใช้จ่ายในการขาย

514

513

1

0.19

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

247

241

6

2.49

(2)

(12)

10

(83.33)

3

3

-

-

1,807

2,304

(497)

(21.57)

352

398

(46)

(11.56)

1,411

1,867

(456)

(24.42)

45

39

6

15.38

หน่วย : ล้านบาท
รายได้จากการขาย

ก�ำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน

กลับรายการการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ก�ำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ก�ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็นของผูม้ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ� นาจควบคุม ของบริษทั ย่อย

ในปี 2562 บริษทั และบริษทั ย่อยมีกำ� ไรสุทธิสว่ นทีเ่ ป็นของผูถ้ อื หุน้
ของบริษัท 1,411 ล้านบาท ลดลง 456 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ
24.42 จาก 1,867 ล้านบาทเมือ่ เทียบกับปี 2561 โดยบริษทั มีรายได้
จากการขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ อยู่ที่ 23,225 ล้านบาท ลดลง 1,271
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.19 เมื่อเทียบกับปี 2561 และบริษัท
ย่อยมีรายได้จากการขายวัสดุหีบห่ออยู่ที่ 362 ล้านบาท ลดลง
รายงานประจำ�ปี 2562

11 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.95 จาก 373 ล้านบาทเมือ่ เทียบกับ
ปี 2561 ในขณะทีต่ น้ ทุนขายของบริษทั และบริษทั ย่อยอยูท่ ี่ 21,231
ล้านบาท ลดลง 838 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.80 จาก 22,069
ล้านบาทเมือ่ เทียบกับปี 2561 ส่งผลให้บริษทั และบริษทั ย่อยมีกำ� ไร
ขั้นต้น 2,356 ล้านบาท ลดลง 444 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ
15.86 จาก 2,800 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561
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การวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงาน
รายได้จากการขาย
เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการบริ ห ารงาน บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยจั ด
โครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และ
บริการ โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนงานทั้งสิ้น 3 ส่วนงาน ดังนี้
• ส่วนงานผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง ได้แก่สินค้า
ประเภทอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และน�้ำมันถั่วเหลือง
หน่วย : ล้านบาท

เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
จ�ำนวน
%

2562

2561

21,970

23,111

(1,141)

(4.94)

- อุตสาหกรรมอาหารสัตว์

15,146

15,979

(833)

(5.21)

- น�้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์

6,824

7,132

(308)

(4.32)

รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ

362

373

(11)

(2.95)

1,255

1,385

(130)

(9.39)

23,587

24,869

(1,282)

(5.16)

รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองและอื่น ๆ

รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อื่นๆ
รวมรายได้จากการขาย

1. รายได้จากการขาย

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวม 23,587 ล้านบาท
ลดลง 1,282 ล้านบาท จาก 24,869 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.16
เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยเป็นรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ
อยูท่ ี่ 23,225 ล้านบาท ลดลง 1,271 ล้านบาท จาก 24,496 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 5.19 เมื่อเทียบกับปี 2561 และเป็นรายได้
จากการขายวัสดุหีบห่ออยู่ที่ 362 ล้านบาท ลดลง 11 ล้านบาท
จาก 373 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.95 เมื่อเทียบกับปี 2561
รายละเอียดดังนี้
• สิ น ค้ า ประเภทกากถั่ ว เหลื อ งและวั ต ถุ ดิ บ อาหารสั ต ว์
มียอดขายลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2561 โดยมีสาเหตุ
หลั ก มาจากราคากากถั่ ว เหลื อ งในประเทศที่ อ ่ อ นตั ว ลง
ตามราคากากถัว่ เหลืองในตลาดโลก ซึง่ ได้รบั ผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในจีน ซึ่งเป็นประเทศผู้บริโภคกากถั่วเหลือง
รายใหญ่ของโลก อย่างไรก็ดี บริษัทสามารถเพิ่มปริมาณ
การขายกากถั่วเหลืองและวัตถุดิบอาหารสัตว์ได้มากกว่า
ร้อยละ 7
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• ส่วนงานผลิตและจ�ำหน่ายบรรจุภัณฑ์
• ส่วนงานอืน่ ๆ เป็นส่วนงานทีท่ ำ� การจ�ำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค
และผลิตภัณฑ์อื่นๆ

		เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก กลุ่มลูกค้า
กากถั่ ว เหลื อ ง เพิ่ ม การสั่ ง ซื้ อ กากถั่ ว เหลื อ งจากบริ ษั ท
แทนการซื้อกากถั่วเหลืองน�ำเข้า เพราะมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์
ของบริษทั มีความปลอดภัย ปราศจากโรค ASF ประกอบกับ
บริษัทได้มีการปรับปรุงหน่วยสกัดเดิมขนาด 500 ตันต่อวัน
ให้สามารถสกัดเมล็ดคาโนลาได้ดว้ ย ซึง่ ด�ำเนินการแล้วเสร็จ
ไปในไตรมาส ที่ 2/2562 นอกจากนี้ยังได้มีการขยายก�ำลัง
การสกัดเมล็ดถัว่ เหลืองเพิม่ อีก 500 ตันต่อวัน ซึง่ ด�ำเนินการ
แล้วเสร็จไปเมื่อเดือนธันวาคม 2562 จึงมีการใช้ก�ำลัง
การผลิตเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อนหน้า
		ทั้งนี้ราคากากถั่วเหลืองในตลาดโลกเริ่มฟื้นตัวขึ้นตั้งแต่
เดื อ นธั น วาคม 2562 เนื่ อ งจากความต้ อ งการใช้ ก าก
ถั่ ว เหลื อ งจากประเทศจี น ได้ ผ ่ า นจุ ด ต�่ ำ สุ ด ไปแล้ ว ในช่ ว ง
ต้นไตรมาสที่ 4/2562 โดยจีนได้เริ่มเพิ่มจ�ำนวนการเลี้ยง
สุกร และเร่งการเลี้ยงปศุสัตว์ชนิดอื่นเพิ่ม เพื่อทดแทน
อุ ป ทานเนื้ อ สุ ก รที่ ล ดลงจากโรค ASF ประกอบกั บ โรง
สกัดเมล็ดถั่วเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอาร์เจนตินา
ซึ่งเป็นประเทศผู้ส่งออกกากถั่วเหลืองรายใหญ่ที่สุดของ
โลก ประสบปัญหาทางการเงินเพราะค่าเงินเปโซที่อ่อนค่า
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

อย่างมาก ท�ำให้ตอ้ งหยุดการผลิต ท�ำให้ปริมาณส่งออกกาก
ถัว่ เหลืองและน�ำ้ มันถัว่ เหลืองในตลาดโลกมีนอ้ ยลง ซึง่ ทัง้ สอง
ปัจจัยดังกล่าว ยังมีผลต่อเนื่องมาถึงปี 2563
• สินค้าน�้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ มียอดขายลดลงเล็กน้อย
เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาน�้ำมัน
ถั่วเหลืองที่ปรับลดลง เพราะได้รับแรงกดดันจากราคาน�้ำมัน
ปาล์มในประเทศที่มีปริมาณสต๊อกคงเหลืออยู่ในระดับสูง
ตลอดช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2562 อย่างไรก็ดีในช่วง
		ครึ่งปีหลัง 2562 ระดับราคาน�้ำมันปาล์มในตลาดโลกปรับตัว
		ขึ้ น ไปกว่ า ร้ อ ยละ 70 เนื่ อ งจากผลผลิ ต ปาล์ม น�้ำมันใน
ประเทศผู้ผลิตหลักของโลกอย่าง อินโดนีเซียและมาเลเซีย
มีปริมาณผลผลิตลดลงจากภาวะแล้งสะสม และการลดการ
ใช้ปยุ๋ บ�ำรุงต้นปาล์ม ซึง่ ปัจจัยเดียวกันนีเ้ อง ได้ทำ� ให้ผลผลิต
ปาล์มในประเทศไทยและสต๊อกน�้ำมันปาล์มเริ่มปรับลดลง
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 เป็นต้นมา ประกอบกับ ภาครัฐมี
มาตรการให้ใช้นำ�้ มันไบโอดีเซล B10 เป็นน�ำ้ มันพืน้ ฐานแทน
น�ำ้ มันไบโอดีเซล B7 โดยจะเริม่ บังคับใช้วนั ที่ 1 มกราคม 2563
ท�ำให้มีกลุ่มผู้ผลิตน�้ำมันไบโอดีเซลเร่งซื้อน�้ำมันปาล์มดิบ
		เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับมาตรการดังกล่าว ระดับราคาน�้ำมันปาล์ม
ในประเทศจึงปรับตัวขึ้นแรงในช่วงปลายปี 2562 ที่ผ่านมา
ท�ำให้มคี วามต้องการใช้นำ�้ มันถัว่ เหลืองเพิม่ ขึน้ และส่งผลให้
ราคาน�้ำมันถั่วเหลืองในประเทศเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
		ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทสามารถเพิ่มปริมาณการขายน�้ำมัน
		ถั่วเหลืองบริสุทธิ์ได้ประมาณร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปี 2561
โดยบริ ษั ท มี ป ริ ม าณการขายน�้ ำ มั น ถั่ ว เหลื อ งบริ สุ ท ธิ์ ใ น
ไตรมาสที่ 4/2562 เพิม่ ขึน้ มากกว่าร้อยละ 16 และมียอดขาย
		เพิม่ ขึน้ มากกว่าร้อยละ 12 เมือ่ เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ซึง่
แนวโน้มราคาน�ำ้ มันถัว่ เหลืองจะมีทศิ ทางเพิม่ ขึน้ ทีช่ ดั เจนขึน้
ในปี 2563
• สิ น ค้ า วั ส ดุ หี บ ห่ อ บริ ษั ท ย่ อ ยมี ย อดขายลดลงเล็กน้อ ย
เมื่อเทียบกับปี 2561 สาเหตุหลักมาจากภาวะตลาดมีการ
แข่งขันสูง ลูกค้าเก่าของบริษทั ย่อยบางรายมีการชะลอการซือ้
และการที่บริษัทปรับเปลี่ยนการซื้อสินค้าบางส่วนจากขวด
เป็นพรีฟอร์ม

2. ต้นทุนขายและกำ�ไรขั้นต้น

บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขาย 21,231 ล้านบาท ลดลง 838
ล้านบาท จาก 22,069 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.80 เมื่อเทียบ
กับปี 2561 สาเหตุหลักเนื่องจาก
รายงานประจำ�ปี 2562

ต้นทุนขายและก�ำไรขัน้ ต้นของบริษทั : ต้นทุนขายของบริษทั ปรับ
ลดลง สอดคล้องกับราคาเมล็ดถั่วเหลืองที่ปรับลดลง เมื่อเทียบกับ
ปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากความไม่แน่นอนของผลการเจรจาการ
ค้าระหว่างสหรัฐและจีน ทีม่ กี ารประกาศเพิม่ อัตราภาษีนำ� เข้าสินค้า
ระหว่างกันตลอดปี 2562 ก่อนที่จะเริ่มบรรลุข้อตกลงบางส่วนได้
ในเดือนธันวาคม 2562 ประกอบกับการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์
แอฟริกาในสุกร (ASF) ในประเทศจีนและประเทศรอบข้าง ส่งผล
กดดันให้ราคาเมล็ดถั่วเหลืองและกากถั่วเหลืองในตลาดโลกปรับ
ลดลง อย่างไรก็ดีราคากากถั่วเหลืองมีอัตราการปรับลดลงมากกว่า
การลดลงของราคาเมล็ดถัว่ เหลือง ท�ำให้รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์
ประเภทกากถั่วเหลืองและวัตถุดิบอาหารสัตว์ของบริษัทปรับตัว
ลดลงมากกว่าการลดลงของต้นทุนขาย จึงท�ำให้ก�ำไรขั้นต้นของ
บริษทั อยูท่ ี่ 2,356 ล้านบาท ลดลง 444 ล้านบาท จาก 2,800 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 15.86 เมื่อเทียบกับปี 2561
ต้นทุนขายและก�ำไรขัน้ ต้นของบริษทั ย่อย : ต้นทุนขายของบริษทั
ย่อยปรับลดลงกว่า 51 ล้านบาทหรือร้อยละ 8.76 เมือ่ เทียบกับปี 2561
โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาวัตถุดิบ (เม็ดพลาสติก) ที่เป็นต้นทุน
หลักอยูใ่ นช่วงขาลง อัตราการลดลงของต้นทุนขายมากกว่าการลดลง
ของรายได้จากการขายของบริษทั ย่อย ส่งผลให้บริษทั ย่อยมีกำ� ไร
ขั้นต้นและอัตราก�ำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2561

3. กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทสามารถบริหารจัดการและท�ำการป้องกันความเสี่ยงด้าน
อัตราแลกเปลีย่ น บริษทั มีกำ� ไรจากอัตราแลกเปลีย่ นเป็นจ�ำนวนเงิน
56 ล้านบาท ซึง่ ก�ำไรดังกล่าวเกิดจากอัตราแลกเปลีย่ นทีเ่ กิดขึน้ จริง
จ�ำนวน 54 ล้านบาท และก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิด
ขึ้นจริงจากการ Mark to Market (MTM) จ�ำนวน 2 ล้านบาท

4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขาย 514 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
1 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.19 จาก 513 ล้านบาท เมือ่ เทียบกับปี 2561
มีสาเหตุจากโปรแกรมการส่งเสริมการตลาดที่ให้กับลูกค้ากลุ่ม
Modern trade
ส่วนค่าใช้จา่ ยในการบริหารอยูท่ ี่ 247 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 6 ล้านบาท
หรือร้อยละ 2.49 จาก 241 ล้านบาท เมือ่ เทียบกับปี 2561 มีสาเหตุ
มาจากค่าใช้จ่ายเงินเดือนและค่าแรง รวมถึงเงินบริจาคการกุศล
ที่เพิ่มขึ้น
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5. กลับรายการการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่า
สุทธิที่จะได้รับ

ในปี 2562 บริษทั บันทึกกลับรายการขาดทุนจากการปรับลดสินค้า
คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ในสินค้าบางประเภท ซึ่งตั้งไว้

ในปี 2561 จ�ำนวน 2 ล้านบาท และได้รับรู้ผลการกลับรายการ
ดังกล่าวในงบก�ำไรขาดทุน

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน
การวิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
จ�ำนวน
%

31 ธ.ค.62

31 ธ.ค.61

สินทรัพย์หมุนเวียน

8,580

8,103

477

5.89

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

3,186

2,935

251

8.55

11,766

11,038

728

6.60

2,559

2,073

486

23.44

157

120

37

30.83

2,716

2,193

523

23.85

8,665

8,468

197

2.33

385

377

8

2.12

9,050

8,845

205

2.32

11,766

11,038

728

6.60

สินทรัพย์

รวมสินทรัพย์
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์มูลค่า
รวมทั้งสิ้น 11,766 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 728 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 6.60 จาก 11,038 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยมี
สาเหตุหลักมาจาก
• สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 477 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
5.89 เมื่อเทียบกับปี 2561 สาเหตุหลักจาก การเพิ่มขึ้นของ
สินค้าคงเหลือสุทธิของบริษทั ในส่วนของวัตถุดบิ และวัสดุคงเหลือ
เพิ่มขึ้น 1,471 ล้านบาท เนื่องจากวัตถุดิบที่น�ำเข้ามาในช่วง
ปลายปี 2562 เพิ่มขึ้น สินค้าส�ำเร็จรูปและวัตถุดิบระหว่างทาง
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ลดลง 218 ล้านบาท อย่างไรก็ตามเงินลงทุนชัว่ คราวของบริษทั
ลดลง 817 ล้านบาท
• สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 251 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 8.55 สาเหตุหลักคือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น 232 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
8.22 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการซื้อสินทรัพย์ใหม่เพิ่มเติมและสินทรัพย์
ระหว่างก่อสร้างรวมเป็นเงินสุทธิ 605 ล้านบาท และมีค่าเสื่อม
ราคาและค่าตัดจ�ำหน่ายสุทธิในปี 2562 จ�ำนวน 371 ล้านบาท
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

หนี้สิน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั และบริษทั ย่อยมีหนีส้ นิ มูลค่ารวม
ทั้งสิ้น 2,716 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 523 ล้านบาท หรือร้อยละ 23.85
จาก 2,193 ล้านบาท เมือ่ เทียบกับปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
• หนีส้ นิ หมุนเวียนเพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 486 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
23.44 สาเหตุหลักคือ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 829
ล้านบาท ในขณะทีเ่ จ้าหนีท้ รัสต์รซี ที และหนีส้ นิ ตราสารอนุพนั ธ์
ลดลง 329 ล้านบาท
• หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียนเพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 37 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
30.83 เป็นผลจากการเพิม่ ขึน้ ของส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมทั้งสิ้น 9,050 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 205 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2.32 จาก 8,845 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 เกิดจาก
ก�ำไรจากผลประกอบการส�ำหรับปี 2562 จ�ำนวน 1,455 ล้านบาท
รวมทั้งบริษัทและบริษัทย่อยมีการจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลการ
ด�ำเนินงานครึ่งปีหลังส�ำหรับปี 2561 และผลการด�ำเนินงานของ
ครึ่งปีแรกส�ำหรับปี 2562 จ�ำนวน 1,267 ล้านบาท

สภาพคล่อง

สภาพคล่องของบริษัทและบริษัทย่อยส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้
เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
จ�ำนวน
%
(2,331)
(63.83)

หน่วย : ล้านบาท

2562

2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน

1,321

3,652

295

(1,149)

1,444

125.67

(1,575)

(2,491)

916

36.77

41

12

29

241.67

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

214

202

12

5.94

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

255

214

41

19.16

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดปลายปีเท่ากับ 255 ล้านบาท ซึง่ เมือ่ เปรียบเทียบกับปี 2561
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
• กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�ำเนินงานรวมทั้งสิ้น 1,321
ล้านบาท ลดลง 2,331 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 63.83
จาก 3,652 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2561 กระแสเงินสด
สุทธิจากกิจกรรมด�ำเนินงานดังกล่าวเกิดจากก�ำไรก่อนภาษี
จ�ำนวน 1,807 ล้านบาท ของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งได้รวม
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มี อ�ำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
ปรับปรุงด้วยรายการกระทบยอด ก�ำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมด�ำเนินงาน โดยรายการหลักที่มีผลให้เกิดกระแส
เงินสด ได้แก่ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่ายรวมจ�ำนวน
371 ล้านบาท รวมทั้งมีการเพิ่มขึ้นในสินค้าคงเหลือที่มีผล

รายงานประจำ�ปี 2562

ให้กระแสเงินสดลดลงจ�ำนวน 1,241 ล้านบาทและการลดลง
ในส่วนเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ท�ำให้กระแสเงินสดเพิ่ม
ขึ้นจ�ำนวน 829 ล้านบาท และมีเงินสดจ่ายภาษีเงินได้จ�ำนวน
358 ล้านบาท
• กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนรวมทั้งสิ้น 295 ล้านบาท
เนือ่ งจากเงินสดรับสุทธิจากการลงทุนในกองทุนรวม 876 ล้านบาท
และเงิ น จ่ า ยสุ ท ธิ ส� ำ หรั บ การซื้ อ สิ น ทรั พ ย์ เ พิ่ ม เติ ม หรื อ เพื่ อ
ทดแทนสินทรัพย์เดิมรวมเป็นเงินสุทธิ 604 ล้าน
• กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินรวมทั้งสิ้น 1,575
ล้านบาทเกิดจากในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่าย
เงินปันผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ จากก�ำไรสุทธิครึง่ ปีหลังของปี 2561 และ
ก�ำไรสุทธิครึง่ ปีแรกของปี 2562 และจ่ายช�ำระเจ้าหนีท้ รัสต์รซี ที
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อัตราส่วนทางการเงินที่สำ�คัญ

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญของบริษัทและบริษัทย่อยส�ำหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562, 2561 และ 2560 มีดังนี้
อัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ

2562

2561

2560

(ปรับปรุงใหม่)

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

3.35

3.91

2.99

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)

0.76

1.31

0.72

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)

0.57

1.46

0.21

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)

20.15

19.45

17.29

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)

18.11

18.76

21.11

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)

15.78

13.81

15.31

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)

23.14

26.43

23.83

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)

13.19

11.96

12.23

ระยะเวลาช�ำระหนี้ (วัน)

27.68

30.52

29.84

Cash Cycle (วัน)

13.57

14.67

15.11

อัตราก�ำไรขั้นต้น (%)

9.99

11.16

10.76

อัตราก�ำไรสุทธิ (%)

5.93

7.43

5.35

16.47

22.42

15.86

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)

15.88

20.37

13.96

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)

60.59

79.27

62.79

อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า)

2.09

2.22

2.19

0.30

0.25

0.36

624,807.49

1,698,142.76

213,723.89

1.01

0.99

0.28

83.12

82.27

87.15

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�ำไร (Profitability Ratio)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน (Efficiency Ratio)

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนี้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถช�ำระดอกเบี้ย (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถช�ำระภาระผูกพัน (เท่า)
อัตราจ่ายเงินปันผล (%)
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

อัตราส่วนสภาพคล่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วน
สภาพคล่องเท่ากับ 3.35 เท่า ลดลง 0.56 เท่า จาก 3.91 เท่าเมือ่ เทียบกับ
ปี 2561 โดยมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียนเร็วอยู่ที่ 0.76 เท่า
ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปี 2561 และมีอัตราส่วนสภาพคล่องกระแส
เงินสดอยู่ที่ 0.57 เท่า ลดลง 0.89 เท่าจาก 1.46 เท่า และมี Cash
Cycle อยู่ที่ 13.57 วัน ลดลง 0.88 วัน จาก 14.67 วันเมื่อเทียบ
กับปี 2561

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำ�ไร

ในปี 2562 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�ำไร คือ อัตรา
ก�ำไรขั้นต้น อัตราก�ำไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นอยู่ที่
9.99%, 5.93% และ 16.47% ตามล�ำดับ ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับ
ปี 2561 เนื่องจากก�ำไรขั้นต้นที่ลดลงสาเหตุหลักมาจากราคาขาย
วัตถุดิบอาหารสัตว์ปรับลดลง สอดคล้องกับราคากากถั่วเหลือง
ในตลาดโลกทีป่ รับลดลง ราคาน�ำ้ มันถัว่ เหลืองทีป่ รับลดลง เนือ่ งจาก
ได้รบั แรงกดดันจากราคาน�ำ้ มันปาล์มในประเทศ ประกอบกับต้นทุน
ขายของบริษัทปรับลดลง สอดคล้องกับราคาเมล็ดถั่วเหลืองใน
ตลาดโลกที่ปรับลดลง เมื่อเทียบกับปี 2561

รายงานประจำ�ปี 2562

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน

ในปี 2562 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ อัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์ถาวร และอัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์อยูท่ ี่ 15.88%,
60.59% และ 2.09 เท่าตามล�ำดับซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปี 2561
สาเหตุหลักเนื่องจากก�ำไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อยที่ลดลง

นโยบายทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของหนี้สิน
2,716 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 9,050 ล้านบาท คิดเป็น
อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ 0.30 เท่า เพิม่ ขึน้ 0.05 เท่า
จาก 0.25 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2561 โดยมีอัตราจ่ายเงินปันผลอยู่ที่
83.12% เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มีอัตราจ่ายเงินปันผลอยู่ที่
82.27%
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั นํ7ามันพืชไทย จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิ นรวมของบริ ษทั นํ7ามันพืชไทย จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (กลุ่มบริ ษทั )
ซึG งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิ นรวม ณ วันทีG 31 ธันวาคม 2562 งบกําไรขาดทุนรวม งบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงการเปลีGยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปี สิ7 นสุ ดวันเดียวกัน
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีทีGสาํ คัญ และได้ตรวจสอบ
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั นํ7ามันพืชไทย จํากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี7แสดงฐานะการเงิน ณ วันทีG 31 ธันวาคม 2562 ผลการดําเนินงานและ
กระแสเงินสด สําหรับปี สิ7 นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั นํ7ามันพืชไทย จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และเฉพาะของ
บริ ษทั นํ7ามันพืชไทย จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามทีGควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจาก
กลุ่มบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีทีGกาํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่ วนทีG
เกีGยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณอืGนๆตามทีGระบุใน
ข้อกําหนดนั7นด้วย ข้าพเจ้าเชืGอว่าหลักฐานการสอบบัญชีทีGขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพืGอใช้เป็ นเกณฑ์ใน
การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรืAองสํ าคัญในการตรวจสอบ
เรืG องสําคัญในการตรวจสอบคือเรืG องต่างๆ ทีGมีนยั สําคัญทีGสุดตามดุลยพินิจเยียG งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน
การตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรืG องเหล่านี7มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบ
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั7งนี7ขา้ พเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับ
เรืG องเหล่านี7
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ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตามความรับผิดชอบทีGได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึG งได้รวมความรับผิดชอบทีGเกีGยวกับเรืG องเหล่านี7ดว้ ย การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้าได้
รวมวิธีการตรวจสอบทีGออกแบบมาเพืGอตอบสนองต่อการประเมินความเสีG ยงจากการแสดงข้อมูลทีGขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึG งได้รวมวิธีการตรวจสอบสําหรับเรืG องเหล่านี7
ด้วย ได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรืG องสําคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดงั ต่อไปนี7
การรั บรู้ รายได้ จากการขายสิ นค้ า
รายได้จากการขายสิ นค้าถือเป็ นรายการบัญชีทีGสาํ คัญยิงG รายการหนึGงของบริ ษทั ฯ เนืGองจากจํานวนรายได้ทีGบนั ทึก
ในบัญชีจะส่ งผลกระทบโดยตรงต่อผลกําไรขาดทุนประจําปี ของบริ ษทั ฯ ประกอบกับบริ ษทั ฯมีลูกค้าจํานวนมาก
รายในหลายกลุ่มธุรกิจซึG งมีเงืGอนไขทางการค้าทีGแตกต่างกัน รวมถึงรายการส่ งเสริ มการขายและการให้ส่วนลด
ต่างๆเพืGอกระตุน้ ยอดขาย ด้วยเหตุน7 ีขา้ พเจ้าจึงให้ความสําคัญเป็ นพิเศษต่อการรับรู ้รายได้จากการขายของบริ ษทั ฯ
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู ้รายได้ของบริ ษทั ฯ โดยการประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศของบริ ษทั ฯและ
ระบบการควบคุมภายในทีGเกีGยวข้องกับวงจรรายได้ของบริ ษทั ฯ โดยการสอบถามผูร้ ับผิดชอบ ทําความเข้าใจและ
เลือกตัวอย่างมาสุ่ มทดสอบการปฏิบตั ิตามการควบคุมทีGบริ ษทั ฯออกแบบไว้และให้ความสําคัญในการทดสอบ
เป็ นพิเศษ โดยการขยายขอบเขตการทดสอบสําหรับการควบคุมภายในทีGตอบสนองเกีGยวกับความเสีG ยงในการรับรู ้
รายได้ สุ่ มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายทีGเกิดขึ7นในระหว่างปี และช่วงใกล้สิ7นรอบระยะเวลาบัญชีเพืGอ
ตรวจสอบการรับรู ้รายได้วา่ เป็ นไปตามเงืGอนไขทางการค้าและสอดคล้องกับนโยบายการรับรู ้รายได้ของบริ ษทั ฯ
สอบทานใบลดหนี7ทีGบริ ษทั ฯออกให้แก่ลูกค้าภายหลังวันสิ7 นรอบระยะเวลาบัญชี และทําการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ
ข้อมูลบัญชีรายได้จากการขายและการสอบทานใบสําคัญทัวG ไปเพืGอตรวจสอบความผิดปกติทีGอาจเกิดขึ7นของ
รายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี
ข้ อมูลอืAน
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอืGน ซึGงรวมถึงข้อมูลทีGรวมอยูใ่ นรายงานประจําปี ของกลุ่มบริ ษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีทีGแสดงอยูใ่ นรายงานนั7น) ซึG งคาดว่าจะถูกจัดเตรี ยมให้กบั ข้าพเจ้าภายหลัง
วันทีGในรายงานของผูส้ อบบัญชีน7 ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอืGนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปในลักษณะการให้ความ
เชืGอมันG ในรู ปแบบใดๆต่อข้อมูลอืGนนั7น
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ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีGเกีGยวเนืGองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอืGนนั7นมี
ความขัดแย้งทีGมีสาระสําคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ทีGได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรื อไม่ หรื อ
ปรากฏว่าข้อมูลอืGนแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมืGอข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี ของกลุ่มบริ ษทั ตามทีGกล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลทีG
ขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะสืG อสารเรืG องดังกล่าวให้ผมู ้ ีหน้าทีGในการกํากับดูแลทราบเพืGอให้มี
การดําเนินการแก้ไขทีGเหมาะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหี น้ าทีใA นการกํากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าทีGรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านี7โดยถูกต้องตามทีGควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกีGยวกับการควบคุมภายในทีGผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพืGอให้สามารถจัดทํา
งบการเงินทีGปราศจากการแสดงข้อมูลทีGขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดําเนินงานต่อเนืGอง
การเปิ ดเผยเรืG องทีGเกีGยวกับการดําเนินงานต่อเนืGองในกรณี ทีGมีเรืG องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับ
กิจการทีGดาํ เนินงานต่อเนืGองเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั7งใจทีGจะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดําเนินงานหรื อไม่สามารถ
ดําเนินงานต่อเนืGองอีกต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าทีGในการกํากับดูแลมีหน้าทีGในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพืGอให้ได้ความเชืGอมันG อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลทีGขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซG ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชืGอมันG อย่างสมเหตุสมผลคือความเชืGอมันG
ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจ
พบข้อมูลทีGขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญทีGมีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลทีGขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมืGอคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการทีGขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละ
รายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงิน
เหล่านี7
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยียG ง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานดังต่อไปนี7ดว้ ย
• ระบุและประเมินความเสีG ยงทีGอาจมีการแสดงข้อมูลทีGขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพืGอตอบสนอง
ต่อความเสีG ยงเหล่านั7น และได้หลักฐานการสอบบัญชีทีGเพียงพอและเหมาะสมเพืGอเป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสีG ยงทีGไม่พบข้อมูลทีGขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึGงเป็ นผลมาจาก
การทุจริ ตจะสู งกว่าความเสีG ยงทีGเกิดจากข้อผิดพลาด เนืGองจากการทุจริ ตอาจเกีGยวกับการสมรู ้ร่วมคิด
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั7งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลทีGไม่ตรงตามข้อเท็จจริ ง
หรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทําความเข้าใจเกีGยวกับระบบการควบคุมภายในทีGเกีGยวข้องกับการตรวจสอบ เพืGอออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพืGอวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทีGผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลทีGเกีGยวข้องทีGผบู ้ ริ หารจัดทํา
• สรุ ปเกีGยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับกิจการทีGดาํ เนินงานต่อเนืGองของผูบ้ ริ หาร
และสรุ ปจากหลักฐานการสอบบัญชีทีGได้รับว่ามีความไม่แน่นอนทีGมีสาระสําคัญทีGเกีGยวกับเหตุการณ์หรื อ
สถานการณ์ทีGอาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการ
ดําเนินงานต่อเนืGองหรื อไม่ หากข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนทีGมีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้
ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยข้อมูลทีGเกีGยวข้องในงบการเงิน หรื อหาก
เห็นว่าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นทีGเปลีGยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้า
ขึ7นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีทีGได้รับจนถึงวันทีGในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนืGองได้
• ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื7อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลทีGเกีGยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ทีGเกิดขึ7นโดยถูกต้องตามทีGควรหรื อไม่
• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีทีGเหมาะสมอย่างเพียงพอเกีGยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการ
หรื อของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพืGอแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อ
การกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

4
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ข้าพเจ้าได้สืGอสารกับผูม้ ีหน้าทีGในการกํากับดูแลในเรืG องต่างๆ ซึGงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามทีGได้วางแผนไว้ ประเด็นทีGมีนยั สําคัญทีGพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องทีGมีนยั สําคัญในระบบการ
ควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผมู ้ ีหน้าทีGในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณทีGเกีGยวข้อง
กับความเป็ นอิสระและได้สืGอสารกับผูม้ ีหน้าทีGในการกํากับดูแลเกีGยวกับความสัมพันธ์ท7 งั หมดตลอดจนเรืG องอืGน
ซึG งข้าพเจ้าเชืGอว่ามีเหตุผลทีGบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการทีG
ข้าพเจ้าใช้เพืGอป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรืG องทั7งหลายทีGสืGอสารกับผูม้ ีหน้าทีGในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรืG องต่าง ๆ ทีGมีนยั สําคัญทีGสุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรืG องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรืG องเหล่านี7ไว้ใน
รายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิ ดเผยเรืG องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรื อใน
สถานการณ์ทีGยากทีGจะเกิดขึ7น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสืG อสารเรืG องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทํา
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ทีGผมู ้ ีส่วนได้เสี ย
สาธารณะจะได้จากการสืG อสารดังกล่าว
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี7

ชลรส สันติอศั วราภรณ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุ งเทพฯ: 28 กุมภาพันธ์ 2563
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ษัท นำ้ มันพืงบแสดงฐานะทางการเงิ
บริ
ชไทย
ษัทจนำกัำ้ มัดน(มหำชน)
พืชไทย จและบริ
ำกัด (มหำชน)
ษัทย่อยนและบริษัทย่อย
แสดงฐำนะกำรเงิ
งบแสดงฐำนะกำรเงิ
นบปีสิ้นสุดวันที่ น31 ธันวาคม 2562
สำ�หรั
วันที่ 31 ธันวำคม
ณ วัน2562
ที่ 31 ธันวำคม 2562

ทรัพย์ สิ นทรัพย์
ทรัพย์หมุนเวีสิ นยนทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเที
สดและรายการเที
ยบเท่าเงินสด ยบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลงทุนชัว่ คราว
หนี้การค้าและลู
ลูกหนี
กหนี
้ การค้
้ อื่นาและลูกหนี้อื่น
ค้าคงเหลือ สิ นค้าคงเหลือ
ทรัพย์หมุนเวีสิยนนอื
ทรั่ นพย์หมุนเวียนอื่ น
มสิ นทรัพย์หรวมสิ
มุนเวีนยนทรัพย์ หมุนเวียน
ทรัพย์ไม่ หมุสินนเวีทรัยนพย์ไม่ หมุนเวียน
ลงทุนในบริเงิษนทั ลงทุ
ย่อยนในบริ ษทั ย่อย
ลงทุนระยะยาวอื
่ น นระยะยาวอื่ น
เงินลงทุ
น อาคารและอุ
ที่ดปินกรณ์
อาคารและอุปกรณ์
ทรัพย์ไม่มีตสิวั นตนทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ทรัพย์ภาษีเงิสินนได้ทรัรพอตัย์ดภบัาษีญเงิชีนได้รอตัดบัญชี
ทรัพย์ไม่หมุสินนเวีทรั
ยนอื
พย์่นไม่หมุนเวียนอื่น
มสิ นทรัพย์ไรวมสิ
ม่ หมุนนเวีทรัยนพย์ ไม่ หมุนเวียน
มสิ นทรัพย์ รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุ

(หน่วย: บาท) (หน
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิ
งบกำรเงิ
จกำรนเฉพำะกิจกำร
หมายเหตุ
2562
2562 2561
2561 2562
2562 2561
2561

8
9
7, 10
11

8255,474,041 255,474,041
214,402,728 214,402,728
37,807,410 37,807,41031,807,582 31,
9498,935,408 498,935,408
1,316,023,810 1,316,023,810
498,935,408 498,935,408
1,316,023,810 1,316,
7,1,182,370,142
10
1,182,370,142
1,177,247,662 1,177,247,662
1,138,469,125 1,138,469,125
1,100,056,374 1,100,
11
6,625,346,462
6,625,346,462
5,382,029,676 5,382,029,676
6,566,097,435 6,566,097,435
5,312,840,949 5,312,

17,397,982 17,397,982
13,647,728 13,647,728
16,472,657 16,472,65712,589,341 12,
8,579,524,035 8,579,524,035
8,103,351,604 8,103,351,604
8,257,782,035 8,257,782,035
7,773,318,056 7,773,

12
13
14
15
21

12
21,500,000
21,500,00021,500,000 21,
13 82,259,960 82,259,960
70,706,474 70,706,474
82,259,960 82,259,96070,706,474 70,
14
3,025,836,637
3,025,836,637
2,791,282,478 2,791,282,478
2,753,004,829 2,753,004,829
2,509,747,595 2,509,
15 30,988,455 30,988,455
33,487,947 33,487,947
30,980,618 30,980,61833,468,131 33,
21 39,749,834 39,749,834
32,424,482 32,424,482
36,018,908 36,018,90829,887,040 29,

7,195,702 7,195,7026,747,938 6,747,938
4,419,151 4,419,1515,597,996 5,
3,186,030,588 3,186,030,588
2,934,649,319 2,934,649,319
2,928,183,466 2,928,183,466
2,670,907,236 2,670,
11,765,554,62311,765,554,623
11,038,000,92311,038,000,923
11,185,965,50111,185,965,501
10,444,225,29210,444,

ายเหตุประกอบงบการเงิ
นเป็ นส่ วนหนึ่งนของงบการเงิ
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
เป็ นส่ วนหนึน่ งนีของงบการเงิ
นนี้
้
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ)

บริษัท นำ้ มันพืชไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันทีน่ 31
งบแสดงฐำนะกำรเงิ
(ต่ อธั) นวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
หมายเหตุ

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
16
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
7, 17
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินตราสารอนุพนั ธ์
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
18
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 808,610,985 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนที่ออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 808,610,985 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ส่ วนเกินทุนจากการเปลี่ ยนสัดส่ วนการถือหุน้ ในบริ ษทั ย่อย
กาไรสะสม
19
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2562

งบกำรเงินรวม

2561

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

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

326,148,000
1,418,519,889
194,005,993
3,057,346
131,239,062
2,072,970,290

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

326,148,000
1,374,180,463
186,776,302
3,057,346
129,433,252
2,019,595,363

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

119,600,845
119,600,845
2,192,571,135

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

107,442,403
107,442,403
2,127,037,766

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

94,441,124
5,052,008,649
10,343,705
8,468,873,177
376,556,611
8,845,429,788
11,038,000,923
-

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

80,941,124
4,942,200,616
10,343,705
8,317,187,526
8,317,187,526
10,444,225,292
-

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท นำ้ มันพืชไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
บริ
ัทัท นน้ำ้ ำ�มัมันนพืนพืชชไทย
ด (มหำชน)
และบริ
ษัทย่ษอัทยย่อย
งบกษษำไรขำดทุ
บริ
ไทยจำกั
จำ�กั
ด (มหาชน)
และบริ
บริ
ษ
ท
ั
น
ำ
้
มั
น
พื
ช
ไทย
จ
ำกั
ด
(มหำชน)
และบริ
ษัทย่อย
งบก
สำหรัำไรขำดทุ
บปี สิ้นสุนดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
สงบก
ำหรัำไรขำดทุ
บบปีปีสิส้นิ้นสุสุนดดวัวันนทีที่ 31่ 31ธันธัวำคม
25622562
สำ�หรั
นวาคม
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

งบกำ�ไรขาดทุน

รำยได้
รำยได้
รายได้จากการขาย
รำยได้จจากการขาย
รายได้
รายได้
ากการขายวัสดุหีบห่ อ
รายได้
จ
ากการขาย
ากการขายวั
สดุหีบห่ อ
รวมรายได้
จากการขาย
รายได้อจากการขายวั
สดุหีบห่ อ
รวมรายได้
รายได้
ื่น จากการขาย
รวมรายได้
รายได้
อื่น้ ยรัจบากการขาย
ดอกเบี
รายได้
รับ บ
เงิดอกเบี
นปัอนื่น้ ยผลรั
ดอกเบี
ย
รับตบราแลกเปลี่ยน
เงิกาไรจากอั
นปั น้ ผลรั
กอืเงิ่าไรจากอั
นนปัๆนผลรัตบราแลกเปลี่ยน
อืก่นาไรจากอั
ๆ อื่นตราแลกเปลี่ยน
รวมรายได้
อื่น ๆ อื่น
รวมรายได้
รวมรำยได้
รวมรำยได้
ค่รวมรายได้
ำใช้ จ่ำย อื่น
ค่ต้รวมรำยได้
ย
นำใช้ทุนจ่ำขาย
ใช้ทุนจจ่ ำ่าขาย
ยยในการขายและจัดจาหน่าย
ต้ค่ค่นาำใช้
ทุนจจ่่าาขาย
ค่ค่ต้าานใช้
ยในการขายและจั
ใช้
ยในการบริ หาร ดจาหน่าย
ยในการขายและจั
าย อเป็ นมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ
ค่การกลั
าใช้จ่าบยในการบริ
รายการปรัหบาร
ลดสิดนจค้าหน่
าคงเหลื
ค่รวมค่
าใช้จำ่าบใช้ยในการบริ
การกลั
รายการปรั
ลดสิ นค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ
จ่ำย หบาร
การกลั
รายการปรั
บลดสิ นค้นาคงเหลื
ลค่าเสุงินทได้
ธิ ที่จะได้รับ
รวมค่
จ่ำำยใช้ จ่ำยทำงกำรเงิ
กำไรก่ำอบใช้นค่
และค่ ำอใช้เป็จนมู
่ ำยภำษี
ำไรก่
นค่จ่ำำยใช้ จ่ำยทำงกำรเงิ
นและค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ค่กรวมค่
าใช้จำอ่าใช้ยทางการเงิ
น
ำไรก่
นค่ ำำใช้
ใช้ จจ่่ ำำยภำษี
ยทำงกำรเงิ
าใช้จออ่ายทางการเงิ
น เงินได้นและค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
กค่กำไรก่
นค่
ใช้จจอ่่าายภาษี
ยทางการเงิ
น เงินได้
กค่ค่ำไรก่
นค่ ำใช้เงิจน่ ำได้
ยภำษี
าาใช้
กค่กำไรก่
นค่บำใช้
ยภำษีเงินได้
่ายภาษี
าใช้จอำหรั
ำไรส
ปีเงิจน่ ำได้
่ายภาษี
ค่กำไรส
าใช้จำหรั
บปีเงินได้
กำไรสำหรั
กำรแบ่
งปั นบกปีำไร

หมายเหตุ
หมายเหตุ
หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
�ปี 2562
หมายเหตุรายงานประจำ
ประกอบงบการเงิ
นเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

3,381,127
21,713,332
3,381,127
21,713,332
56,051,820
21,713,332
56,051,820
131,487,936
56,051,820
131,487,936
212,634,215
131,487,936
212,634,215
23,800,041,538
212,634,215
23,800,041,538
23,800,041,538
21,230,900,303

5,301,191
45,713,332
5,301,191
45,713,332
89,390,917
45,713,332
89,390,917
109,009,738
89,390,917
109,009,738
249,415,178
109,009,738
249,415,178
25,118,910,706
249,415,178
25,118,910,706
25,118,910,706
22,069,865,039

565,466
38,913,332
565,466
38,913,332
56,051,820
38,913,332
56,051,820
130,525,399
56,051,820
130,525,399
226,056,017
130,525,399
226,056,017
23,451,649,427
226,056,017
23,451,649,427
23,451,649,427
21,013,343,236

546,974
64,633,332
546,974
64,633,332
89,390,917
64,633,332
89,390,917
108,077,985
89,390,917
108,077,985
262,649,208
108,077,985
262,649,208
24,758,998,490
262,649,208
24,758,998,490
24,758,998,490
21,817,364,566

1,410,529,448
1,410,529,448
1,410,529,448
44,895,636

1,406,853,768
1,406,853,768
1,406,853,768

1,868,364,781
1,868,364,781
1,868,364,781

44,895,636
1,455,425,084
44,895,636
1,455,425,084
1,455,425,084

1,867,437,440
1,867,437,440
1,867,437,440
38,713,515

38,713,515
1,906,150,955
38,713,515
1,906,150,955
1,906,150,955

1.74
1.74
1.74

2.31
2.31
2.31

1.74
1.74
1.74

2.31
2.31
2.31

23,225,593,410
361,813,913
23,225,593,410
361,813,913
23,587,407,323
361,813,913
23,587,407,323
23,587,407,323
3,381,127

11
11
11

21
21
21

กำรแบ่
นกำไรถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
ส่ วนที่เงป็ปันของผู
กำรแบ่
ง
ปั
น
กำไรมถ้้ ือีสหุ่ วนได้
นที่่เเป็ป็ นของผู
นของผู
้นของบริ
ส่ส่ ววนที
เสี ยทีษ่ไทั ม่ฯมีอานาจควบคุม
้นของบริ
ส่ วของบริ
นที่เป็ นของผู
เสี ยทีษ่ไทั ม่ฯมีอานาจควบคุม
ษทั ย่อยมถ้ ือีสหุ่ วนได้
ส่ วของบริ
นที่เป็ นของผู
ษทั ย่อยม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย

กำไรต่ อหุ้น
กกำไรต่
าไรต่ออหุหุ้ น้นขั้นพื้นฐาน
กกำไรต่
ออหุหุว้ น้นนทีขั้น่เป็พืนของผู
าไรต่
้นฐาน ถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ
กาไรส่
กาไรต่
อ
หุ
น
้
ขั
น
พื
้นฐาน ถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ
้
กาไรส่ วนที่เป็ นของผู
กาไรส่ วปนที
่เป็ นของผูถ้ ือหุน้นเป็ของบริ
ษทั ฯ่ งของงบการเงินนี้
หมายเหตุ
ระกอบงบการเงิ
นส่ วนหนึ

งบกำรเงินรวม
2562 งบกำรเงินรวม 2561
2562 งบกำรเงินรวม
(ปรับ2561
ปรุ งใหม่)
2562
(ปรับ2561
ปรุ งใหม่)
บปรุ งใหม่)
23,225,593,410 (ปรั
24,496,349,282

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจ(หน่
กำรวย: บาท)
วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจ(หน่
กำร
2562
2561
งบกำรเงินเฉพำะกิ
2562
2561
(ปรัจบกำร
ปรุ งใหม่)
2562
(ปรับ2561
ปรุ งใหม่)
บปรุ งใหม่)
23,225,593,410 (ปรั
24,496,349,282

22
22
22

21,230,900,303
513,781,063
21,230,900,303
513,781,063
247,277,463
513,781,063
247,277,463
(2,257,322)
247,277,463
(2,257,322)
21,989,701,507
(2,257,322)
21,989,701,507
1,810,340,031
21,989,701,507
1,810,340,031
(3,116,902)
1,810,340,031
(3,116,902)
1,807,223,129
(3,116,902)
1,807,223,129
(351,798,045)
1,807,223,129
(351,798,045)
1,455,425,084
(351,798,045)
1,455,425,084
1,455,425,084

24,496,349,282
373,146,246
24,496,349,282
373,146,246
24,869,495,528
373,146,246
24,869,495,528
24,869,495,528
5,301,191

22,069,865,039
513,062,416
22,069,865,039
513,062,416
240,717,726
513,062,416
240,717,726
(12,319,946)
240,717,726
(12,319,946)
22,811,325,235
(12,319,946)
22,811,325,235
2,307,585,471
22,811,325,235
2,307,585,471
(3,498,554)
2,307,585,471
(3,498,554)
2,304,086,917
(3,498,554)
2,304,086,917
(397,935,962)
2,304,086,917
(397,935,962)
1,906,150,955
(397,935,962)
1,906,150,955
1,906,150,955

23,225,593,41023,225,593,41023,225,593,410
23,225,593,41023,225,593,410
565,466

21,013,343,236
493,339,835
21,013,343,236
493,339,835
204,127,375
493,339,835
204,127,375
(1,927,819)
204,127,375
(1,927,819)
21,708,882,627
(1,927,819)
21,708,882,627
1,742,766,800
21,708,882,627
1,742,766,800
(2,835,313)
1,742,766,800
(2,835,313)
1,739,931,487
(2,835,313)
1,739,931,487
(333,077,719)
1,739,931,487
(333,077,719)
1,406,853,768
(333,077,719)
1,406,853,768
1,406,853,768

24,496,349,28224,496,349,28224,496,349,282
24,496,349,28224,496,349,282
546,974

21,817,364,566
490,826,481
21,817,364,566
490,826,481
208,884,945
490,826,481
208,884,945
(12,848,710)
208,884,945
(12,848,710)
22,504,227,282
(12,848,710)
22,504,227,282
2,254,771,208
22,504,227,282
2,254,771,208
(3,235,249)
2,254,771,208
(3,235,249)
2,251,535,959
(3,235,249)
2,251,535,959
(383,171,178)
2,251,535,959
(383,171,178)
1,868,364,781
(383,171,178)
1,868,364,781
1,868,364,781
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษัท นำ้ มันพืชไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกำ�ไรขาดทุ
นเบ็ดเสร็จ
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

หมายเหตุ

กำไรสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะถูกบันทึ กในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
รายการที่จะถูกบันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ ถูกบันทึ กในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุ ทธิจากภาษีเงินได้
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กำรแบ่ งปันกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ
ส่ วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

21

18
21

งบกำรเงินรวม

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
1,406,853,768
1,868,364,781

2562
1,455,425,084

2561
1,906,150,955

(2,293,330)
458,666

(2,644,995)
528,998

(2,293,330)
458,666

(2,644,995)
528,998

(1,834,664)

(2,115,997)

(1,834,664)

(2,115,997)

-

(9,566,196)
1,913,240

-

(10,469,803)
2,093,961

(1,834,664)

(7,652,956)
(9,768,953)

(1,834,664)

(8,375,842)
(10,491,839)

1,453,590,420
-

1,896,382,002
-

1,405,019,104
-

1,857,872,942
-

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

1,857,175,840
39,206,162
1,896,382,002

1,405,019,104

1,857,872,942

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2562

127

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

808,610,985
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 25)
ส่วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อยลดลงจากการจ่ายเงินปันผล
808,610,985
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
28,377,618
28,377,618

2,475,091,096

28,377,618

2,475,091,096
-

ทุนเรื อนหุน้ ที่ออก
ส่วนเกิน
และชาระแล้ว มูลค่าหุน้ สามัญ
808,610,985
2,475,091,096
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 25)
ส่วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อยลดลงจากการจ่ายเงินปันผล
808,610,985
2,475,091,096
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

94,441,124

94,441,124
-

94,441,124

5,249,621,619

5,052,008,649
1,410,529,448
1,410,529,448
(1,212,916,478)

5,052,008,649

8,509,041

10,343,705
(1,834,664)
(1,834,664)
-

10,343,705

8,509,041

10,343,705
(1,834,664)
(1,834,664)
-

10,343,705

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ส่วนเกินทุน
ส่วนเกินทุนจาก
จากการวัดมูลค่า รวมองค์ประกอบ
กาไรสะสม
การเปลี่ยนสัดส่วน
เงินลงทุนใน
อื่นของ
การถือหุน้ ในบริ ษทั ย่อย จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
หลักทรัพย์เผือ่ ขาย ส่วนของผูถ้ ือหุน้
28,377,618
94,441,124
4,769,508,233
12,459,702
12,459,702
1,867,437,440
(8,145,603)
(2,115,997)
(2,115,997)
1,859,291,837
(2,115,997)
(2,115,997)
(1,576,791,421)
-

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษทั นา้ มันพืชไทย จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลี
หุ้น 2562
สำ�หรับปีสิ้นย่ สุนแปลงส่
ดวันทีวนของผู
่ 31 ธั้ถนือวาคม
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

8,664,651,483

8,468,873,177
1,410,529,448
(1,834,664)
1,408,694,784
(1,212,916,478)

8,468,873,177

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

376,556,611
44,895,636
44,895,636
-

(40,480,000)
376,556,611

ส่วนของผูม้ ี
ส่วนได้เสี ยที่
รวม
ไม่มีอานาจ
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ควบคุม
ของบริ ษทั ฯ
ของบริ ษทั ย่อย
8,188,488,758
377,830,449
1,867,437,440
38,713,515
(10,261,600)
492,647
1,857,175,840
39,206,162
(1,576,791,421)
-

(36,800,000)
9,049,303,730
-

(40,480,000)
8,845,429,788
8,845,429,788
1,455,425,084
(1,834,664)
1,453,590,420
(1,212,916,478)

รวม
ส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้
8,566,319,207
1,906,150,955
(9,768,953)
1,896,382,002
(1,576,791,421)

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

808,610,985
808,610,985

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบกำรเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
กำไรสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี
เงินปั นผลจ่ำย (หมำยเหตุ 25)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
2,475,091,096
2,475,091,096

ทุนเรื อนหุ ้นที่ออก
ส่ วนเกิน
และชำระแล้ว
มูลค่ำหุ ้นสำมัญ
808,610,985
2,475,091,096
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
กำไรสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี
เงินปั นผลจ่ำย (หมำยเหตุ 25)
808,610,985
2,475,091,096
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สำ�หรั
บปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบแสดงการเปลี
นแปลงส่
วอนของผู
้ถือหุ้น
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่่ย
วนของผู
้ ถือหุ้น (ต่
)

บริ
(มหาชน)และบริ
และบริษษัทัทย่ย่ออยย
บริษษัทัท น้นำ�า้ มัมันนพืพืชชไทย
ไทย จำ�กั
จากัดด(มหาชน)

80,941,124
80,941,124

4,942,200,616
1,406,853,768
1,406,853,768
(1,212,916,478)
5,136,137,906

10,343,705
(1,834,664)
(1,834,664)
8,509,041

10,343,705
(1,834,664)
(1,834,664)
8,509,041

องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ส่ วนเกินทุนจำกกำรวัด รวมองค์ประกอบ
มูลค่ำเงินลงทุนใน
อื่นของ
กำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
หลักทรัพย์เผื่อขำย ส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
80,941,124
4,659,003,098
12,459,702
12,459,702
1,868,364,781
(8,375,842)
(2,115,997)
(2,115,997)
1,859,988,939
(2,115,997)
(2,115,997)
(1,576,791,421)
80,941,124
4,942,200,616
10,343,705
10,343,705

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รวม
ส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น
8,036,106,005
1,868,364,781
(10,491,839)
1,857,872,942
(1,576,791,421)
8,317,187,526
8,317,187,526
1,406,853,768
(1,834,664)
1,405,019,104
(1,212,916,478)
8,509,290,152
-

(หน่วย: บำท)

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

บริษทั นำ้ มันพืชไทย จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงิ
สำ�หรับปีสิ้นนสุสด
ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กาไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบกาไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดาเนิ นงาน
เงินปันผลรับ
กาไรจากการลงทุนในกองทุนรวม
กาไรจากการจาหน่ายอาคาร เครื่ องจักรและอุปกรณ์
ตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ (กลับรายการ)
ตัดจาหน่ายหนี้ สูญ
กลับรายการปรับลดสิ นค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
ขาดทุน (กาไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์
กลับรายการค่าเผือ่ การด้อยค่าเงินลงทุน
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
กาไรจากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี้ สินดาเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาเนิ นงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดาเนิ นงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมดำเนินงำน

2562

งบกำรเงินรวม

2561

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

1,807,223,129

2,304,086,917

1,739,931,487

2,251,535,959

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

(45,713,332)
(27,032,177)
(13,122,862)
339,117,416
224,806
(1,335,837)
(12,319,946)
(1,314,000)
1,661,021
15,367,535

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

(64,633,332)
(27,032,177)
(13,122,862)
282,611,545
(644,205)
(98,777)
(12,848,710)
(1,314,000)
1,661,021
13,210,537

2,134,786,254

2,559,619,541

1,978,235,495

2,429,324,999

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

223,012,297
1,266,105,245
5,188,830
(1,515,419)

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

222,054,645
1,298,865,964
1,738,366
(1,355,132)

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

(73,418,195)
26,422,007
(16,744,604)
3,988,669,702
(336,436,958)
3,652,232,744

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

(95,682,282)
26,020,882
(16,239,174)
3,864,728,268
(319,473,038)
3,545,255,230

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงิ
นสด
อ) และบริษทั ย่อย
บริษทั นำ้ มันพืชไทย
จำกัด (ต่
(มหำชน)
สำ�หรั
บปีสิ้นนสุสด
ดวั(ต่
นทีอ่ )31 ธันวาคม 2562
งบกระแสเงิ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกองทุนรวม
เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนในกองทุนรวม
เงินปั นผลรับ
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจาหน่ายอาคาร เครื่ องจักรและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพิ่มขึ้น
เงินสดสุทธิจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทลดลง
จ่ายเงินปั นผล
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผมู้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดปลำยปี

2562

งบกำรเงินรวม

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

2561

(10,127,800,000)
11,004,097,886
21,713,332
(604,473,050)
3,039,837
(1,358,768)
295,219,237

(8,849,900,000)
8,079,390,159
45,713,332
(440,083,757)
16,645,877
(427,741)
(1,148,662,130)

(10,127,800,000)
11,004,097,886
38,913,332
(555,382,624)
2,899,837
(1,358,768)
361,369,663

(8,849,900,000)
8,079,390,159
64,633,332
(407,657,621)
16,645,877
(427,741)
(1,097,315,994)

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

(874,959,374)
(1,575,967,409)
(40,480,000)
(2,491,406,783)
12,163,831
202,238,897
214,402,728

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

(874,959,374)
(1,575,967,409)
(2,450,926,783)
(2,987,547)
34,795,129
31,807,582

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

บริษทั นํา) มันพืชไทย จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวม
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นรวม
สุ ดธัวันนวาคม
ทีB 312562
ธันวาคม 2562
สำ�หรับปีสํสาิ้นหรัสุดบวัปีนสิที)น่ 31
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

1.

ข้ อมูลทัวB ไป
บริ ษทั นํ)ามันพืชไทย จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนซึ= งจัดตั)งและมีภูมิลาํ เนาในประเทศไทย
ธุ รกิจหลักของบริ ษทั ฯคือการผลิตและจําหน่ ายกากถัว= เหลืองและนํ)ามันถัว= เหลือง ที=อยู่ตามที=จดทะเบียน
ของบริ ษทั ฯอยูท่ ี= เลขที= 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ - ตากสิ น) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุ งเทพมหานคร

2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน

2.1 งบการเงิ นนี) จดั ทําขึ) นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที= กาํ หนดในพระราชบัญญัติวิชาชี พบัญชี
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงิ น ตามข้อ กํา หนดในประกาศกรมพัฒนาธุ ร กิ จ การค้า ลงวัน ที=
11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงิ นฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงิ นฉบับที= บริ ษทั ฯใช้เ ป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ นฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี)
งบการเงินนี)ได้จดั ทําขึ)นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื=นในนโยบายการบัญชี
2.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม
ก) งบการเงินรวมนี)ได้จดั ทําขึ)นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั นํ)ามันพืชไทย จํากัด (มหาชน) (ซึ= งต่อไปนี)
เรี ยกว่า “บริ ษทั ฯ”) และบริ ษทั ย่อย (ซึ= งต่อไปนี)เรี ยกว่า “บริ ษทั ย่อย”) ดังต่อไปนี)
ชื#อบริ ษทั
บริ ษทั พรอดดิจิ จํากัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั4งขึ4นใน
ประเทศ

ผลิตและจําหน่ายบรรจุภณั ฑ์

ไทย

อัตราร้อยละ
ของการถือหุน้
2562
2561
32
32

ข) บริ ษทั ฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที=เข้าไปลงทุนหรื อบริ ษทั ย่อยได้ หากบริ ษทั ฯมีสิทธิ ได้รับหรื อมี
ส่ วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิจการที=เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อาํ นาจในการสั=งการกิจกรรมที=
ส่ งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อจํานวนเงินผลตอบแทนนั)นได้
ค) บริ ษทั ฯนํางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั)งแต่วนั ที=บริ ษทั ฯมีอาํ นาจใน
การควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันที=บริ ษทั ฯสิ) นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั)น
ง) งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทําขึ)นโดยใช้นโยบายการบัญชีที=สาํ คัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั ฯ
จ) ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันที= มีสาระสําคัญได้ถูกตัดออกจาก
งบการเงินรวมนี)แล้ว
รายงานประจำ�ปี 2562
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ฉ) ส่ วนของผูม้ ี ส่วนได้เสี ยที= ไม่มีอาํ นาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรื อขาดทุนและสิ นทรั พย์สุทธิ ของ
บริ ษทั ย่อยส่ วนที= ไม่ได้เป็ นของบริ ษทั ฯ และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุนรวมและส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ในงบแสดงฐานะการเงินรวม
2.3 บริ ษทั ฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามวิธีราคาทุน
3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเB ริBมมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2561) และฉบับใหม่จาํ นวนหลายฉบับ ซึ= งมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงิน
ที= มีรอบระยะเวลาบัญชี ที=เริ= มในหรื อหลังวันที= 1 มกราคม 2562 มาถื อปฏิ บตั ิ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข) ึนเพื=อให้มีเนื) อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกี=ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและการให้
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน) ี
ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับใหม่ซ= ึงได้มีการเปลี=ยนแปลงหลักการสําคัญ สามารถสรุ ปได้ดงั นี)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับทีB 15 เรืB อง รายได้ จากสั ญญาทีทB าํ กับลูกค้ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที= 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชี
ที=เกี=ยวข้องต่อไปนี)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที= 11 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที= 18 (ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที= 31
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที= 13
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที= 15
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที= 18
(ปรับปรุ ง 2560)
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เรื= อง สัญญาก่อสร้าง
เรื= อง รายได้
เรื= อง รายได้ - รายการแลกเปลี=ยน
เกี=ยวกับบริ การโฆษณา
เรื= อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
เรื= อง สัญญาสําหรับการก่อสร้าง
อสังหาริ มทรัพย์
เรื= อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
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กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที= 15 กับสัญญาที=ทาํ กับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญา
ที=อยูใ่ นขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื=น มาตรฐานฉบับนี)ได้กาํ หนดหลักการ 5 ขั)นตอนสําหรับการ
รับรู ้รายได้ที=เกิ ดขึ)นจากสัญญาที=ทาํ กับลูกค้า โดยกิ จการจะรับรู ้รายได้ในจํานวนเงินที=สะท้อนถึงสิ= งตอบ
แทนที= กิจการคาดว่าจะมี สิทธิ ได้รับจากการแลกเปลี= ยนสิ นค้าหรื อบริ การที= ได้ส่งมอบให้แก่ ลูกค้า และ
กําหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริ งและเหตุการณ์ที=เกี=ยวข้องทั)งหมดในการพิจารณา
ตามหลักการในแต่ละขั)นตอน
กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี) มาถือปฏิบตั ิโดยปรับย้อนหลังงบการเงินปี ก่อนที=
แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเที ยบเสมื อนหนึ= งว่ากลุ่มบริ ษทั ใช้นโยบายการบัญชี น) ี มาตั)งแต่แรก โดยเลื อกใช้
แนวทางปฏิบตั ิที=ผอ่ นปรนดังนี)
- ไม่เปิ ดเผยผลกระทบจากการนํามาตรฐานฉบับนี)มาใช้ต่องบการเงินสําหรับปี ปัจจุบนั
ผลสะสมของเปลี=ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีBจะมีผลบังคับใช้ สําหรั บงบการเงินทีBมีรอบระยะเวลาบัญชี ทีBเริB มใน
หรื อหลังวันทีB 1 มกราคม 2563
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุ ง ซึ= งจะมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที=มีรอบระยะเวลาบัญชีที=เริ= มใน
หรื อหลังวันที= 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข) ึน
เพื=อให้มีเนื)อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บาย
ให้ชดั เจนเกี=ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบตั ิทางบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน ยกเว้นมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดงั ต่อไปนี)ที=มีการเปลี=ยนแปลงหลักการสําคัญซึ= งสามารถสรุ ปได้ดงั นี)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครืB องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่ มเครื= อ งมื อ ทางการเงิ น ประกอบด้ว ยมาตรฐานและการตี ความ
มาตรฐาน จํานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที= 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื= องมือทางการเงิน
ฉบับที= 9
เครื= องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที= 32
การแสดงรายการเครื= องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที= 16
การป้องกันความเสี= ยงของเงินลงทุนสุ ทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที= 19
การชําระหนี)สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
รายงานประจำ�ปี 2562
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กําหนดหลักการเกี=ยวกับการจัดประเภทและการวัด
มูลค่าเครื= องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจําหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสาร
ทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุ รกิ จของกิ จการ (Business Model) หลักการ
เกี=ยวกับวิธีการคํานวณการด้อยค่าของเครื= องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที=คาด
ว่าจะเกิ ดขึ)น และหลักการเกี= ยวกับการบัญชี ป้องกันความเสี= ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิ ดเผย
ข้อ มู ล เครื= อ งมื อ ทางการเงิ น และเมื= อ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่ ม นี) มี ผ ลบัง คับ ใช้ จะทํา ให้
มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีบางฉบับที=มีผลบังคับใช้อยู่
ในปั จจุบนั ถูกยกเลิกไป
ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั คาดว่าการนํามาตรฐานฉบับนี)มาใช้ จะมีผลกระทบจากรายการดังต่อไปนี)
- การจัดประเภทและวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริ ษทั ที=ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน บริ ษทั ฯต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริ ษทั ที=ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน และจัด
ประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที=วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน หรื อผ่าน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื=น ทั)งนี)หากเลือกแสดงการเปลี=ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในภายหลังของเงินลงทุนใด
ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื=นแล้วจะไม่สามารถยกเลิกได้
- การรับรู ้รายการผลขาดทุนด้านเครดิต - กลุ่มบริ ษทั ต้องรับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิตที=คาดว่าจะเกิดขึ)นต่อ
สิ นทรัพย์ทางการเงินโดยไม่จาํ เป็ นต้องรอให้เหตุการณ์ที=มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ)นก่อน กลุ่มบริ ษทั
จะใช้วธิ ีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผือ= ผลขาดทุนที=คาดว่าจะเกิดขึ)นตลอดอายุสาํ หรับลูกหนี)การค้า
ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที= อาจมีต่องบการเงิ นในปี ที= เริ= มนํา
มาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับทีB 16 เรืB อง สั ญญาเช่ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที= 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที= 17 เรื= อง สัญญาเช่า และการ
ตีความมาตรฐานบัญชี ที=เกี= ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี) ได้กาํ หนดหลักการของการรับรู ้รายการ การวัดมูลค่า
การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกําหนดให้ผเู ้ ช่ารับรู ้สินทรัพย์และหนี)สินสําหรับ
สัญญาเช่าทุกรายการที=มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อา้ งอิงนั)นมีมูลค่าตํ=า
การบัญชีสาํ หรับผูใ้ ห้เช่าไม่มีการเปลี=ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที= 17 ผูใ้ ห้เช่า
ยังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงานหรื อสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกัน
กับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที= 17
ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั เชื=อว่ามาตรฐานฉบับนี) จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของ
กลุ่มบริ ษทั
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ผลสะสมจากการเปลีBยนแปลงนโยบายการบัญชี เนืB องจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มา
ถือปฏิบัติ
ตามที= กล่ าวในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ นข้อ 3 กลุ่ มบริ ษทั ได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที= 15 มาถือปฏิบตั ิในระหว่างปี ปั จจุบนั โดยกิจการได้เลือกปรับย้อนหลังงบการเงินของปี ก่อนที=แสดง
เปรี ยบเทียบ
จํานวนเงินของรายการปรับปรุ งที=มีผลกระทบต่อรายการในงบกําไรขาดทุน แสดงได้ดงั นี)
(หน่วย: ล้านบาท)
งบกําไรขาดทุนสําหรับปี สิ) นสุ ด
วันที= 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้จากการขายสิ นค้าลดลง
(207)
(207)
ต้นทุนขายเพิ=มขึ)น
(271)
(271)
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจําหน่ายลดลง
478
478
กําไรสํ าหรับปี
รายการปรับปรุ งข้างต้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี)
- ต้นทุนสิ นค้าที=เกิดจากการแถมสิ นค้า จากเดิมที=บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในการขายเมื=อเกิดรายการ บริ ษทั ฯ
พิจารณาว่าต้องบันทึกเป็ นต้นทุนขาย ส่ งผลให้ตน้ ทุนขายเพิ=มขึ)น และค่าใช้จ่ายในการขายลดลง
- ค่าใช้จ่ายส่ งเสริ มการขาย บริ ษทั ฯพิจารณาว่าจะต้องประมาณการจํานวนเงินของสิ= งตอบแทนผันแปร
ซึ=งเป็ นส่ วนหนึ=งของราคาของรายการขาย โดยกิจการต้องบันทึกสิ= งตอบแทนที=จะจ่ายให้กบั ลูกค้า
หักออกจากมูลค่าของรายได้ที=รับรู ้จากสัญญาที=ทาํ กับลูกค้า ส่ งผลให้รายได้จากการขายลดลง และ
ค่าใช้จ่ายในการขายลดลง
รายการปรับปรุ งดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน กําไรสําหรับปี และกําไร
ต่อหุน้

5.

นโยบายการบัญชีทสีB ํ าคัญ

5.1 การรับรู้ รายได้
ขายสิ นค้ า
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้เมื=อกลุ่มบริ ษทั ได้โอนอํานาจควบคุมในสิ นค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื=อมี
การส่ งมอบสิ นค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที=ได้รับหรื อคาดว่าจะได้รับสําหรับสิ นค้าที=ได้ส่งมอบ
หลังจากหักประมาณการสิ นค้ารับคืนและส่ วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ=ม
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ดอกเบี
ดอกเบียย// รัรั บบ
ดอกเบี
ดอกเบี)) ยยรัรับบถืถืออเป็
เป็ นนรายได้
รายได้ตตามเกณฑ์
ามเกณฑ์คคงค้
งค้าางโดยคํ
งโดยคําานึนึงงถึถึงงอัอัตตราผลตอบแทนที
ราผลตอบแทนที==แแท้ท้จจริริ งง

เงิเงินนปัปั นนผลรั
ผลรั บบ
เงิเงินนปัปันนผลรั
ผลรับบถืถืออเป็
เป็ นนรายได้
รายได้เเมืมื==ออบริ
บริ ษษททัั ฯมี
ฯมีสสิิ ททธิธิใในการรั
นการรับบเงิเงินนปัปันนผล
ผล

5.2
5.2 เงิเงินนสดและรายการเที
สดและรายการเทียยบเท่
บเท่ าาเงิเงินนสด
สด
เงิเงินนสดและรายการเที
สดและรายการเทียยบเท่
บเท่าาเงิเงินนสด
สด หมายถึ
หมายถึงง เงิเงินนสดและเงิ
สดและเงินนฝากธนาคาร
ฝากธนาคาร และเงิ
และเงินนลงทุ
ลงทุนนระยะสั
ระยะสั)) นนทีที==มมีีสสภาพ
ภาพ
คล่
คล่อองสู
งสู งง ซึซึ== งงถึถึงงกํกําาหนดจ่
หนดจ่าายคื
ยคืนนภายในระยะเวลาไม่
ภายในระยะเวลาไม่เเกิกินน 33 เดื
เดืออนนั
นนับบจากวั
จากวันนทีที==ไได้ด้มมาและไม่
าและไม่มมีีขขออ้้ จํจําากักัดดในการเบิ
ในการเบิกก
ใช้
ใช้

5.3
5.3 ลูลูกกหนี
หนีกก)) ารค้
ารค้ าา
ลูลูกกหนี
หนี)) กการค้
ารค้าาแสดงมู
แสดงมูลลค่ค่าาตามจํ
ตามจําานวนมู
นวนมูลลค่ค่าาสุสุ ททธิธิ ทที=ี=จจะได้
ะได้รรัับบ กลุ
กลุ่่มมบริ
บริ ษษททัั บับันนทึทึกกค่ค่าาเผื
เผื==ออหนี
หนี)) สสงสั
งสัยยจะสู
จะสู ญ
ญสํสําาหรั
หรับบ
ารณาจาก
ผลขาดทุ
ผลขาดทุ นน โดยประมาณที
โดยประมาณที== ออ าจเกิ
าจเกิ ดด ขึขึ)) นจากการเก็
นจากการเก็ บบ เงิ
เงิ นน จากลู
จากลู กก หนี
หนี)) ไม่
ไม่ ไไ ด้ด้ ซึซึ== งโดยทั
งโดยทั==วว ไปพิ
ไปพิ จจ ารณาจาก
ประสบการณ์กการเก็
ารเก็บบเงิเงินนและการวิ
และการวิเเคราะห์
คราะห์ออายุ
ายุหหนีนี))
ประสบการณ์

5.4 สิสิ นนค้ค้ าาคงเหลื
คงเหลืออ
5.4
แสดงมูลลค่ค่าาตามราคาทุ
ตามราคาทุ นน (วิ
(วิธธีี ตตนน้้ ทุทุ นนถัถัววเฉลี
เฉลี== ยย)) หรื
หรื ออมูมูลลค่ค่าาสุสุ ททธิธิ ทที=ี= จจะได้
ะได้รรัั บบแล้
แล้ววแต่
แต่รราคาใด
าคาใด
สิสิ นนค้ค้าาสํสําาเร็เร็ จจรูรู ปปแสดงมู
จะตํ==าากว่
กว่าาและประกอบด้
และประกอบด้ววยต้
ยต้นนทุทุนนวัวัตตถุถุดดิิบบ แรงงานและค่
แรงงานและค่าาโสหุ
โสหุยย้้ ในการผลิ
ในการผลิตต
จะตํ

และวัสสดุดุคคงเหลื
งเหลืออแสดงมู
แสดงมูลลค่ค่าาตามราคาทุ
ตามราคาทุนน (วิ
(วิธธีีตตนน้้ ทุทุนนถัถัววเฉลี
เฉลี==ยย)) หรื
หรื ออมูมูลลค่ค่าาสุสุ ททธิธิทที=ี=จจะได้
ะได้รรัับบแล้
แล้ววแต่
แต่รราคา
าคา
วัวัตตถุถุดดิิบบและวั
ใดจะตํ==าากว่
กว่าา และจะถื
และจะถืออเป็
เป็ นนส่ส่ ววนหนึ
นหนึ== งงของต้
ของต้นนทุทุนนการผลิ
การผลิตตเมื
เมื==ออมีมีกการเบิ
ารเบิกกใช้
ใช้
ใดจะตํ
5.5
5.5 เงิเงินนลงทุ
ลงทุนน
ก)
ก) เงิเงิ นนลงทุ
ลงทุนนในหลั
ในหลักกทรั
ทรั พพย์ย์เเพืพื==ออค้ค้าาแสดงตามมู
แสดงตามมู ลลค่ค่ าายุยุตติิ ธธรรม
รรม การเปลี
การเปลี== ยยนแปลงในมู
นแปลงในมู ลลค่ค่ าา ยุยุตติิ ธธรรมของ
รรมของ
หลั
หลักกทรั
ทรัพพย์ย์บบนนัั ทึทึกกในส่
ในส่ ววนของกํ
นของกําาไรหรื
ไรหรื ออขาดทุ
ขาดทุนน
ข)
ข) เงิเงิ นนลงทุ
ลงทุ นนในหลั
ในหลักกทรั
ทรั พพย์ย์เเผืผื==ออขายแสดงตามมู
ขายแสดงตามมู ลลค่ค่าายุยุตติิ ธธรรม
รรม การเปลี
การเปลี== ยยนแปลงในมู
นแปลงในมู ลลค่ค่าายุยุตติิ ธธรรมของ
รรมของ
หลั
หลักกทรั
ทรัพพย์ย์ดดงงัั กล่
กล่าาวบั
วบันนทึทึกกในกํ
ในกําาไรขาดทุ
ไรขาดทุนนเบ็
เบ็ดดเสร็
เสร็ จจอือื==นน และจะบั
และจะบันนทึทึกกในส่
ในส่ ววนของกํ
นของกําาไรหรื
ไรหรื ออขาดทุ
ขาดทุนนเมื
เมื==ออ
ได้
ได้จจาาํํ หน่
หน่าายหลั
ยหลักกทรั
ทรัพพย์ย์นน)) นนัั ออกไป
ออกไป
ค)
ค) เงิเงินนลงทุ
ลงทุนนในตราสารหนี
ในตราสารหนี)) ทที=ี=จจะครบกํ
ะครบกําาหนดชํ
หนดชําาระในหนึ
ระในหนึ== งงปีปี รวมทั
รวมทั)) งงทีที==จจะถื
ะถืออจนครบกํ
จนครบกําาหนดแสดงมู
หนดแสดงมูลลค่ค่าา
ตามวิธธีี รราคาทุ
าคาทุนนตัตัดดจํจําาหน่
หน่ าายย บริ
บริ ษษททัั ฯตั
ฯตัดดบับัญ
ญชีชี สส่่ ววนเกิ
นเกิ นน/รั
/รับบรูรู ้้ สส่่ ววนตํ
นตํ== าากว่
กว่าามูมูลลค่ค่าาตราสารหนี
ตราสารหนี)) ตตามอั
ามอัตตรา
รา
ตามวิ
ดอกเบี)) ยยทีที==แแท้ท้จจริริ งง ซึซึ== งงจํจําานวนที
ดอกเบี
นวนที==ตตดดัั จํจําาหน่
หน่าาย/รั
ย/รับบรูรู ้้นน)) ีีจจะแสดงเป็
ะแสดงเป็ นนรายการปรั
รายการปรับบกักับบดอกเบี
ดอกเบี)) ยยรัรับบ
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ง)
ง) เงิเงินนลงทุ
ลงทุนนในตราสารทุ
ในตราสารทุนนทีที==ไไม่ม่ออยูยูใ่ใ่ นความต้
นความต้อองการของตลาดถื
งการของตลาดถืออเป็
เป็ นเงิ
นเงินนลงทุ
ลงทุนนทัทัวว== ไป
ไป ซึซึ== งงแสดงในราคา
แสดงในราคา
ทุทุนนสุสุ ททธิธิจจากค่
ากค่าาเผื
เผือ=อ= การด้
การด้ออยค่
ยค่าา (ถ้
(ถ้าามีมี))
จ)
จ) เงิเงินนลงทุ
ลงทุนนในบริ
ในบริ ษษททัั ย่ย่ออยที
ยที==แแสดงอยู
สดงอยูใใ่่ นงบการเงิ
นงบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิจจการแสดงมู
การแสดงมูลลค่ค่าาตามวิ
ตามวิธธีีรราคาทุ
าคาทุนน

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
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มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื) อหลังสุ ด ณ สิ) นวันทําการ
สุ ดท้ายของปี ส่ วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี) คาํ นวณโดยใช้อตั ราผลตอบแทนที=ประกาศโดยสมาคม
ตลาดตราสารหนี)ไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคํานวณจากมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน
บริ ษทั ฯใช้วธิ ีถวั เฉลี=ยถ่วงนํ)าหนักในการคํานวณต้นทุนของเงินลงทุน
ในกรณี ที=มีการโอนเปลี=ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ=งไปเป็ นอีกประเภทหนึ=ง บริ ษทั ฯจะปรับมูลค่า
ของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที=โอนเปลี=ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่าง
ราคาตามบัญชี และมู ลค่ ายุติธ รรม ณ วันที= โอนจะบันทึ ก ในส่ ว นของกําไรหรื อ ขาดทุ นหรื อแสดงเป็ น
องค์ประกอบอื=นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที=มีการโอนเปลี=ยน
เมื=อมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ= งตอบแทนสุ ทธิ ที=ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะถูก
บันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
5.6 ทีดB นิ อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสืB อมราคา
ที= ดินแสดงมู ลค่าตามราคาทุ น อาคารและอุปกรณ์ แสดงมูลค่าตามราคาทุ นหักค่าเสื= อมราคาสะสม และ
ค่าเผือ= การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื= อมราคาของอาคารและอุ ปกรณ์ คาํ นวณจากราคาทุ นของสิ นทรั พย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณดังนี)
อาคาร
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื= องจักรและอุปกรณ์
เครื= องมือและเครื= องใช้ในโรงงาน
เครื= องใช้และเครื= องตกแต่งสํานักงาน
ยานพาหนะ

-

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

ค่าเสื= อมราคารวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื= อมราคาสําหรับที=ดินและสิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการที=ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื=อจําหน่ายสิ นทรัพย์หรื อ คาดว่าจะไม่ได้
รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรื อการจําหน่ายสิ นทรัพย์ รายการผลกําไรหรื อขาดทุนจาก
การจําหน่ายสิ นทรัพย์ จะรับรู ้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนเมื=อกลุ่มบริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์น) นั ออกจาก
บัญชี
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5.7 สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
กลุ่มบริ ษทั บันทึกต้นทุนเริ= มแรกของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรู ้ รายการเริ= มแรก
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ ายสะสมและค่าเผื=อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)
ของสิ นทรัพย์น) นั
กลุ่มบริ ษทั ตัดจําหน่ ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที=มีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น) นั และจะประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเมื=อมีขอ้ บ่งชี)วา่
สิ นทรัพย์น) นั เกิ ดการด้อยค่า กลุ่มบริ ษทั จะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหน่ ายและวิธีการตัดจําหน่ ายของ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวทุกสิ) นปี เป็ นอย่างน้อย ค่าตัดจําหน่ายรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที=มีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดมีดงั นี)
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

อายุการให้ประโยชน์
3, 5, 10 ปี

5.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการทีเB กียB วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที=เกี=ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที=มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ฯ หรื อถูก
บริ ษทั ฯควบคุมไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจากนี) บุ ค คลหรื อ กิ จ การที= เ กี= ย วข้อ งกัน ยัง หมายรวมถึ ง บริ ษ ทั ร่ ว มและบุ ค คลหรื อ กิ จ การที= มี สิ ท ธิ
ออกเสี ยงโดยทางตรงหรื อทางอ้อมซึ= งทําให้มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารสําคัญ
กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ ที=มีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
5.9 เงินตราต่ างประเทศ
บริ ษทั ฯแสดงงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการเป็ นสกุลเงิ นบาท ซึ= งเป็ นสกุลเงิ นที= ใช้ในการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการที=รวมอยูใ่ นงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที=ใช้
ในการดําเนินงานของแต่ละกิจการนั)น
รายการที= เป็ นเงิ นตราต่ างประเทศแปลงค่ าเป็ นเงิ นบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี= ยน ณ วันที= ที=เกิ ดรายการ
สิ นทรัพย์และหนี) สินที=เป็ นตัวเงินซึ= งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็ นเงิ นบาทโดยใช้อตั รา
แลกเปลี=ยน ณ วันสิ) นรอบระยะเวลารายงาน
กําไรและขาดทุนที=เกิดจากการเปลี=ยนแปลงในอัตราแลกเปลี=ยนได้รวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
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5.10 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
ทุกวันสิ) นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษทั จะทําการประเมินการด้อยค่าของที=ดิน อาคารและอุปกรณ์ของ
กลุ่มบริ ษทั หากมีขอ้ บ่งชี)วา่ สิ นทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่า กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื=อมูลค่าที=
คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่าตํ=ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น) นั ทั)งนี)มูลค่าที=คาดว่าจะได้รับ
คืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใด
จะสู งกว่า
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
5.11 ผลประโยชน์ พนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั/นของพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมื=อเกิดรายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั)งกองทุนสํารองเลี)ยงชีพ ซึ= งประกอบด้วยเงินที=พนักงาน
จ่ายสะสมและเงินที=บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี)ยงชีพ
ได้แยกออกจากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย เงินที=บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบกองทุนสํารอง
เลี)ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที=เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
กลุ่มบริ ษทั มีภาระสําหรับเงินชดเชยที=ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื=อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ= งกลุ่ม
บริ ษทั ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั คํานวณหนี) สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยที=ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี=ยวชาญอิสระได้ทาํ การประเมินภาระผูกพัน
ดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลกําไรหรื อขาดทุ นจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย (Actuarial gains and losses)
สําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื=น
ต้นทุนบริ การในอดี ตจะถูกรับรู ้ท) งั จํานวนในกําไรหรื อขาดทุนทันทีที=มีการแก้ไขโครงการหรื อลดขนาด
โครงการ หรื อเมื=อกิจการรับรู ้ตน้ ทุนการปรับโครงสร้างที=เกี=ยวข้อง
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5.12 ประมาณการหนีส) ิ น
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกประมาณการหนี) สินไว้ในบัญชีเมื=อมีภาระผูกพันซึ= งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้
เกิดขึ)นแล้ว และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริ ษทั จะเสี ยทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื=อปลด
เปลื)องภาระผูกพันนั)นและกลุ่มบริ ษทั สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั)นได้อย่างน่าเชื=อถือ
5.13 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
กลุ่มบริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจํานวนที=คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่ วยงานจัดเก็บภาษี ของรัฐ โดย
คํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที=กาํ หนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว= คราวระหว่างราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์
และหนี)สิน ณ วันสิ) นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี)สินที=เกี=ยวข้องนั)น โดยใช้
อัตราภาษีที=มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ) นรอบระยะเวลารายงาน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี)สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว= คราวที=ตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการ แต่รับรู ้
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว= คราวที=ใช้หกั ภาษี รวมทั)งผลขาดทุนทางภาษีที=ยงั
ไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าที=มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที=กลุ่มบริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที=จะ
ใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว= คราวที=ใช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที=ยงั ไม่ได้ใช้น) นั
กลุ่มบริ ษทั จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ) นรอบระยะเวลารายงาน
และจะทําการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริ ษทั จะไม่มีกาํ ไร
ทางภาษีเพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท) งั หมดหรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้ หากภาษีที=เกิดขึ)นเกี=ยวข้องกับ
รายการที=ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้
5.14 ตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารอนุ พนั ธ์ของบริ ษทั ฯประกอบด้วยสัญญาซื) อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาประกัน
แลกเปลี=ยนราคาสิ นค้าโภคภัณฑ์
ตราสารอนุพนั ธ์จะถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยการเปลี=ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมจะถูกรับรู ้ในส่ วน
ของกําไรหรื อขาดทุน ซึ=งแสดงรวมอยูใ่ นรายได้อื=นและค่าใช้จ่ายอื=น
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มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที= คาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที= จะต้องจ่ายเพื=อโอน
หนี) สินให้ผูอ้ ื=นโดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที= เกิ ดขึ)นในสภาพปกติ ระหว่างผูซ้ )ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมใน
ตลาด) ณ วันที=วดั มูลค่า กลุ่มบริ ษทั ใช้ราคาเสนอซื)อขายในตลาดที=มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรั พย์และหนี) สินซึ= งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที= เกี= ยวข้องกําหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที=ไม่มีตลาดที=มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี)สินที=มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่
สามารถหาราคาเสนอซื)อขายในตลาดที=มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริ ษทั จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิค
การประเมินมูลค่าที=เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที=สามารถสังเกตได้ที=เกี=ยวข้องกับ
สิ นทรัพย์หรื อหนี)สินที=จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั)นให้มากที=สุด
ลําดับชั)นของมูลค่ายุติธรรมที=ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี) สินในงบการเงิ น
แบ่งออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที=นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี)
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื)อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี)สินอย่างเดียวกันในตลาดที=มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ข ้อ มู ล อื= น ที= ส ามารถสั ง เกตได้ข องสิ น ทรั พ ย์ห รื อ หนี) สิ น ไม่ ว่า จะเป็ นข้อ มู ล ทางตรงหรื อ
ทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที=ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี=ยวกับกระแสเงินในอนาคตที=กิจการประมาณขึ)น
ทุกวันสิ) นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษทั จะประเมินความจําเป็ นในการโอนรายการระหว่างลําดับชั)น
ของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์และหนี) สินที=ถืออยู่ ณ วันสิ) นรอบระยะเวลารายงานที=มีการวัดมูลค่า
ยุติธรรมแบบเกิดขึ)นประจํา
6.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทสีB ํ าคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเรื= องที= มีความไม่แน่ นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี) ส่งผล
กระทบต่อจํานวนเงิ นที=แสดงในงบการเงิ นและต่อข้อมูลที=แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิ น ผลที=
เกิดขึ)นจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนที=ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที=สําคัญมี
ดังนี)
การรวมงบการเงินของบริษทั ย่ อยทีบB ริษทั ฯมีสัดส่ วนการถือหุ้นน้ อยกว่ ากึงB หนึBง
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯพิจารณาว่าบริ ษทั ฯมีอาํ นาจควบคุมในบริ ษทั พรอดดิจิ จํากัด (มหาชน) ถึงแม้ว่า
บริ ษทั ฯจะถือหุ ้นและมีสิทธิ ออกเสี ยงในบริ ษทั ดังกล่าวในสัดส่ วนร้อยละ 32 ซึ= งเป็ นสัดส่ วนที=นอ้ ยกว่า
กึ= งหนึ= ง ทั)งนี) เนื= องจากบริ ษทั ฯเป็ นผูถ้ ือหุ ้นที=มีเสี ยงส่ วนใหญ่และสามารถสั=งการกิ จกรรมที=สําคัญของ
บริ ษทั ดัง กล่ า วได้ อี ก ทั)ง ผูถ้ ื อ หุ ้น รายอื= นเป็ นผูถ้ ื อ หุ ้น รายย่อ ยๆเท่ า นั)น ดัง นั)น บริ ษ ทั พรอดดิ จิ จํา กัด
(มหาชน) จึงถือเป็ นบริ ษทั ย่อยของกลุ่มกิจการและต้องนํามารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั)งแต่วนั ที=
บริ ษทั ฯมีอาํ นาจควบคุมในกิจการดังกล่าว

รายงานประจำ�ปี 2562
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ค่ าเผืBอหนีส) งสั ยจะสู ญของลูกหนี)
ในการประมาณค่าเผื=อหนี) สงสัยจะสู ญของลูกหนี) ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ
หนี)สูญที=คาดว่าจะเกิดขึ)นจากลูกหนี)แต่ละราย โดยคํานึ งถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี)ที=
คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที=เป็ นอยูใ่ นขณะนั)น เป็ นต้น
ค่ าเผืBอการลดลงของมูลค่ าสิ นค้ าคงเหลือ
ในการประมาณค่าเผือ= การลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผล
ขาดทุนที=คาดว่าจะเกิดขึ)นจากสิ นค้าคงเหลือนั)น โดยค่าเผื=อการลดลงของมูลค่าสุ ทธิ ที=จะได้รับ พิจารณา
จากราคาที=คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสิ นค้านั)น
ทีดB นิ อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสืB อมราคา
ในการคํานวณค่าเสื= อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องทําการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื=อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี=ยนแปลงเกิดขึ)น
นอกจากนี) ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที=ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที=คาดว่าจะได้รับคืนตํ=ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น) นั
ในการนี)ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที=เกี=ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตและ
การประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายซึ=งเกี=ยวเนื=องกับสิ นทรัพย์น) นั
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี) สิ นตามโครงการผลประโยชน์ หลัง ออกจากงานของพนักงานประมาณขึ) นตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย ซึ= งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั)น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ)นเงินเดือน
ในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี=ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็ นต้น

142

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

12

7.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเB กียB วข้ องกัน
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั มีรายการธุรกิจที=สาํ คัญกับบุคคลหรื อกิจการที=เกี=ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าว
เป็ นไปตามเงื= อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที= ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริ ษทั และกิ จการที= เกี= ยวข้องกัน
เหล่านั)น ซึ=งเป็ นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี)
งบการเงินรวม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

รายการธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ซื4อวัสดุหีบห่อ

-

-

311

329

ส่ วนลดรับจากการซื4อสิ นค้า

-

-

-

2

รายการธุรกิจกับบริ ษทั ที#เกี#ยวข้องกัน
ขายสิ นค้าโดยบริ ษทั ฯ

17

21

17

21

ขายสิ นค้าโดยบริ ษทั ย่อย

30

27

-

-

1

-

1

-

ค่าบริ การรับ

(หน่วย: ล้านบาท)
นโยบายการกําหนดราคา

ราคาเป็ นไปตามปกติ
เช่นเดียวกับลูกค้าทัว# ไป
ตามที#ตกลงร่ วมกัน

ราคาเป็ นไปตามปกติ
เช่นเดียวกับลูกค้าทัว# ไป
ราคาเป็ นไปตามปกติ
เช่นเดียวกับลูกค้าทัว# ไป
ตามที#ตกลงร่ วมกัน

ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยและกิจการที=เกี=ยวข้องกัน ณ วันที= 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
มีรายละเอียดดังนี)

ลูกหนีก' ารค้ า - กิจการทีเ/ กีย/ วข้ องกัน (หมายเหตุ 10)
บริ ษทั ที6เกี6ยวข้องกัน (มีกรรมการหรื อผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน)
รวมลูกหนี@การค้า - กิจการที6เกี6ยวข้องกัน
ลูกหนีอ' ื/น - กิจการทีเ/ กีย/ วข้ องกัน (หมายเหตุ 10)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที6เกี6ยวข้องกัน (มีกรรมการหรื อผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน)
รวมลูกหนี@อื6น - กิจการที6เกี6ยวข้องกัน
รายงานประจำ�ปี 2562

งบการเงินรวม
2562
2561

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

6,284
6,284

6,917
6,917

3,187
3,187

3,946
3,946

91
91

91
91

91
91

2,134
91
2,225
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เจ้ าหนีก' ารค้ า - กิจการทีเ/ กีย/ วข้ องกัน (หมายเหตุ 17)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที6เกี6ยวข้องกัน (มีกรรมการหรื อผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน)
รวมเจ้าหนี@การค้า - กิจการที6เกี6ยวข้องกัน
เจ้ าหนีอ' ื/น - กิจการทีเ/ กีย/ วข้ องกัน (หมายเหตุ 17)
บริ ษทั ที6เกี6ยวข้องกัน (มีกรรมการหรื อผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน)
รวมเจ้าหนี@อื6น - กิจการที6เกี6ยวข้องกัน

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

งบการเงินรวม
2562
2561
136
136

-

53,642
136
53,778

55,363
55,363

57
57

119
119

57
57

119
119

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างปี สิ) นสุ ดวันที= 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริ ษทั มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที=ให้แก่
กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี)

ผลประโยชน์ระยะสั)น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม
8.

งบการเงินรวม
2562
2561
84
97
7
4
91
101

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
70
84
7
4
77
88

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

งบการเงินรวม
2562
2561
445
425
255,029
213,978
255,474
214,403

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
385
365
37,422
31,443
37,807
31,808

ณ วันที= 31 ธันวาคม 2562 เงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากประจํามีอตั ราดอกเบี)ยระหว่างร้อยละ 0.10 ถึง
1.20 ต่อปี (2561: ร้อยละ 0.13 ถึง 1.20 ต่อปี )
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9.

เงินลงทุนชัBวคราว
เงินลงทุนชัว= คราวคือ เงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี)ซ= ึ งแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม

10. ลูกหนีก) ารค้ าและลูกหนีอ) ืBน
งบการเงินรวม
2562
2561
ลูกหนี7การค้า - กิจการที:เกี:ยวข้องกัน
อายุหนี7คงค้างนับจากวันที:ถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
รวมลูกหนี7การค้า - กิจการที:เกี:ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

6,284
6,284

6,917
6,917

3,187
3,187

3,946
3,946

ลูกหนี7การค้า - กิจการที:ไม่เกี:ยวข้องกัน
อายุหนี7คงค้างนับจากวันที:ถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
เช็คคืน
รวม
หัก: ค่าเผือ: หนี7สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี7การค้า - กิจการที:ไม่เกี:ยวข้องกัน, สุ ทธิ
รวมลูกหนี7การค้า - สุ ทธิ

900,588

846,158

891,112

828,443

243,471
1,049
13,559
84,755
847
1,244,269
(75,623)
1,168,646
1,174,930

277,770
5,916
19,257
79,623
261
1,228,985
(69,969)
1,159,016
1,165,933

224,123
397
404
78,342
1,194,378
(66,536)
1,127,842
1,131,029

242,125
1,542
27
79,623
1,151,760
(69,099)
1,082,661
1,086,607

ลูกหนี7อื:น
ลูกหนี7อื:นกิจการที:เกี:ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)
ลูกหนี7อื:น
รายได้คา้ งรับ
รวมลูกหนี7อื:น
รวมลูกหนี7การค้าและลูกหนี7อื:น - สุ ทธิ

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

91
10,247
977
11,315
1,177,248

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

2,225
10,247
977
13,449
1,100,056

รายงานประจำ�ปี 2562
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11. สิ นค้ าคงเหลือ

ราคาทุน
วัตถุดิบ
สิ นค้า สํา เร็ จรู ป
วัสดุคงเหลือ
วัตถุดิบระหว่างทาง
รวม

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

2561
1,206,108
1,456,104
176,745
2,571,685
5,410,642

ราคาทุน
วัตถุดิบ
สิ นค้า สํา เร็ จรู ป
วัสดุคงเหลือ
วัตถุดิบระหว่างทาง
รวม

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

2561
1,169,093
1,435,008
165,138
2,571,685
5,340,924

งบการเงินรวม
รายการปรับลดราคาทุนเป็ น
มูลค่าสุ ทธิที6จะได้รับ
2562
2561
(20,139)
(13,896)
(4,727)
(13,227)
(1,489)
(1,489)
(26,355)
(28,612)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการปรับลดราคาทุนเป็ น
มูลค่าสุ ทธิที6จะได้รับ
2562
2561
(20,138)
(13,896)
(4,528)
(12,698)
(1,489)
(1,489)
(26,155)
(28,083)

(หน่วย: พันบาท)

สิ นค้าคงเหลือ-สุ ทธิ
2562
2561
2,643,478 1,192,212
1,230,873 1,442,877
180,578
175,256
2,570,417 2,571,685
6,625,346 5,382,030
(หน่วย: พันบาท)

สิ นค้าคงเหลือ-สุ ทธิ
2562
2561
2,621,744 1,155,197
1,205,546 1,422,310
168,404
163,649
2,570,403 2,571,685
6,566,097 5,312,841

ในระหว่างปี ปั จจุบนั กลุ่มบริ ษทั บันทึกการปรับลดราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที=จะได้รับ
เป็ นจํานวน 4 ล้านบาท (2561: 27 ล้านบาท) (เฉพาะบริ ษทั ฯ: 4 ล้านบาท 2561: 26 ล้านบาท) และบริ ษทั ฯมีการ
กลับรายการปรับลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือจํานวน 6 ล้านบาท (2561: 39 ล้านบาท) โดยนําไปหักจากมูลค่าของ
สิ นค้าคงเหลือที=รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายระหว่างปี
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เงินนลงทุ
นในบริ
ษทั ย่ อย
12. 12.
ลงทุ
ในบริ
12.
เงิเงินนลงทุ
นในบริ
ษษทั ทัย่ อย่ยอย
เงินนลงทุ
นในบริ
ทั ย่อยตามที
=แสดงอยู
ใ่ นงบการเงิ
นเฉพาะกิ
จการประกอบด้
นนลงทุ
น้นในหุ
้นญสามั
12.1 12.1
ลงทุ
ในบริ
อษยตามที
=แสดงอยู
ใ่ นงบการเงิ
นเฉพาะกิ
จการประกอบด้
นวยเงิ
ลงทุ
ในหุ
สามั
ของญของ
12.1
เงิเงินนลงทุ
นในบริ
ษษทั ทัย่อย่ยตามที
=แสดงอยู
ใ่ นงบการเงิ
นเฉพาะกิ
จการประกอบด้
วยเงิวยเงิ
นลงทุ
นในหุ
้นสามั
ญของ
บริ ษทั ดัไปนี
งต่อ) ไปนี)
บริบริษษทั ทั ดัดังต่งต่ออไปนี
)

(หน่
พั
(หน่
พันววย:
ย:บาท)
พันนบาท)
บาท)
(หน่(หน่
วย: วพัย:
นบาท)
นนปัปั นน>บผลที
ปั นเงิเงิผลที
ริฯษทั >>บบฯริริ ษษททัั ฯฯ
เงินปัเงินนผลที
>บริ ษทั ผลที
บริ ษทั
นเรีเรีาระแล้
ยยกชํ
ดส่ส่นววลงทุ
นเงิ
นลงทุน ราคาทุราคาทุ
รับระหว่
ยทุทุกชํ
กชํว าาวระแล้
ระแล้ววสัดสัส่ดวส่นเงิ
วสัสันเงิ
นเงิ
น นน รับระหว่
รับระหว่
างปี าางปี
งปี
บริบริษทษั ทั บริ ษทั
ทุนทุเรีนยเรีกชํ
านระแล้
นดลงทุ
น นนลงทุน ราคาทุ
น ราคาทุ
ารังปีบระหว่
2561 2562 2562
2561
2562 2562
25622561
2561 2561
25612562
2562 2562
25622561
2561 2561
256125622562 2562
2562
2562
25612561 2561
2562 2562
25612561 2561
(ร้
(ร้
อยละ)
(ร้ออยละ)
ยละ)
อยละ)
(ร้ออยละ)
ยละ)
(ร้อ(ร้ยละ)
(ร้อ(ร้ยละ)
บริ
ษษททัั พรอดดิ
จิิ จํจํ(มหาชน)
าากักัดด (มหาชน)
135,000
135,000
บริพรอดดิ
พรอดดิ
(มหาชน)
135,000
135,000
135,000
135,00032 32 32
32 32 32 32
3221,500
21,50021,500
21,500
21,50021,500
21,500
17,20017,200
17,200
18,92018,920
18,920
บริบริษษทั ทั พรอดดิ
จิ จจํิ าจํกัาดกัจด(มหาชน)
135,000
135,000
21,500
17,200
18,920

รายละเอี
ยดของบริ
ทั = งย่มี= งอสมียซึ
มีสเสี่ วเนได้
มีอาํ นาจควบคุ
มีสทีาระสํ
=มาีสคัาระสํ
่ ว= งนได้
12.2 12.2
รายละเอี
ยดของบริ
อษยซึ
าม่ํ นาจควบคุ
่ วสนได้
12.2
รายละเอี
ยดของบริ
ษษทั ทย่ั อย่ยซึ
ยสีทีย=ไทีม่เ=ไสีมม่ยีอมทีาํ ีอ=ไนาจควบคุ
มทีม=มทีีส=มาระสํ
ญาคัญ าคัญ

(หน่
ย:
(หน่
ล้าววนบาท)
ย: ล้ล้าานบาท)
นบาท)
(หน่ว(หน่
ย: ล้วาย:นบาท)

กํกําาอไรหรื
กําไรหรื
ไรหรื
ขาดทุ
ขาดทุ
ให้กกบบัั
กําไรหรื
อขาดทุ
นทีออ2แนขาดทุ
บ่ทีง2แให้บ่นนงกให้
บัทีที22แแกบ่บ่บั งงให้
ยยีอทีทีาํ 22ไไนาจ
ม่ม่มมีีออาาํํ นาจ
สัสั2ถดดือ2ถส่ส่โดย
นที
นนปัปัานนกยให้
กกสีบบััย ส่ส่เสีววนได้
ั ยให้
ส่ วนได้
นได้
ยม่ทีม2ไีอม่เเสีสีาํ มนาจ
นาจ
วนที
ือววโดย
นที22ถถืืออโดย
โดย
ปั นเงิเงิาผลจ่
ผลจ่
ยให้
ส่ วเนได้
นได้
ย เเสีสี ยย
ั ส่กวาาบนได้
สัดสัส่ดวส่นที
ส่ วนได้
เสี ยส่ส่ทีเสีวว2ไนได้
เงินปัเงินนผลจ่
ยให้
บผลจ่
ม่ม่มมีีออาาํํ นาจ
ม่ม่มมีีออมาาํํ นาจควบคุ
วนได้
นได้
ีอทีทีาํ 22ไไนาจ
นาจควบคุ
ควบคุ
มควบคุ
ควบคุ
ในบริ
ในบริ
วนได้
นได้
ย เเสีสี ยย ส่ วส่นได้
มีอทีทีาํ 22ไไนาจควบคุ
นาจควบคุ
ม มม
เสีส่ส่ยเทีสีววนได้
2ไยม่ทีม2ไีม่อเเสีสีามํ ยยนาจ
ส่ วส่นได้
เสีส่ส่ยเสีววนได้
มในบริ
ษทั มมย่ษในบริ
อทั ยย่อยษษททัั ย่ย่ออยย ที2ไม่ทีม2ไีอม่าํ นาจควบคุ
ษษททัั ย่ย่ออยสะสม
ทีทีาํ 22ไไนาจควบคุ
ม่ม่มมีีออาาํํ นาจควบคุ
มม มในบริ
ควบคุ
มควบคุ
ควบคุ
ในบริ
ในบริ
ย่อยสะสม
ยสะสม ในระหว่
บริ ษษททัั
ในระหว่
ในระหว่
างปี าางปี
งปี
ในระหว่
ในระหว่
างปี าางปี
งปี
นาจควบคุ
บริบริษทั ษทั บริ
างปีในระหว่
ในระหว่
างปีในระหว่
ษทั มมษย่ในบริ
อทั ยสะสม
ที2ไทีม่2ไมม่ีอมาํ ีอนาจควบคุ
ม ม ควบคุ
2562
2561
2562
2561
2562
2561
2562
2562 2562
2561 25612562
2562 2562 25612561 2561 25622562 2562 25612561 2561 25622562 2562 25612561 2561
2561
2562
2561
(ร้
อ
ยละ)
(ร้
อ
ยละ)
อยละ)
(ร้อ(ร้ยละ)
อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อ(ร้ยละ)
อ(ร้ยละ)
บริ
ษ
ท
ั
พรอดดิ
จ
ิ
จํ
า
กั
ด
(มหาชน)
68
บริ
พรอดดิ
ษทั จพรอดดิ
ดจ(มหาชน)
ิ จํากัด (มหาชน)
68 385385 385
385 377377 377
377 45 45 45
45 39 39 39
39 37 37 37
37 40 40 40
40
บริบริษทษั ทั พรอดดิ
ิ จํจาิ จํกัาดกั(มหาชน)
6868 68 68 68 68

อมูลทางการเงิ
นโดยสรุ
ปของบริ
ทั =มย่ีส=มอ่ วีสยที
=มีสเสี่ วเยนได้
=ไาม่ํ นาจควบคุ
มีอาํ นาจควบคุ
มีสทีาระสํ
=มาีสคัาระสํ
12.3
ข้ข้ออมูมูลลข้ทางการเงิ
นนโดยสรุ
ปของบริ
ษทั ษย่ทั อย่ยที
นได้
มทีม=มทีีส=มาระสํ
ญาคัซึญ= งาเป็ซึคั= งนญเป็ข้ซึนข้
อ= งมูเป็ลอมูนข้ล อมูล
่ วนได้
12.3 12.3
ทางการเงิ
โดยสรุ
ปของบริ
อษยที
สีทีย=ไทีม่เ=ไสีมม่ยีอมทีาํ ีอนาจควบคุ
ก่อนการตั
ดรายการระหว่
ก่ก่ออนการตั
ดดรายการระหว่
างกั
นการตั
รายการระหว่
างกันนางกัน
สรุ ปรายการฐานะทางการเงิ
นของบริ
ษทั พรอดดิ
ากัด (มหาชน)
สรุสรุปปรายการฐานะทางการเงิ
นของบริ
ษทั ษทั พรอดดิ
จิ จํจาิ จํกัาดกัจ(มหาชน)
รายการฐานะทางการเงิ
นของบริ
พรอดดิ
ดิ จํ(มหาชน)
ล้ล้าานบาท)
(หน่(หน่
วย:วล้(หน่
(หน่
ย:านบาท)
ล้ววาย:
ย:
นบาท)
นบาท)
2562
25612561 2561
2562 2562
2562
2561
หหยนมุมุยนนเวี
สิสินนทรัทรัพสิสิพย์นนหย์ทรั
376376 376
386386 386
ทรั
หมุมุนพพนเวีย์ย์เวี
เวียยนน
376
386
หหยนมุมุยนนเวี
สิสินนทรัทรัพสิสิพย์นนไย์ทรั
ม่ไม่หพพหมุย์ย์นมุไไนเวีม่ม่เวี
294294 294
300300 300
ทรั
เวียยนน
294
300
หนี
ยนยนนเวี
75 75 75
109109 109
หมุ
หนี@ ส@ สิ นิ หนี
หนี
นหมุหมุ@@ สสนิินนเวีเวี
หมุ
เวียยนน
75
109
หนี
18 18 18
12 12 12
หหยนมุมุยนนเวี
หนี@ ส@ สิ นิ หนี
หนี
นไม่ไม่ห@@ สสหมุิิ นนมุนไม่
ไม่นเวีเวี
เวียยนน
18
12
สรุสรุปปรายการกํ
าไรขาดทุ
นนเบ็เบ็ดเสร็
ษทั ษทัพรอดดิ
จิ จํจาิ จํกัาดกัจ(มหาชน)
สรุ ปรายการกํ
าไรขาดทุ
เบ็จของบริ
ดจเสร็
จของบริ
ษทั พรอดดิ
ากัด (มหาชน)
รายการกํ
าไรขาดทุ
ดนเสร็
ของบริ
พรอดดิ
ดิ จํ(มหาชน)

รายได้
รายได้รายได้
รายได้
กํกําไร
าไรกํกําาไร
ไร
กํกําไรขาดทุ
นนเบ็เบ็ดเสร็
กํกําาไรขาดทุ
เบ็
าไรขาดทุ
ไรขาดทุ
ดนนเสร็
เบ็จอืจดด6นอืเสร็
เสร็
6น จจอือื66นน
กํกําไรขาดทุ
นนเบ็เบ็ดเสร็
กํกําาไรขาดทุ
เบ็
เสร็
าไรขาดทุ
ไรขาดทุ
ดนนเสร็
เบ็จรวม
จดดรวม
เสร็ จจรวม
รวม
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(หน่(หน่
วย:วล้(หน่
ล้ล้าานบาท)
(หน่
ย:านบาท)
ล้ววาย:
ย:
นบาท)
นบาท)
สําหรั
บปีสํสํบสิาาปี@ นหรั
ทีทีธัน66 31
ธัธันนวาคม
สําหรั
หรัสิสุ@ นบบดสุวัปีปีนดสิสิทีวั@@ นนน6 สุสุ31ทีดด6 ธัวัวั31นนวาคม
31วาคม
วาคม
2562
25612561 2561
2562 2562
2562
2561
677677 677
706
677
706 706
706
66 66 66
57
66
57 57
57
- - -1 1 11
66 66 66
58 58 58
66
58
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สรุ ปรายการกระแสเงินสดของบริ ษทั พรอดดิจิ จํากัด (มหาชน)
(หน่วย: ล้านบาท)
สําหรับปี สิ@ นสุ ดวันที6 31 ธันวาคม
2562
2561
138
107
(49)
(33)
(59)
(54)
35
15

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ6มขึ@นสุ ทธิ

13. เงินลงทุนระยะยาวอืBน
เงินลงทุนระยะยาวอื=น ณ วันที= 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังต่อไปนี)
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
ราคาทุน/
ราคาทุน/
ราคาทุน
ราคาทุน
ตัดจําหน่าย มูลค่ายุติธรรม ตัดจําหน่าย มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนเผื*อขาย
ตราสารทุนในความต้องการตลาด - ในประเทศ
บวก: ส่ วนเกินทุนจากการเปลี#ยนแปลงมูลค่า
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ# ขาย
ตราสารหนีท4 จี* ะถือจนครบกําหนด
ตราสารหนี4ภาคเอกชน
เงินลงทุนทัว* ไป
ตราสารทุนที#ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาด ในประเทศ
หัก: ค่าเผือ# การด้อยค่า
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื#น - สุ ทธิ

148

6,524

17,160

6,524

10,636
17,160

12,929
19,453

10,000
10,000

10,000
10,000

55,100
55,100
55,100
82,260

55,100
55,100
(13,847)
41,253
70,706

19,453

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

18
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ค่ าเสื+ อมราคาสะสม
1 มกราคม 2561
ค่าเสื2 อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื2 อมราคาสําหรับส่ วนที2จาํ หน่าย
31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื2 อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื2 อมราคาสําหรับส่ วนที2จาํ หน่าย/ตัดจําหน่าย
31 ธันวาคม 2562

ราคาทุน
1 มกราคม 2561
ซืHอเพิ2ม
จําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
31 ธันวาคม 2561
ซืHอเพิ2ม
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
31 ธันวาคม 2562

14. ทีด# นิ อาคารและอุปกรณ์

-

473,682
473,682
85,707
559,389

ที2ดินและส่ วน
ปรับปรุ งที2ดิน

816,546
61,640
(40,114)
838,072
69,899
(5,885)
902,086

1,414,248
6,297
(42,455)
153,384
1,531,474
10,533
(7,176)
186,321
1,721,152

โรงงานและ
สิ2 งปลูกสร้าง

2,912,188
192,469
(145,997)
2,958,660
223,542
(29,447)
3,152,755

3,582,874
38,105
(146,503)
84,519
3,558,995
77,597
(29,959)
556,148
4,162,781

เครื2 องจักรและ
อุปกรณ์

388,703
34,649
(24,468)
398,884
37,410
(7,547)
428,747

490,386
16,144
(24,657)
21,501
503,374
21,318
(7,796)
14,283
531,179
99,057
10,359
(2,230)
107,186
12,212
(3,773)
115,625

123,152
4,927
(2,328)
2,657
128,408
7,336
(4,130)
8,724
140,338

งบการเงินรวม
เครื2 องมือและ
เครื2 องใช้และเครื2 อง
เครื2 องใช้ในโรงงาน ตกแต่งสํานักงาน

129,358
23,165
(6,571)
145,952
21,607
(14,159)
153,400

194,715
9,806
(6,960)
197,561
7,196
(14,279)
190,478

ยานพาหนะ

-

747,717
364,805
(265,146)
847,376
394,786
(768,195)
473,967

สิ นทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้าง

19

4,345,852
322,282
(219,380)
4,448,754
364,670
(60,811)
4,752,613

7,026,774
440,084
(222,903)
(3,085)
7,240,870
604,473
(63,340)
(2,719)
7,779,284

รวม

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

559,389

31 ธันวาคม 2562

1,010,026

600,335

-

เครื2 องจักรและ
อุปกรณ์

2562 (จํานวน 339 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่ วนที2เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)

2561 (จํานวน 295 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่ วนที2เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)

ค่ าเสื+ อมราคาสําหรับปี

692,721

473,682
818,385

681
681
681

-

โรงงานและ
สิ2 งปลูกสร้าง

ค่ าเผื+อการด้ อยค่ า
1 มกราคม 2561
31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2562
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2561

ที2ดินและส่ วน
ปรับปรุ งที2ดิน

102,377

104,435

55
55
55

24,615

21,124

98
98
98

งบการเงินรวม
เครื2 องมือและ
เครื2 องใช้และเครื2 อง
เครื2 องใช้ในโรงงาน ตกแต่งสํานักงาน
-

37,078

51,609

ยานพาหนะ

473,967

847,376

-

สิ นทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้าง

834
834
834

20

364,670

322,282

3,025,837

2,791,282

รวม

(หน่วย: พันบาท)

รายงานประจำ�ปี 2562
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31 ธันวาคม 2562
ค่ าเสื+ อมราคาสะสม
1 มกราคม 2561
ค่าเสื2 อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื2 อมราคาสําหรับส่ วนที2จาํ หน่าย
31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื2 อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื2 อมราคาสําหรับส่ วนที2จาํ หน่าย/ตัดจําหน่าย
31 ธันวาคม 2562

ราคาทุน
1 มกราคม 2561
ซืHอเพิ2ม
จําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
31 ธันวาคม 2561
ซืHอเพิ2ม
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนเข้า (ออก)

765,397
57,523
(40,114)
782,806
65,584
(5,885)
842,505

-

1,319,644
6,297
(42,455)
142,438
1,425,924
8,978
(7,176)
185,591
1,613,317

โรงงานและ
สิ2 งปลูกสร้าง

441,061
441,061
73,000
514,061

ที2ดินและส่ วน
ปรับปรุ งที2ดิน

2,405,796
153,967
(145,997)
2,413,766
184,144
(29,447)
2,568,463

2,957,150
36,762
(146,503)
10,759
2,858,168
76,102
(29,959)
555,744
3,460,055

เครื2 องจักรและ
อุปกรณ์

256,846
22,139
(24,469)
254,516
24,795
(7,505)
271,806

332,779
12,569
(24,657)
2,777
323,468
14,758
(7,656)
9,302
339,872
95,108
10,047
(2,230)
102,925
12,015
(3,773)
111,167

118,600
4,803
(2,328)
2,657
123,732
7,286
(4,130)
8,724
135,612

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื2 องมือและ
เครื2 องใช้และเครื2 อง
เครื2 องใช้ในโรงงาน ตกแต่งสํานักงาน

125,868
22,173
(6,571)
141,470
20,438
(14,159)
147,749

187,767
7,848
(6,960)
188,655
7,196
(14,279)
181,572

ยานพาหนะ

-

667,395
339,378
(161,716)
845,057
368,063
(762,080)
451,040

สิ นทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง

21

3,649,015
265,849
(219,381)
3,695,483
306,976
(60,769)
3,941,690

6,024,396
407,657
(222,903)
(3,085)
6,206,065
555,383
(63,200)
(2,719)
6,695,529

รวม

(หน่วย: พันบาท)

152

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

68,011

24,347

20,709
33,823

47,185

-

451,040

845,057

-

834
834
834

2,753,005

2,509,748

รวม

22

ณ วันที' 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีอาคาร เครื' องจักรและอุปกรณ์จาํ นวนหนึ' งซึ' งตัดค่าเสื' อมราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื' อมราคาสะสมของ
สิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจาํ นวนเงินประมาณ 2,528 ล้านบาท (2561: 2,422 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 2,062 ล้านบาท 2561: 1,975 ล้านบาท)

306,976

891,592

68,897

98
98
98

สิ นทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง

2562 (จํานวน 287 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่ วนที2เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)

770,131

514,061

31 ธันวาคม 2562
ค่ าเสื+ อมราคาสําหรับปี

444,402

55
55
55

ยานพาหนะ

265,849

642,437

441,061

31 ธันวาคม 2561

-

เครื2 องจักรและ
อุปกรณ์

2561 (จํานวน 244 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่ วนที2เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)

681
681
681

โรงงานและ
สิ2 งปลูกสร้าง

-

ค่ าเผื+อการด้ อยค่ า
1 มกราคม 2561
31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2562
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี

ที2ดินและส่ วน
ปรับปรุ งที2ดิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื2 องมือและ
เครื2 องใช้และเครื2 อง
เครื2 องใช้ในโรงงาน ตกแต่งสํานักงาน

(หน่วย: พันบาท)

15.
15.
15.
15.

สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน - ซอฟต์ แวร์ คอมพิวเตอร์
สิสิ นนทรั
- ซอฟต์ แแวร์
ทรัพพพย์ย์ย์ ไไไม่ม่ม่ มมมตตตีีี วววััั ตน
ตน
วร์ คคอมพิ
อมพิวววเตอร์
เตอร์
ตน --นซอฟต์
ซอฟต์
มูสิ นลค่ทรัาตามบั
ญชีของสิ
ทรัพย์ไแม่วร์มคีตอมพิ
วั ตน ณเตอร์
วันที; 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แสดงได้ดงั นีA
มูมูลลค่ค่าาตามบั
ญชีชีขของสิ
นทรัพพย์ย์ไไม่ม่มมีีตตววัั ตน
ณ วัวันนทีที;; 31
ธันวาคม 2562
และ 2561
แสดงได้ดดงงัั นีนีAA
มูลค่าตามบั
ตามบัญ
ญชีของสิ
องสิ นนทรั
ทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ตน ณ
ณ วันที; 31
31 ธัธันนวาคม
วาคม 2562
2562 และ
และ 2561
2561 แสดงได้
แสดงได้ดงั นีA (หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน
ราคาทุ
หัราคาทุ
ก ค่านนนตัดจําหน่ายสะสม
ราคาทุ
หัหัมูลกกค่ค่ค่าตามบั
าตัดจําหน่
ยสะสม
ชี -าาาสุยสะสม
ทธิ
หัก ค่าาตัตัดดจํจําาญหน่
หน่
ยสะสม
มูมูลลค่ค่าาตามบั
ญ
ชี
สุ
ทธิ
มูลค่าตามบั
ตามบัญ
ญชีชี -- สุสุ ททธิธิ

งบการเงินรวม
นรวม2561
งบการเงิ
2562งบการเงิ
งบการเงินนรวม
รวม
2562
2561
2562
2561
73,534
69,456
2562
2561
73,534
69,456
73,534
69,456
(42,546)
(35,968)
73,534
69,456
(42,546)
(35,968)
(42,546)
(35,968)
30,988
33,488
(42,546)
(35,968)
30,988
33,488
33,488
30,988
30,988
33,488

(หน่
วย:จการ
พันนบาท)
(หน่
งบการเงินเฉพาะกิ
(หน่ววย:
ย: พั
พันบาท)
บาท)
งบการเงิ
น
เฉพาะกิ
จ
การ
งบการเงิ
การ
2562 นนเฉพาะกิ
งบการเงิ
เฉพาะกิ2561
จจการ
2562
2561
2562
2561
72,967
68,889
2562
2561
72,967
68,889
72,967
68,889
(41,986)
(35,421)
72,967
68,889
(41,986)
(35,421)
(41,986)
(35,421)
30,981
33,468
(41,986)
(35,421)
30,981
33,468
30,981
33,468
30,981
33,468

มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
มูซืมูDลลอค่ค่ซอฟต์
าตามบั
ญ
ชีตนน้้ ปีปี วเตอร์
ญ
แวร์
มูลค่าาตามบั
ตามบั
ญชีชีคตตอมพิ
น้ ปี
ซืรัซืบDD ออโอนจากที
ซอฟต์
แ
วร์
ค
อมพิ
ววเตอร์
อาคารและอุ
ซืDอซอฟต์
ซอฟต์แแวร์
วร์Jดคคินอมพิ
อมพิ
วเตอร์
เตอร์ ปกรณ์
รัค่รับบาตัโอนจากที
J
ด
ิ
น
อาคารและอุ
ปกรณ์
ดจําหน่ายJJดดิินน อาคารและอุ
รับโอนจากที
โอนจากที
อาคารและอุปปกรณ์
กรณ์
ค่มูค่าาลตัตัค่ดดาจํจํตามบั
าาหน่
า
ย
ค่าตัดจําหน่
หน่าาญยยชีปลายปี
มูมูลลค่ค่าาตามบั
ญชีชีปปลายปี
มูลค่าตามบั
ตามบัญ
ญชีปลายปี
ลายปี

งบการเงินรวม
นรวม2561
งบการเงิ
2562งบการเงิ
งบการเงินนรวม
รวม
2562
2561
2562
2561
33,488
36,530
2562
2561
33,488
36,530
33,488
36,530
1,359
427
33,488
36,530
1,359
427
1,359
427
2,719
3,085
1,359
427
2,719
3,085
2,719
3,085
(6,578)
(6,554)
2,719
3,085
(6,578)
(6,554)
(6,578)
(6,554)
30,988
33,488
(6,578)
(6,554)
33,488
30,988
30,988
33,488
30,988
33,488

(หน่
วย:จการ
พันนบาท)
(หน่
งบการเงินเฉพาะกิ
(หน่ววย:
ย: พั
พันบาท)
บาท)
งบการเงิ
น
เฉพาะกิ
จ
การ
งบการเงิ
จจการ
2562 นนเฉพาะกิ
งบการเงิ
เฉพาะกิ2561
การ
2562
2561
2562
2561
33,468
36,436
2562
2561
33,468
36,436
33,468
36,436
1,359
427
33,468
36,436
1,359
427
1,359
427
2,719
3,085
1,359
427
2,719
3,085
2,719
3,085
(6,565)
(6,480)
2,719
3,085
(6,565)
(6,480)
(6,565)
(6,480)
30,981
33,468
(6,565)
(6,480)
30,981
33,468
30,981
33,468
30,981
33,468

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสําหรับปี 2562 และ 2561 แสดงได้ดงั นีA
การกระทบยอดมู
ลค่าตามบัญ
ชีของสิ นนทรั
พย์ไม่มีตวั ตนสําาหรั
บปี 2562 และ
2561 แสดงได้
ดงงัั นีนีAA
การกระทบยอดมู
การกระทบยอดมูลลค่ค่าาตามบั
ตามบัญ
ญชีชีขของสิ
องสิ นทรั
ทรัพพย์ย์ไไม่ม่มมีีตตววัั ตนสํ
ตนสําหรั
หรับบปีปี 2562
2562 และ
และ 2561
2561 แสดงได้
แสดงได้ดด(หน่
งั นีAวย: พันบาท)

16.
16.
16.
16.

17.
17.
17.
17.

วงเงินสิ นเชื9 อของเงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสัA นจากสถาบันการเงินและเจ้ าหนีทA รัสต์ รีซีท
วงเงิ
นนสิสิ นนเชื
99 ออของเงิ
กเกินนบับัญ
ชี เงิเงินนกูกู้้ ยยืืมมระยะสั
AA นนจากสถาบั
นนการเงิ
นนและเจ้
วงเงิ
ของเงินนนเบิ
เบิ
ระยะสั
จากสถาบั
และเจ้ าาาหนี
หนีทททAAA รัรัรัสสสต์ต์ต์ รรรีีีซซซีีีททท
วงเงิ
นสิA ทนรัเชื
เชื
เบิกกษเกิ
เกิทั นฯบัคิญ
ญดชีชีดอกเบี
เงินกู้ยA ืมในอั
ระยะสั
จากสถาบั
นการเงิ
การเงิ
เจ้าหนี
สต์9 อรของเงิ
ี ซีทของบริ
ตราA นLIBOR
บวกอั
ตราส่นวและเจ้
นเพิ;มต่หนี
อปี
เจ้
า
หนี
ท
รั
ส
ต์
ร
ี
ซ
ี
ท
ของบริ
ษ
ท
ั
ฯ
คิ
ด
ดอกเบี
ย
ในอั
ต
รา
LIBOR
บวกอั
ต
ราส่
ว
นเพิ
ม
ต่
AA ทรัสต์รีซีทของบริ ษทั ฯ คิดดอกเบีAA ยในอัตรา LIBOR บวกอัตราส่ วนเพิ;;มต่ออปีปี
เจ้
าาหนี
เจ้
หนี
ี ซีทของบริ ษทั ฯ คิดดอกเบี
รา LIBOR
วนเพิ;มนการทั
ต่อปี ว; ไปเกี;ยวกับการดํารง
A ยในอันตของกลุ
่มบริ ษบวกอั
วงเงินAสิทนรัสเชืต์;อรจากธนาคารและสถาบั
นการเงิ
ทั มีขตอ้ ราส่
กําหนดเป็
่่มมบริ
วงเงิ
นนสิสิวนนนทางการเงิ
เชื;;ออจากธนาคารและสถาบั
การเงิ
นของกลุ
ขขออ้้ กํกําาหนดเป็
ว; ไปเกี;;ยยวกั
บการดําารง
วงเงิ
การเงิ
นการทั
่มบริ ษทั นการทั
อัตราส่
นและจํากัดการก่นนนอภาระผู
พันในทรั
พย์ษษษสทททััั ิ นมีมีมีของกลุ
่มบริ
วงเงิ
นสิ นเชื
เชื;อจากธนาคารและสถาบั
จากธนาคารและสถาบั
การเงินนกของกลุ
ของกลุ
บริ
ขอ้ กําหนดเป็
หนดเป็
นการทัวว;; ไปเกี
ไปเกี;ยวกั
วกับบการดํ
การดํารง
รง
่
อัอัตตราส่
ว
นทางการเงิ
น
และจํ
า
กั
ด
การก่
อ
ภาระผู
ก
พั
น
ในทรั
พ
ย์
ส
ิ
น
ของกลุ
ม
บริ
ษ
ท
ั
วนทางการเงิ
นและจํ
ากัดการก่อภาระผูกพันในทรัพย์สินของกลุ่มบริ ษทั
อัตาราส่
ราส่
นทางการเงิ
และจํ
เจ้
หนีกA วารค้
าและเจ้ านหนี
อA ื9นากัดการก่อภาระผูกพันในทรัพย์สินของกลุ่มบริ ษทั
เจ้ าหนีกกAA ารค้
ารค้ าและเจ้ าาหนี
หนีอA ื9น
เจ้
เจ้ าาหนี
หนีกA ารค้ าาและเจ้
และเจ้ าหนีออAA ื9ื9นน
(หน่วย: พันบาท)
เจ้าหนี6การค้า - กิจการที8เกี8ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)
เจ้
าหนี66 อกกื8นารค้
า - กิกิจจการที
กีกี88ยยอวข้
องกั(หมายเหตุ
น (หมายเหตุ
เจ้
8เกี8ย888เเเวข้
7) 7)
7)
เจ้าาหนี
หนี6การค้
ารค้- กิาา จ-- การที
กิจการที
การที
กี8ยวข้
วข้งกัออนงกั
งกันน (หมายเหตุ
(หมายเหตุ
7)
เจ้
าาหนี
88เเกีกี88ยย8ไวข้
ออกีงกั
นน อ(หมายเหตุ
7)
6 กออื8ื8นนารค้-- กิกิา จจ- การที
8
เจ้
หนี
กิ
จ
การที
ม่
เ
ย
วข้
งกั
น
6
การที
วข้
งกั
(หมายเหตุ
7)
เจ้าหนี6อื8น - กิจการที8เกี8ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)
เจ้
าหนี66 กอกื8นารค้
า - กิกิจจการที
กีกี88ยยอวข้
องกันน
เจ้
8ไม่เ888ไไไกีม่ม่ม่8ยเเเวข้
เจ้าาหนี
หนี6การค้
ารค้- กิาา จ-- การที
กิจการที
การที
กี8ยวข้
วข้งกัออนงกั
งกัน
เจ้
าาใช้
หนี
ื8ื8นน --างจ่
กิกิจจาการที
88ไไม่ม่เเกีกี88ยยวข้
อองกั
นน
66 ออ่ายค้
ค่เจ้
า
จ
ย
หนี
การที
วข้
งกั
เจ้าหนี6อื8น - กิจการที8ไม่เกี8ยวข้องกัน
ค่รวมเจ้
จ่ายค้
างจ่ารค้
าย
ค่ค่าาาใช้
ใช้
ยค้
ใช้จจา่่าาหนี
ยค้าา6 กงจ่
งจ่าายยาและเจ้าหนี6อื8น
รวมเจ้
าหนี66 กการค้
าและเจ้าาหนี
6 อื8น
รวมเจ้
รวมเจ้าาหนี
หนี6การค้
ารค้าาและเจ้
และเจ้าหนี
หนี66 ออื8ื8นน

รายงานประจำ�ปี 2562

งบการเงินรวม
นรวม2561
งบการเงิ
2562งบการเงิ
งบการเงินนรวม
รวม
2562
2561
2562
2561
2562 136
2561 136
57
119--136
136
57
119
1,840,220
1,053,732
57
119
57
119
1,840,220
1,053,732
184,396
170,095
1,840,220
1,053,732
1,840,220
1,053,732
184,396
170,095
222,784
194,574
184,396
170,095
184,396
170,095
222,784
194,574
222,784
194,574
2,247,593
1,418,520
222,784
194,574
2,247,593
1,418,520
2,247,593
1,418,520
2,247,593
1,418,520

(หน่
วย:จพั
นนบาท)
งบการเงินเฉพาะกิ
(หน่
(หน่ววย:
ย: พั
พัการ
นบาท)
บาท)
งบการเงิ
น
เฉพาะกิ
จ
การ
งบการเงิ
จจการ
2562 นนเฉพาะกิ
งบการเงิ
เฉพาะกิ2561
การ
2562
2561
2562
2561
53,778
55,363
2562
2561
53,778
55,363
57
119
53,778
55,363
53,778
55,363
57
119
1,784,010
964,484
57
119
57
119
1,784,010
964,484
181,927
166,562
1,784,010
964,484
1,784,010
964,484
181,927
166,562
218,150
187,652
181,927
166,562
181,927
166,562
218,150
187,652
218,150
187,652
2,237,922
1,374,180
218,150
187,652
2,237,922
1,374,180
2,237,922
1,374,180
2,237,922
1,374,180

23
23
153
23
23

18.
สํ ารองผลประโยชน์ รระยะยาวของพนั
กงาน
18.
18. สํสํ าารองผลประโยชน์
รองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนั
ะยะยาวของพนักกงาน
งาน
จํจําานวนเงิ
นสํารองผลประโยชน์รระยะยาวของพนั
กงานซึ;; งงเป็
นเงิ นนชดเชยพนั
กงานเมื;;ออออกจากงานแสดง
จํานวนเงิ
นวนเงินนสํสําารองผลประโยชน์
รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนั
ะยะยาวของพนักกงานซึ
งานซึ; งเป็
เป็ นเงิ
นเงิ นชดเชยพนั
ชดเชยพนักกงานเมื
งานเมื;อออกจากงานแสดง
ออกจากงานแสดง
ได้
ด
ง
ั
นี
A
ได้ดดงงัั นีนีAA
ได้

สํสํ าารองผลประโยชน์
รระยะยาวของพนั
กกงานต้
นนปีปี
รองผลประโยชน์
ะยะยาวของพนั
งานต้
สํส่าวรองผลประโยชน์
ระยะยาวของพนั
JJรรัับบรูรู ้้ใในกํ
าาไรหรื
ออขาดทุ
นน :: กงานต้ นปี
ส่ส่ ววนที
นที
นกํ
ไรหรื
ขาดทุ
รู ้ใกนกํ
าไรหรืจจุอบขาดทุ
ต้ต้นที
นนทุทุJรนนับบริ
ารในปั
นนัั น :
บริ
ก
ารในปั
จ
จุ
บ
ต้ต้นนทุทุนนดอกเบี
บริ การในปั
DD ยย จจุบนั
ต้ต้นนทุทุนนดอกเบี
Dย ต
ต้ต้นนทุทุนนดอกเบี
บริ
กการในอดี
บริ
ารในอดี
ตต
นทุJรนับบริ
กนกํ
ารในอดี
ส่ส่ ววต้นที
รู
้
ใ
า
ไรขาดทุ
นนเบ็
ดดเสร็
จจอือืJJนน ::
JJรรัับบรูรู ้้ใในกํ
าาไรขาดทุ
เบ็
เสร็
ส่ ว(กํนที
นที
นกํ
ไรขาดทุ
น
เบ็
ด
เสร็
จอืJน : ก
า
ไร)
ขาดทุ
น
จากการประมาณการตามหลั
(กํ
าาไร)
ขาดทุ
จากการประมาณการตามหลั
กก
(กํ
ไร)
ขาดทุปนนระกั
จากการประมาณการตามหลั
คณิ
ต
ศาสตร์
น
ภั
ย
คณิ
ปประกั
คณิส่ตตวศาสตร์
ศาสตร์
ระกันนภัภัยย Jยนแปลงข้อสมมติดา้ น
นที
J
เ
กิ
ด
จากการเปลี
ส่ส่ ววนที
นทีJJเเกิกิดดจากการเปลี
จากการเปลีJJยยนแปลงข้
นแปลงข้ออสมมติ
สมมติดดาา้้ นน
ประชากรศาสตร์
ประชากรศาสตร์
ส่ส่ ววประชากรศาสตร์
นทีJJเเกิกิดดจากการเปลี
JJยยนแปลงข้
ออสมมติ
ททางการเงิ
นน
จากการเปลี
นแปลงข้
สมมติ
างการเงิ
ส่ส่ ววนที
นที
J
เ
กิ
ด
จากการเปลี
J
ย
นแปลงข้
อ
สมมติ
ท
างการเงิ
น
นที
J
เ
กิ
ด
จากการปรั
บ
ปรุ
ง
จากประสบการณ์
ส่ส่ ววนที
บบปรุ
งงจากประสบการณ์
นทีJJเเกิกิดดทจากการปรั
จากการปรั
ปรุ
จากประสบการณ์
่
ผลประโยชน์
J
ี
จ
า
ยในระหว่
า
งปี
ผลประโยชน์
งปี
ผลประโยชน์ททีJีJจจ่่าายในระหว่
ยในระหว่าางปี
สํสํ าารองผลประโยชน์
ร
ะยะยาวของพนั
กกงานปลายปี
รองผลประโยชน์
ร
ะยะยาวของพนั
สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานปลายปี
งานปลายปี
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งบการเงิ
นรวม
งบการเงิ
งบการเงินนรวม
รวม
2562
2561
2562
2561
2562
2561
119,601
111,412
119,601
111,412
119,601
111,412

(หน่
ววย:
พั
นนบาท)
(หน่
ย:
พั
(หน่
ว
ย:
พั
นจบาท)
บาท)
งบการเงิ
น
เฉพาะกิ
การ
งบการเงิ
งบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิจจการ
การ
2562
2561
2562
2561
2562
2561
107,442
100,001
107,442
100,001
107,442
100,001

19,961
19,961
19,961
3,697
3,697
3,697
27,598
27,598
27,598

12,416
12,416
12,416
2,952
2,952
2,952--

17,392
17,392
17,392
3,217
3,217
3,217
24,142
24,142
24,142

10,550
10,550
10,550
2,660
2,660
2,660--

--

(1,347)
(1,347)
(1,347)

--

(1,786)
(1,786)
(1,786)

---(13,906)
(13,906)
(13,906)
156,951
156,951
156,951

11,164
11,164
11,164
(251)
(251)
(251)
(16,745)
(16,745)
(16,745)
119,601
119,601
119,601

---(13,698)
(13,698)
(13,698)
138,495
138,495
138,495

11,892
11,892
11,892
364
364
364
(16,239)
(16,239)
(16,239)
107,442
107,442
107,442

เมื
; อ วัน ที; 5 เมษายน 2562
พระราชบัญ
ญัตติิ คคุุ ้้มม ครองแรงงาน
(ฉบับบ ทีที;; 7)
พ.ศ. 2562
ได้ปป ระกาศลงใน
เมื
เมื;; ออ วัวันน ทีที;; 55 เมษายน
เมษายน 2562
2562 พระราชบั
พระราชบัญ
ญ ญั
ญัติ คุ ้ม ครองแรงงาน
ครองแรงงาน (ฉบั
(ฉบับ ที; 7)
7) พ.ศ.
พ.ศ. 2562
2562 ได้
ได้ป ระกาศลงใน
ระกาศลงใน
ํ
ราชกิ
จ
จานุ
เ
บกษา
ซึ
;
ง
ได้
ก
า
หนดอั
ต
ราค่
า
ชดเชยเพิ
ม
เติ
ม
กรณี
น
ายจ้
า
งเลิ
ก
จ้
า
ง
สํ
า
หรั
บ
ลู
ก
จ้
าางซึ
;; งงทํทําางาน
;
ํ
ราชกิ
จ
จานุ
เ
บกษา
ซึ
;
ง
ได้
ก
า
หนดอั
ต
ราค่
า
ชดเชยเพิ
ม
เติ
ม
กรณี
น
ายจ้
า
งเลิ
ก
จ้
า
ง
สํ
า
หรั
บ
ลู
ก
จ้
งซึ
งาน
;
ราชกิ จจานุ เ บกษา ซึ; งได้กาํ หนดอัตราค่ า ชดเชยเพิ; มเติ มกรณี นายจ้างเลิ กจ้า ง สําหรั บลู กจ้างซึ; งทํางาน
ติติดดต่ต่ออกักันนครบ
ครบ 20
20 ปีปีปี ขึขึขึAAA นนนไปให้
ไปให้มมมีีีสสสิิิ ทททธิธิธิไไได้ด้ด้รรรััับบบค่ค่ค่าาาชดเชยไม่
ชดเชยไม่นนนอออ้้้ ยกว่
ยกว่าาาค่ค่ค่าาาจ้จ้จ้าาางอั
งอัตตตราสุ
ราสุ ดดดท้ท้ท้าาายยย 400
400 วัวัวันนน กฎหมายดั
กฎหมายดังงงกล่
กล่าาาววว
ติดต่อกันครบ
20
ไปให้
ชดเชยไม่
ยกว่
งอั
ราสุ
400
กฎหมายดั
กล่
มีมีผผลบั
ลบังงงคัคัคับบบใช้
ใช้ตตตAAA งงงััั แต่
แต่วววนนนััั ทีทีที;;; 555 พฤษภาคม
พฤษภาคม 2562
2562 เป็
เป็ นนนต้ต้ต้นนนไป
ไป การเปลี
การเปลี;;;ยยยนแปลงดั
นแปลงดังงงกล่
กล่าาาวถื
วถือออเป็
เป็ นนนการแก้
การแก้ไไไขโครงการ
ขโครงการ
มีผลบั
ใช้
แต่
พฤษภาคม
2562
เป็
ไป
การเปลี
นแปลงดั
กล่
วถื
เป็
การแก้
ขโครงการ
่
สํสําาหรั
บ
โครงการผลประโยชน์
ห
ลั
ง
ออกจากงาน
และมี
ผ
ลกระทบให้
ก
ลุ
ม
บริ
ษ
ท
ั
มี
ห
นี
ส
ิ
น
สํ
า
รองผลประโยชน์
A
หรับบโครงการผลประโยชน์
โครงการผลประโยชน์หหลัลังงออกจากงาน
ออกจากงาน และมี
และมีผผลกระทบให้
ลกระทบให้กกลุลุ่่มมบริ
บริ ษษททัั มีมีหหนีนีAA สสิิ นนสํสําารองผลประโยชน์
รองผลประโยชน์
สําหรั
ระยะยาวของพนั
ระยะยาวของพนักกก งานเพิ
งานเพิ;;; มมม ขึขึขึAAA นนน 27.6
27.6 ล้ล้ล้าาา นบาท
นบาท (เฉพาะของบริ
(เฉพาะของบริ ษษษ ทททััั ฯ:
ฯ: 24.1
24.1 ล้ล้ล้าาา นบาท)
นบาท) กลุ
กลุ่่่ มมม บริ
บริ ษษษ ทททััั บับับันนน ทึทึทึ กกก
ระยะยาวของพนั
งานเพิ
27.6
นบาท
(เฉพาะของบริ
ฯ:
24.1
นบาท)
กลุ
บริ
ผลกระทบจากการเปลี
กล่าาวโดยรั
วโดยรับรู ้ตน้ ทุนบริ
ผลกระทบจากการเปลี;;;ยยยนแปลงดั
นแปลงดังงงกล่
บริ กกการในอดี
ารในอดีตตตเป็
เป็ นนนค่ค่ค่าาาใช้
ใช้จจจ่่่าาายทั
ยทันนนทีทีทีใใในงบกํ
นงบกําาาไรขาดทุ
ไรขาดทุนนน
ผลกระทบจากการเปลี
นแปลงดั
กล่าวโดยรับบรูรู ้้ตตนน้้ ทุทุนนบริ
ารในอดี
เป็
ใช้
ยทั
นงบกํ
ไรขาดทุ
ของปี
ของปี ปัปัปัจจจจุจุจุบบบนนนััั ซึซึซึ;;; งงงเป็
เป็ นนนปีปีปี ทีทีที;;;กกกฎหมายบั
ฎหมายบังงงคัคัคับบบใช้
ใช้
ของปี
เป็
ฎหมายบั
ใช้
กลุ
กลุ่่่มมมบริ
บริ ษษษทททััั คาดว่
คาดว่าาาจะจ่
จะจ่าาายชํ
ยชําาาระผลประโยชน์
ระผลประโยชน์รรระยะยาวของพนั
ะยะยาวของพนักกกงานภายใน
งานภายใน 111 ปีปีปี ข้ข้ข้าาางหน้
งหน้าาาประมาณ
ประมาณ 17
17 ล้ล้ล้าาานบาท
นบาท
กลุ
บริ
คาดว่
จะจ่
ยชํ
ระผลประโยชน์
ะยะยาวของพนั
งานภายใน
งหน้
ประมาณ
17
นบาท
(2561:
17
ล้
า
นบาท)
(งบการเงิ
น
เฉพาะกิ
จ
การ:
15
ล้
า
นบาท
2561:
17
ล้
า
นบาท)
(2561: 17
17 ล้ล้าานบาท)
นบาท) (งบการเงิ
(งบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิจจการ:
การ: 15
15 ล้ล้าานบาท
นบาท 2561:
2561: 17
17 ล้ล้าานบาท)
นบาท)
(2561:
ณ
31
วาคม
2562
ระยะเวลาเฉลี
งนํ
หนั
ในการจ่
ยชํ
ระผลประโยชน์
ะยะยาวของพนั
งาน
ณ วัวัวันนนทีทีที;;; 31
31 ธัธัธันนนวาคม
วาคม 2562
2562 ระยะเวลาเฉลี
ระยะเวลาเฉลี;;;ยยยถ่ถ่ถ่วววงนํ
งนํAAA าาาหนั
หนักกกในการจ่
ในการจ่าาายชํ
ยชําาาระผลประโยชน์
ระผลประโยชน์รรระยะยาวของพนั
ะยะยาวของพนักกกงาน
งาน
ณ
ของบริ
ษ
ท
ั
ฯประมาณ
13
ปี
(2561:
13
ปี
)
และบริ
ษ
ท
ั
ย่
อ
ยประมาณ
15
ปี
(2561:
15
ปี
)
ของบริ ษษททัั ฯประมาณ
ฯประมาณ 13
13 ปีปี (2561:
(2561: 13
13 ปีปี )) และบริ
และบริ ษษททัั ย่ย่ออยประมาณ
ยประมาณ 15
15 ปีปี (2561:
(2561: 15
15 ปีปี ))
ของบริ
24
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
24
24

สมมติ
ฐานที;;สสาาํํ คัคัญ
ในการประมาณการตามหลักกคณิ
ตศาสตร์ปประกั
นภัย ณ วัวันนประเมิ
นสรุ ปปได้
ดงั นีA
สมมติ
สมมติฐฐานที
านที;สาํ คัญ
ญในการประมาณการตามหลั
ในการประมาณการตามหลักคณิ
คณิ ตตศาสตร์
ศาสตร์ประกั
ระกันนภัภัยย ณ
ณ วันประเมิ
ประเมินนสรุ
สรุ ปได้
ได้ดดงงัั นีนีAA
งบการเงิ
นรวม
งบการเงิ
นเฉพาะกิจจการ
งบการเงิ
งบการเงิ
งบการเงินนรวม
รวม
งบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิจการ
การ
2562
2561
2562
2561
2562
2561
2562
2561
2562
2561
2562
2561
(ร้
อ
ยละต่
อ
ปี
)
(ร้
อ
ยละต่
อ
ปี
)
(ร้
อ
ยละต่
อ
ปี
)
(ร้
อ
ยละต่
อปี )
(ร้
(ร้ออยละต่
ยละต่ออปีปี )) (ร้
(ร้ออยละต่
ยละต่ออปีปี )) (ร้
(ร้ออยละต่
ยละต่ออปีปี )) (ร้
(ร้ออยละต่
ยละต่ออปีปี ))
อัอัตตราคิ
ดลด
2.8,
3.0
2.8,
3.0
2.8
2.8
2.8,
2.8,
2.8
2.8
อัตราคิ
ราคิดดลด
ลด
2.8, 3.0
3.0
2.8, 3.0
3.0
2.8
2.8
อัอัตตราการขึ
น
เงิ
น
เดื
อ
น
4.0
6.5
4.0
6.5
4.0
6.0
4.0
6.0
A
4.0 -- 6.5
6.5
4.0 -- 6.5
6.5
4.0 -- 6.0
6.0
4.0 --- 6.0
6.0
อัตราการขึ
ราการขึAA นนเงิเงินนเดื
เดืออนน
4.0
4.0
4.0
4.0
อัอัตตราการเปลี
;ยนแปลงในจําานวนพนั
กงาน
00 -- 25
00 -- 25
00 -- 20
00 -- 20
อัตราการเปลี
ราการเปลี;;ยยนแปลงในจํ
นแปลงในจํานวนพนั
นวนพนักกงาน
งาน
0 - 25
25
0 - 25
25
0 - 20
20
0 - 20
20
ผลกระทบของการเปลี
;ยนแปลงสมมติฐฐานที
;สาํ คัญต่ต่ออมูมูลลค่ค่าาปัปั จจจุจุบบนนัั ของภาระผู
กพันนผลประโยชน์
ระยะยาว
ผลกระทบของการเปลี
ผลกระทบของการเปลี;;ยยนแปลงสมมติ
นแปลงสมมติฐานที
านที;;สสาาํํ คัคัญ
ญต่อมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผู
ของภาระผูกกพั
พันผลประโยชน์
ผลประโยชน์รระยะยาว
ะยะยาว
ของพนั
ก
งาน
ณ
วั
น
ที
;
31
ธั
น
วาคม
2562
และ
2561
สรุ
ป
ได้
ด
ง
ั
นี
A
ของพนั
ของพนักกงาน
งาน ณ
ณ วัวันนทีที;; 31
31 ธัธันนวาคม
วาคม 2562
2562 และ
และ 2561
2561 สรุ
สรุ ปปได้
ได้ดดงงัั นีนีAA
(หน่
วย: ล้ล้าานบาท)
(หน่
(หน่ววย:
ย: ล้านบาท)
นบาท)

ณ
วันที8 31 ธัธันนวาคม
2562
ณ
ณ วัวันนทีที88 31
31 ธันวาคม
วาคม 2562
2562
งบการเงิ
น
รวม
งบการเงิ
นเฉพาะกิจจการ
งบการเงิ
งบการเงิ
งบการเงินนรวม
รวม
งบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิจการ
การ
เพิ
ม
ขึ
น
1%
ลดลง
1%
เพิ
ม
ขึ
น
1%
ลดลง
1%
6
6
8
8
เพิ
ลดลง
1%
เพิ
ลดลง
1%
8ม8มขึขึ66 นน 1%
8ม8มขึขึ66 นน 1%
เพิ
1%
ลดลง
1%
เพิ
1%
ลดลง
1%
อัอัตตราคิ
ด
ลด
(12.6)
14.5
(10.6)
12.2
ราคิ
ด
ลด
(12.6)
14.5
(10.6)
12.2
อัอัตตราการขึ
ราคิดลด6 นเงินเดือน
(12.6)
14.5
(10.6)
12.2
15.5
(13.7)
13.0
(11.5)
อัอัตตราการขึ
น
เงิ
น
เดื
อ
น
15.5
(13.7)
13.0
(11.5)
6
ราการขึ6นเงินเดือน
15.5 - 20% ลดลง(13.7)
13.0
(11.5)
เพิ
10
-- 20%
เพิ
ลดลง
20%
8ม8มขึขึ66 นน 10
8ม8มขึขึ66 นน 20%
เพิ
10
20%
ลดลง
10
20%
เพิ
20%
ลดลง
20%
เพิ
ม
ขึ
น
10
20%
ลดลง
10
20%
เพิ
ม
ขึ
น
20%
ลดลง
20%
6
6
8
8
อัอัตตราการเปลี
8
ย
นแปลงในจํ
า
นวนพนั
ก
งาน
(5.8)
6.5
(5.4)
6.0
ราการเปลี
8
ย
นแปลงในจํ
า
นวนพนั
ก
งาน
(5.8)
6.5
(5.4)
6.0
อัตราการเปลี8ยนแปลงในจํานวนพนักงาน
(5.8)
6.5
(5.4)
6.0

(หน่
วย: ล้ล้าานบาท)
(หน่
(หน่ววย:
ย: ล้านบาท)
นบาท)

ณ วัวันนทีที88 31
31 ธันวาคม 2561
2561
ณ
ณ วันที8 31 ธัธันนวาคม
วาคม 2561
งบการเงินนรวม
รวม
งบการเงิ
นเฉพาะกิจจการ
งบการเงิ
งบการเงิ
งบการเงินรวม
งบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิจการ
การ
เพิ
1%
ลดลง
1%
เพิ
1%
ลดลง
1%
8มขึขึ66 นน 1%
8มขึขึ66 นน 1%
เพิ
ม
ลดลง
1%
เพิ
ม
ลดลง
1%
8
8
เพิ
ม
ขึ
น
1%
ลดลง
1%
เพิ
ม
ขึ
น
1%
ลดลง
1%
6
6
8
8
อัอัตตราคิ
ด
ลด
(9.4)
10.8
(8.1)
9.3
ราคิ
ด
ลด
(9.4)
10.8
(8.1)
9.3
อัอัตตราการขึ
ราคิดลดนเงินเดือน
(9.4)
10.8
(8.1)
9.3
10.5
(9.3)
9.0
(8.0)
66 นเงินเดือน
อัอัตตราการขึ
10.5
(9.3)
9.0
(8.0)
ราการขึ6นเงินเดือน
10.5 - 20% ลดลง(9.3)
9.0
(8.0)20%
เพิ
10
-- 20%
เพิ
ลดลง
8ม8มขึขึ66 นน 10
8ม8มขึขึ66 นน 20%
เพิ
10
20%
ลดลง
10
20%
เพิ
20%
ลดลง
20%
เพิ8มขึ6น(3.8)
10 - 20% ลดลง 4.2
10 - 20%
เพิ8ม(3.5)
ขึ6น 20%
ลดลง
20%
อัอัตตราการเปลี
8
ย
นแปลงในจํ
า
นวนพนั
ก
งาน
3.9
ราการเปลี
8
ย
นแปลงในจํ
า
นวนพนั
ก
งาน
(3.8)
4.2
(3.5)
3.9
อัตราการเปลี8ยนแปลงในจํานวนพนักงาน
(3.8)
4.2
(3.5)
3.9

19.
สํ ารองตามกฎหมาย
19.
19. สํสํ าารองตามกฎหมาย
รองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญ
ญญัตติิขของมาตรา
องมาตรา 116 แห่
แห่ งพระราชบัญ
ญญัตติิบบริริ ษษททัั มหาชนจํ
มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
2535 บริ ษษททัั ฯต้
ฯต้องจัดดสรร
สรร
ภายใต้
ภายใต้บบทบั
ทบัญญั
ญัติของมาตรา 116
116 แห่ งงพระราชบั
พระราชบัญญั
ญัติบริ ษทั มหาชนจําากักัดด พ.ศ.
พ.ศ. 2535 บริ
บริ ษทั ฯต้อองจั
งจัดสรร
ไรสุ ทธิ ประจําาปีปี ส่ส่ ววนหนึ
นหนึ; งไว้เเป็ป็ นทุ
นทุนสํารองไม่นน้้ออยกว่
ยกว่าร้ อยละ 55 ของกํ
ของกําไรสุ ททธิธิ ปประจํ
ระจําปี หักด้วยยอด
กํกํกําาาไรสุ
ไรสุ ททธิธิ ปประจํ
ระจําปี ส่ วนหนึ;; งงไว้
ไว้เป็ นทุนนสํสําารองไม่
รองไม่น้อยกว่าาร้ร้ ออยละ
ยละ 5 ของกําาไรสุ
ไรสุ ทธิ ประจําาปีปี หัหักกด้ด้ววยยอด
ยยอด
ขาดทุ
น
สะสมยกมา
(ถ้
า
มี
)
จนกว่
า
ทุ
น
สํ
า
รองนี
จ
ะมี
จ
า
ํ
นวนไม่
น
อ
้
ยกว่
า
ร้
อ
ยละ
10
ของทุ
น
จดทะเบี
ย
น
สํ
ารอง
A
ขาดทุ
ขาดทุนนสะสมยกมา
สะสมยกมา (ถ้
(ถ้าามีมี)) จนกว่
จนกว่าาทุทุนนสํสําารองนี
รองนีAA จจะมี
ะมีจจาาํํ นวนไม่
นวนไม่นนออ้้ ยกว่
ยกว่าาร้ร้ออยละ
ยละ 10
10 ของทุ
ของทุนนจดทะเบี
จดทะเบียยนน สํสําารอง
รอง
ตามกฎหมายดั
ง
กล่
า
วไม่
ส
ามารถนํ
า
ไปจ่
า
ยเงิ
น
ปั
น
ผลได้
ในปั
จ
จุ
บ
น
ั
บริ
ษ
ท
ั
ฯได้
จ
ด
ั
สรรสํ
า
รองตามกฎหมายไว้
ตามกฎหมายดั
ตามกฎหมายดังงกล่
กล่าาวไม่
วไม่สสามารถนํ
ามารถนําาไปจ่
ไปจ่าายเงิ
ยเงินนปัปันนผลได้
ผลได้ ในปั
ในปั จจจุจุบบนนัั บริ
บริ ษษททัั ฯได้
ฯได้จจดดัั สรรสํ
สรรสําารองตามกฎหมายไว้
รองตามกฎหมายไว้
ครบถ้
ว
นแล้
ว
ครบถ้
ครบถ้ววนแล้
นแล้วว
รายงานประจำ�ปี 2562

25
155
25
25

20. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
20.
20. ค่ค่ าาใช้
ใช้ จจ่่ าายตามลั
ยตามลั่ กกษณะ
ษณะ
รายการค่าใช้จายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที;สาํ คัญดังต่อไปนีA
รายการค่
รายการค่าาใช้
ใช้จจ่่าายแบ่
ยแบ่งงตามลั
ตามลักกษณะประกอบด้
ษณะประกอบด้ววยรายการค่
ยรายการค่าาใช้
ใช้จจ่่าายที
ยที;;สสาาํํ คัคัญ
ญดัดังงต่ต่ออไปนี
ไปนีAA

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื8นของพนักงาน
เงิค่เงิานนเสืเดื
นและค่
ออื8ื8นนของพนั
เดื8 อออมราคาและค่
นและค่าาแรงและผลประโยชน์
แรงและผลประโยชน์
ของพนักกงาน
งาน
าตัดจําหน่าย
ค่ค่าาเสื
8
อ
มราคาและค่
า
ตั
ด
จํ
า
หน่
า
ย
เสื8 อจมราคาและค่
าตัดมจํการขาย
าหน่าย
่ายในการส่ งเสริ
ใช้
่
ค่ค่าาใช้
ใช้
จ
า
ยในการส่
ง
เสริ
ม
การขาย
จ่างยในการส่ งเสริ มการขาย
ขนส่
ค่วัค่ตาาขนส่
ขนส่
ถุดิบงงและวัสดุสิ6นเปลืองใช้ไป
วัซืวัตต6 อถุถุสิดดนิิบบค้และวั
และวั
เปลือองใช้
งใช้ไไปป
าสําเร็สสจดุดุรูสสปิิ66 นนเปลื
ซืการเปลี
สํสําาเร็เร็ จจรูรู ปป นค้าสําเร็ จรู ป
ซื66 ออสิสิ นนค้ค้8ยาานแปลงในสิ
การเปลี
การเปลี88ยยนแปลงในสิ
นแปลงในสิ นนค้ค้าาสํสําาเร็เร็ จจรูรู ปป

(หน่วย: พันบาท)
ววย:
นนบาท)
(หน่
ย: พั
พัจการ
บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงิน(หน่
เฉพาะกิ
งบการเงิ
น
รวม
งบการเงิ
น
เฉพาะกิ
จ
การ
งบการเงิ
จการ
2562งบการเงินรวม2561
2562 นเฉพาะกิ2561
2562
2561
2562
2561
2562
2562
(ปรับ2561
ปรุ งใหม่)
(ปรับ2561
ปรุ งใหม่)
(ปรั
บ
ปรุ
ง
ใหม่
)
(ปรั
บ
ปรุ
ปรุ งใหม่)
ปรุ งงใหม่
ใหม่))
624,517 (ปรับ596,466
530,146 (ปรับ501,390
624,517
596,466
530,146
501,390
624,517
596,466
530,146
501,390
371,248
339,117
313,541
282,612
371,248
339,117
313,541
282,612
371,248
339,117
313,541
282,612
43,391
43,090
43,391
43,090
43,391
43,090
43,391
43,090
43,391
43,090
43,391
43,090
202,600
227,492
191,687
215,256
202,600
227,492
191,687
215,256
202,600
227,492
191,687
215,256
20,014,110
20,911,366
19,734,990
20,581,131
20,014,110
20,911,366
19,734,990
20,581,131
20,014,110
20,911,366
19,734,990
20,581,131
170,129
188,182
106,756
133,365
170,129
188,182
106,756
133,365
170,129
188,182
106,756
133,365
220,504
(257,668)
224,934
(265,818)
220,504
(257,668)
224,934
(265,818)
220,504
(257,668)
224,934
(265,818)

21. ภาษีเงินได้
21.
21. ภาษี
ภาษีเเงิงินน่ ได้
ได้
ค่าใช้จายภาษีเงินได้สาํ หรับปี สิA นสุ ดวันที; 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุ ปได้ดงั นีA
ใช้จจ่่าายภาษี
ยภาษีเเงิงินนได้
ได้สสาาํํ หรั
หรับบปีปี สิสิAA นนสุสุ ดดวัวันนทีที;; 31
31 ธัธันนวาคม
วาคม 2562
2562 และ
และ 2561
2561 สรุ
สรุ ปปได้
ได้ดดงงัั นีนีAA
ค่ค่าาใช้
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษี
ได้ ปปนััิจจตจุจุิบบบุคันันคลสํ
:: าหรับปี
ภาษีเเงิงินนได้
ภาษี
ิิตติิบบงุุคคค่คลสํ
บบปีปี เงินได้นิติบุคคลของปี ก่อน
ภาษีเเงิงินนได้
ได้บนนปรุ
คลสํ
หรั
่ายภาษี
รายการปรั
าใช้จาาหรั
รายการปรั
ปรุ
รายการปรั
ปรุ งงค่ค่าาดใช้
ใช้บัจจญ่่าายภาษี
ยภาษี
ได้นนิิตติิบบุุคคคลของปี
คลของปี ก่ก่ออนน
ภาษี
เงินได้บบรอการตั
ชี: เเงิงินนได้
ภาษี
ได้ รรอการตั
อการตัดดบับัญ
ญชีชีจ:: ากการเกิดผลแตกต่างชัวคราว
ภาษีเเงิงินนได้
8
ภาษี
เ
งิ
น
ได้
ร
อการตั
ด
บั
ญ
ชี
จ
ากการเกิ
ด
ผลแตกต่
า
งชั
ว
คราว
ภาษีและการกลั
เงินได้รอการตั
ดบัญชีจากการเกิ
บรายการผลแตกต่
างชัดว8 ผลแตกต่
คราว างชัว88 คราว
และการกลั
รายการผลแตกต่
งชั
คราว น
วว88 คราว
ค่ าใช้และการกลั
จ่ายภาษีเงิบบนรายการผลแตกต่
ได้ ทแี< สดงอยู่ในกําางชั
าไรขาดทุ
ค่ค่ าาใช้
ใช้ จจ่่ าายภาษี
ยภาษีเเงิงินนได้
ได้ ททแแี<ี< สดงอยู
สดงอยู่่ ใในกํ
นกําาไรขาดทุ
ไรขาดทุนน

งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
2562งบการเงินรวม
2561
2562
2561
2562
2561
359,122
394,072
359,122
394,072
359,122
394,072
(457)
(1,201)
(457)
(1,201)
(457)
(1,201)

(หน่วย: พันบาท)
ววย:
บาท)
(หน่
ย: พั
พัจนนการ
บาท)
งบการเงิน(หน่
เฉพาะกิ
งบการเงิ
น
เฉพาะกิ
จ
การ
งบการเงิ
จการ
2562 นเฉพาะกิ2561
2562
2561
2562
2561
339,208
378,871
339,208
378,871
339,208
378,871
(457)
(1,201)
(457)
(1,201)
(457)
(1,201)

(6,867)
(6,867)
(6,867)
351,798
351,798
351,798

(5,673)
(5,673)
(5,673)
333,078
333,078
333,078

5,065
5,065
5,065
397,936
397,936
397,936

5,501
5,501
5,501
383,171
383,171
383,171

จํานวนภาษีเงินได้ที;เกี;ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื;นสําหรับปี สิA นสุ ดวันที;
จํจําานวนภาษี
เงินนได้
ี;ี;เเกีกี;;ยยวข้
ววนประกอบแต่
ลละส่
นวนภาษี
ได้ททและ
วข้อองกั
งกัสรุบบปส่ส่ได้
นประกอบแต่
ะส่ ววนของกํ
นของกําาไรขาดทุ
ไรขาดทุนนเบ็
เบ็ดดเสร็
เสร็ จจอือื;;นนสํสําาหรั
หรับบปีปี สิสิAA นนสุสุ ดดวัวันนทีที;;
31
ธันวาคมเงิ2562
2561
ดงั นีA
31 ธัธันนวาคม
วาคม 2562
2562 และ
และ 2561
2561 สรุ
สรุ ปปได้
ได้ดดงงัั นีนีAA
31
(หน่วย: พันบาท)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที8เกี8ยวข้องกับขาดทุน
ภาษี
เเงิงินนได้
ชีชีทที8ี8เเนกีกี88ในหลั
ยยวข้
บบขาดทุ
ภาษีจากการวั
ได้รรอการตั
อการตั
ญลงทุ
วข้อองกั
งกั
ขาดทุ
ดมูลค่าดดเงิบับันญ
กทรั
พย์เผือนน8 ขาย
จากการวั
มูมูลลค่ค่าาเงิเงิดนนบัลงทุ
ทรั
ย์ย์เเผืผืออ88 ขาย
จากการวั
ลงทุ
ในหลั
ทรับพพขาดทุ
ขาย
ภาษี
เงินได้รดดอการตั
ญชีทนนี8เในหลั
กี8ยวข้อกกงกั
นจากการ
8
ภาษี
เ
งิ
น
ได้
ร
อการตั
ด
บั
ญ
ชี
ท
8
ี
เ
กี
ย
วข้
อ
งกั
บ
ขาดทุ
8ยวข้องกั
ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญ
ชีทตี8เกีศาสตร์
บขาดทุ
จากการ
ประมาณการตามหลั
กคณิ
ประกั
นภัยนนจากการ
ประมาณการตามหลักกคณิ
คณิ ตตศาสตร์
ศาสตร์ปประกั
ระกันนภัภัยย
รวมประมาณการตามหลั
รวม
รวม
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งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
2562งบการเงินรวม2561
2562
2561
2562
2561
(459)
(529)
(459)
(529)
(459)
(529)
(1,913)
-(1,913)
(1,913)
(459)
(2,442)
(459)
(2,442)
(459)
(2,442)

ววย:
บาท)
(หน่
ย: พั
พัจนนการ
บาท)
งบการเงิน(หน่
เฉพาะกิ
งบการเงิ
น
เฉพาะกิ
จ
การ
งบการเงิ
จการ
2562 นเฉพาะกิ2561
2562
2561
2562
2561
(459)
(529)
(459)
(529)
(459)
(529)
(2,094)
-(2,094)
(2,094)
(459)
(2,623)
(459)
(2,623)
(459)
(2,623)

26

26
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
26

รายการกระทบยอดระหว่างกําไรทางบัญชีกบั ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดงั นีA
รายการกระทบยอดระหว่างกําไรทางบัญชีกบั ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดงั นีA
รายการกระทบยอดระหว่างกําไรทางบัญชีกบั ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดงั นีA

กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กํอัตาไรทางบั
เงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ราภาษีเงิญนชีได้ก่อนนภาษี
ิติบุคคล
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
รายการปรั
าใช้จ่าเงิยภาษี
ิติบณุคคลของปี
กําไรทางบับญปรุ
ชีกง่อค่นภาษี
นได้เนงิิตนิบไดุ้คนคลคู
อัตราภาษีก่อน
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปี ก่อน
ผลกระทบทางภาษี
บ: เงินได้นิติบุคคลของปี ก่อน
รายการปรับปรุ งค่าสใช้าํ หรั
จ่ายภาษี
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับ:
ผลกระทบทางภาษี
สาํ หรั
การตัดรายการระหว่
างกับน:
การตัดรายการระหว่างกัน
การส่
มการลงทุนางกั(หมายเหตุ
22)
การตัดงเสริ
รายการระหว่
น
การส่ งเสริ มการลงทุน (หมายเหตุ 22)
ค่การส่
าใช้จง่าเสริ
ยต้มอการลงทุ
งห้าม น (หมายเหตุ 22)
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
ค่าใช้จ่ายที
ีสิทาธิมหกั ได้เพิ8มขึ6น
ยต้อ8มงห้
ค่าใช้จ่ายที8มีสิทธิหกั ได้เพิ8มขึ6น
รายได้
ี8ได้8มรีัสบิ ทการยกเว้
ค่าใช้จท่ายที
ธิหกั ได้นเพิภาษี
8มขึ6นเงินได้
รายได้ที8ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้
รายได้
อื8นๆ ที8ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้
อื8นๆ
อื8นๆ
รวม
รวม
รวม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที8แสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที8แสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที8แสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุน

งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
2562งบการเงินรวม
2561
2562
2561
1,807,223
2,304,087
2562
2561
1,807,223
2,304,087
1,807,223
2,304,087
20%
20%
361,445
20%
361,445
(457)
361,445
(457)
(457)
21
21
214,0364,036
(8,972)
4,036
(8,972)
(4,343)
(8,972)
(4,343)
68
(4,343)
68
68
(9,190)
(9,190)
(9,190)
351,798
351,798
351,798

20%
20%
460,817
20%
460,817
(1,201)
460,817
(1,201)
(1,201)
20
20
(52,338)
20
(52,338)
6,664
(52,338)
6,664
(6,989)
6,664
(6,989)
(9,143)
(6,989)
(9,143)
106
(9,143)
106
106
(61,680)
(61,680)
(61,680)
397,936
397,936
397,936

(หน่วย: พันบาท)
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิ(หน่
นเฉพาะกิ
วย: พันจการ
บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงิ
จการ
2562 นเฉพาะกิ2561
2562
2561
1,739,931
2,251,536
2562
2561
1,739,931
2,251,536
1,739,931
2,251,536
20%
20%
347,986
20%
347,986
(457)
347,986
(457)
(457)
2,1792,179
(8,848)
2,179
(8,848)
(7,782)
(8,848)
(7,782)
(7,782)(14,451)(14,451)
(14,451)
333,078
333,078
333,078

20%
20%
450,307
20%
450,307
(1,201)
450,307
(1,201)
(1,201)
(52,338)(52,338)
6,184
(52,338)
6,184
(6,854)
6,184
(6,854)
(12,927)
(6,854)
(12,927)
(12,927)(65,935)(65,935)
(65,935)
383,171
383,171
383,171

ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีAสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วย
ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีAสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วย
ส่ วนประกอบของสิ
รายการดั
งต่อไปนีA นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีAสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วย
รายการดังต่อไปนีA
รายการดังต่อไปนีA
(หน่วย: พันบาท)

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
าเผืพอ8 ย์การลดลงของมู
ลค่าสิดนบัค้ญาชีคงเหลือ
สิ นค่ทรั
ภาษีเงินได้ รอการตั
ค่าเผือ8 การลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
สํค่าเผื
รองสํ
าหรับค่าส่ งเสริลค่มาการขาย
อ8 การลดลงของมู
สิ นค้าคงเหลือ
สํารองสําหรับค่าส่ งเสริ มการขาย
ขาดทุ
นทีา8ยหรั
งั ไม่
นจากการเปลี
สํารองสํ
บค่เกิาดส่ขึง6เสริ
มการขาย 8ยนแปลงมูลค่า
ขาดทุนที8ยงั ไม่เกิดขึ6นจากการเปลี8ยนแปลงมูลค่า
ยุติธนรรมของตราสารอนุ
พนั ธ์ 8ยนแปลงมูลค่า
ขาดทุ
ที8ยงั ไม่เกิดขึ6นจากการเปลี
ยุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์
สํายุรองผลประโยชน์
ระยะยาวของพนั
ติธรรมของตราสารอนุ
พนั ธ์ กงาน
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
สํารองผลประโยชน์
ระยะยาวของพนั
รวมสิ
นทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีกงาน
รวมสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวมสิ
ทรัพเงิย์นภได้
าษีรเงิอการตั
นได้รอการตั
หนี
สE ิ นนภาษี
ดบัญชี ดบัญชี
หนีสE ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
8ยงั เไม่
กิดรขึอการตั
หนีกํสE าิไรที
นภาษี
งินเได้
ดบัญชี 8ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
6 นจากการเปลี
กําไรที8ยงั ไม่เกิดขึ6นจากการเปลี8ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
กําไรที6 สิ8ยนงั ภาษี
ไม่เกิเงิดนขึได้
ยนแปลงมู
ลค่าเงินลงทุน
6 นจากการเปลี
รวมหนี
รอการตัดบั8ญ
ชี
รวมหนี6สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวมหนี
รอการตัดดบับัญญชีชีสุทธิ
สิ นทรัพ6 สย์ิ นภภาษี
าษีเงิเนงินได้ได้รอการตั
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีสุทธิ
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีสุทธิ
รายงานประจำ�ปี 2562

(หน่วย: พันบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: พันบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินรวม
งบการเงิ
งบแสดงฐานะการเงิ
น นเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงิ
จการ
2562งบการเงินรวม
2561
2562 นเฉพาะกิ2561
2562
2561
2562
2561
2562
2561
2562
2561
4,973
5,425
4,933
5,319
4,973
5,425
4,933
5,319
5,888
5,998
5,888
5,998
4,973
5,425
4,933
5,319
5,888
5,998
5,888
5,998
5,888
5,998
5,888
5,998
611
611
611
611
31,39023,920
27,69921,489
611
611
31,390
23,920
27,699
21,489
31,390
23,920
27,699
21,489
42,251
35,954
38,520
33,417
42,251
35,954
38,520
33,417
42,251
35,954
38,520
33,417
(2,501)
(3,530)
(2,501)
(3,530)
(2,501)
(3,530)
(2,501)
(3,530)
(2,501)
(3,530)
(2,501)
(3,530)
(2,501)
(3,530)
(2,501)
(3,530)
(2,501)
(3,530)
(2,501)
(3,530)
39,750
32,424
36,019
29,887
39,750
32,424
36,019
29,887
39,750
32,424
36,019
29,887

27
27 157
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22.

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขัAนพืAนฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปี ที;เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื;น) ด้วยจํานวนถัวเฉลี;ยถ่วงนํAาหนักของหุน้ สามัญที;ออกอยูใ่ นระหว่างปี

23.

ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนิ นงานที;นาํ เสนอนีA สอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริ ษทั ที;ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจ
สู ง สุ ด ด้า นการดํา เนิ น งานได้รั บ และสอบทานอย่า งสมํ;า เสมอเพื; อ ใช้ใ นการตัด สิ น ใจในการจัด สรร
ทรัพยากรให้กบั ส่ วนงานและประเมินผลการดําเนินงานของส่ วนงาน
เพื; อวัตถุ ประสงค์ในการบริ หารงาน กลุ่ มบริ ษทั จัดโครงสร้ างองค์กรเป็ นหน่ วยธุ รกิ จตามประเภทของ
ผลิตภัณฑ์และบริ การ กลุ่มบริ ษทั มีส่วนงานที;รายงานทัAงสิA น 3 ส่ วนงาน ดังนีA
•

ส่ วนงานผลิ ตและจําหน่ ายผลิ ตภัณฑ์จากถัว; เหลื อง เป็ นส่ วนงานที; ทาํ การผลิ ตและจําหน่ ายกากถัว;
เหลืองและนํAามันถัว; เหลือง

•

ส่ วนงานผลิตและจําหน่ายบรรจุภณั ฑ์

•

ส่ วนงานอื;น ๆ เป็ นส่ วนงานที;ทาํ การจําหน่ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภค

กลุ่มบริ ษทั ไม่มีการรวมส่ วนงานดําเนินงานเป็ นส่ วนงานที;รายงานข้างต้น
ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดสอบทานผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื;อวัตถุประสงค์ใน
การตัดสิ นใจเกี;ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน กลุ่มบริ ษทั ประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนิ นงานและสิ นทรั พย์รวมซึ; งวัด
มูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดี ยวกับที;ใช้ในการวัดกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนิ นงานและสิ นทรัพย์รวมในงบ
การเงิน
การบันทึ กบัญชี สําหรั บรายการระหว่างส่ วนงานที; รายงานเป็ นไปในลักษณะเดี ยวกับการบันทึ กบัญชี
สําหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก
ข้อมูลรายได้ กําไร และสิ นทรัพย์รวมของส่ วนงานของกลุ่มบริ ษทั สําหรับปี สิA นสุ ดวันที; 31 ธันวาคม 2562
และ 2561 มีดงั ต่อไปนีA
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สิ นทรัพย์ รวมของส่ วนงาน

กําไรสํ าหรับปี

กําไรของส่ วนงาน
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที9ไม่ได้ปันส่ วน
รายได้อื9น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
กําไรจากอัตราแลกเปลี9ยน
การกลับรายการปรับลดสิ นค้าคงเหลือ
เป็ นมูลค่าสุ ทธิที9จะได้รับ
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

รายได้
รายได้จากการขายให้ลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่ วนงาน
รวมรายได้ จากการขาย

สํ าหรับปี สิ+นสุ ดวันที1 31 ธันวาคม

2,649,573

11,126,483 10,394,783

2,188,000

23,071,717 24,334,978
23,071,717 24,334,978

(ปรับปรุ งใหม่)

ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์
จากถัว9 เหลือง
2562
2561

670,177

144,257

361,814
311,032
672,846

685,979

120,646

373,146
326,837
699,983

ผลิตและจําหน่าย
บรรจุภณั ฑ์
2562
2561

59,037

24,250

153,876
153,876

2562

2561

46,968

29,411

161,372
161,372

(ปรับปรุ งใหม่)

อื9น ๆ

2,799,630

11,855,697 11,127,730

2,356,507

23,587,407 24,869,496
311,032
326,837
23,898,439 25,196,333

(ปรับปรุ งใหม่)

รวมส่ วนงานที9รายงาน
2562
2561

(90,142)

-

(311,032)
(311,032)

(ปรับปรุ งใหม่)

งบการเงินรวม
2562
2561

2,799,630
160,024
(753,780)
89,391
12,320
(3,498)
2,304,087
(397,936)
1,906,151

2,356,507
156,582
(761,058)
56,052
2,257
(3,117)
1,807,223
(351,798)
1,455,425

29

(89,729) 11,765,555 11,038,001

-

- 23,587,407 24,869,496
(326,837)
(326,837) 23,587,407 24,869,496

รายการปรับปรุ งและตัด
รายการระหว่างกัน
2562
2561

(หน่วย: พันบาท)

ข้อมูลเกี*ยวกับเขตภูมิศาสตร์
กลุ่ มบริ ษทั ดําเนิ นธุ รกิ จในเขตภู มิศาสตร์ เดี ยว คื อประเทศไทย ดังนัGนรายได้และสิ นทรั พย์ที*แสดงอยู่ใ น
งบการเงิน จึงถือเป็ นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว
ข้อมูลเกี*ยวกับลูกค้ารายใหญ่
ในปี 2562 บริ ษทั ฯ มี รายได้จากลู กค้ารายใหญ่ จาํ นวนหนึ* งราย เป็ นอัตราร้ อยละ 20.3 ของรายได้จาก
การขาย (2561: ร้อยละ 15.2) ซึ*งมาจากส่ วนงานผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากถัว* เหลือง
24. กองทุนสํ ารองเลีย. งชีพ
บริ ษทั ฯและพนักงานของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยและพนักงานของบริ ษทั ย่อยได้จดั ตัGงกองทุนสํารองเลีGยงชี พ
ขึGนตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลีGยงชี พ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย และพนักงานจ่าย
สมทบกองทุนดังกล่าวเป็ นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลีGยงชีพของบริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยบริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนเอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด ตามลําดับ และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื*อพนักงานนัGนออกจากงานตาม
ระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ในระหว่างปี 2562 บริ ษทั ฯรับรู ้เงินสมทบดังกล่าวเป็ น
ค่าใช้จ่ายจํานวน 8 ล้านบาท (2561: 7 ล้านบาท) และบริ ษทั ย่อยรับรู ้เงินสมทบเป็ นค่าใช้จ่ายจํานวน 1 ล้าน
บาท (2561: 1 ล้านบาท)
25. เงินปันผล
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เงินปันผล

อนุมตั ิโดย

เงินปันผลประจําปี
สําหรับปี 2561
เงินปั นผลระหว่างกาล
สําหรับปี 2562
รวมเงินปั นผลสําหรับปี 2562

ที=ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
เมื=อวันที= 29 เมษายน 2562
ที=ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เมื=อวันที= 8 สิงหาคม 2562

เงินปันผลประจําปี
สําหรับปี 2560
เงินปั นผลระหว่างกาล
สําหรับปี 2561
รวมเงินปั นผลสําหรับปี 2561

ที=ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
เมื=อวันที= 27 เมษายน 2561
ที=ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เมื=อวันที= 14 สิงหาคม 2561

เงินปันผลจ่าย
(พันบาท)

เงินปั นผลจ่ายต่อหุน้
(บาท)

646,889

0.80

566,027
1,212,916

0.70
1.50

687,319

0.85

889,472
1,576,791

1.10
1.95
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26. ภาระผูกพันและหนีส. ิ นทีอ; าจเกิดขึน.
26.1 ภาระผูกพันเกีย; วกับรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ วันที* 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันเกี* ยวกับรายจ่ายฝ่ ายทุนจํานวนเงิ น 200 ล้านบาทและ
0.4 ล้านยูโร (2561: 74 ล้านบาท) ซึ* งเกี* ยวข้องกับการก่ อสร้ างโรงงาน ซืG อเครื* องจักรและเครื* องมื อและ
เครื* องใช้ในโรงงาน (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 169 ล้านบาท 2561: 68 ล้านบาท)
26.2 การคํา. ประกัน
ก) ณ วันที* 31 ธันวาคม 2562 กลุ่ มบริ ษ ทั มี หนังสื อคํGาประกันซึ* งออกโดยธนาคารในนามบริ ษ ทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยเหลืออยูเ่ ป็ นจํานวน 39 ล้านบาท (2561: 40 ล้านบาท) ซึ* งเกี*ยวเนื*องกับภาระผูกพันทางปฏิบตั ิ
บางประการตามปกติธุรกิ จของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย (งบการเงินเฉพาะกิ จการ: 30 ล้านบาท 2561:
31 ล้านบาท) หนังสื อคํGาประกันดังกล่าวใช้เพื*อคํGาประกันการใช้ไฟฟ้ าและคํGาประกันการปฏิบตั ิตาม
สัญญาซืGอขาย
ข) ณ วันที* 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ย่อยมี ภาระผูกพันจากการทําแสตนด์บายเลตเตอร์ ออฟเครดิ ตเป็ น
จํานวน 0.4 ล้านยูโร หรื อประมาณ 12.3 ล้านบาท อันเกี* ยวเนื* องกับการซืG อเครื* องจักรของบริ ษทั ย่อย
(2561: 5.6 ล้านเยน หรื อประมาณ 1.7 ล้านบาท อันเกี*ยวเนื*องกับการซืGอเครื* องมือและเครื* องใช้ของบริ ษทั
ย่อยดังกล่าว)
26.3 ภาระผูกพันเกีย; วกับสั ญญาให้ บริการระยะยาว
ณ วันที* 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันในการจ่ายค่าบริ การในอนาคตตามสัญญาบริ การหลายฉบับ
คิดเป็ นจํานวนเงินรวม 2.8 ล้านบาท (2561: 3.9 ล้านบาท) โดยสัญญาบริ การมีอายุสญ
ั ญาระหว่าง 1 - 3 ปี
27. ลําดับชั.นของมูลค่ ายุตธิ รรม
ณ วันที* 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์และหนีG สินที*วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อ
เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลําดับชัGนของมูลค่ายุติธรรม ดังนีG
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที* 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระดับ 1
ระดับ 2
รวม
สิ นทรัพย์ ทวี; ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
เงินลงทุนในกองทุนรวม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ* ขาย
รายงานประจำ�ปี 2562

17

499
-

499
17

31
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สิ นทรัพย์ ทวี; ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
เงินลงทุนในกองทุนรวม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ* ขาย
หนีส. ิ นทีว; ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
สัญญาซืGอขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที* 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระดับ 1
ระดับ 2
รวม
19

1,316
-

1,316
19

-

3

3

เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลที*ใช้สาํ หรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 2
เงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนีG วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในระดับชัGนที* 2 ซึ* งเป็ นการใช้ขอ้ มูลอื*นที*
สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนีG สิน ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อทางอ้อม มูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนีG ดงั กล่าว คํานวณโดยใช้ราคามูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ของหน่ วยลงทุนที*
ประกาศโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์คาํ นวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและแบบจําลอง
ตามทฤษฎี ในการประเมินมูลค่า ซึ* งข้อมูลที*นาํ มาใช้ในการประเมินมูลค่าส่ วนใหญ่เป็ นข้อมูลที*สามารถ
สังเกตได้ในตลาดที*เกี*ยวข้อง เช่น อัตราแลกเปลี*ยนทันที อัตราแลกเปลี*ยนล่วงหน้าของเงินตราต่างประเทศ
และ เส้นอัตราผลตอบแทนของอัตราดอกเบีGย เป็ นต้น
28. เครื; องมือทางการเงิน
28.1 นโยบายการบริหารความเสี; ยง
เครื* องมือทางการเงินที*สําคัญของกลุ่มบริ ษทั ตามที*นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที* 107 “การแสดง
รายการและเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื* องมือทางการเงิน” ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว* คราว ลูกหนีG การค้า เงินลงทุน เจ้าหนีG การค้าและเจ้าหนีG ทรัสต์รีซีท กลุ่มบริ ษทั มีความเสี* ยงที*
เกี*ยวข้องกับเครื* องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริ หารความเสี* ยงดังนีG
ความเสี(ยงด้ านการให้ สินเชื(อ
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี* ยงด้านการให้สินเชื*อที*เกี*ยวเนื* องกับลูกหนีG การค้า ฝ่ ายบริ หารควบคุมความเสี* ยงนีG โดย
การกําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสิ นเชื* อที* เหมาะสม ดังนัGนกลุ่มบริ ษทั จึ งไม่คาดว่าจะ
ได้รับความเสี ยหายที*เป็ นสาระสําคัญจากการให้สินเชื* อ นอกจากนีG การให้สินเชื*อของกลุ่มบริ ษทั ไม่มีการ
กระจุกตัวเนื*องจากกลุ่มบริ ษทั มีฐานของลูกค้าที*หลากหลายและมีอยูจ่ าํ นวนมากราย จํานวนเงินสู งสุ ดที*กลุ่ม
บริ ษทั อาจต้องสู ญเสี ยจากการให้สินเชื*อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนีGที*แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
162
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ความเสี(ยงจากอัตราดอกเบี:ย
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี* ยงจากอัตราดอกเบีGยที*สําคัญอันเกี* ยวเนื* องกับเงินฝากธนาคารและเจ้าหนีG ทรัสต์รีซีท
อย่างไรก็ตามสิ นทรัพย์และหนีG สินทางการเงินดังกล่าวมีอตั ราดอกเบีGยที*ปรับขึGนลงตามอัตราตลาดหรื อมี
อัตราดอกเบีGยคงที*ซ* ึ งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั ความเสี* ยงจากอัตราดอกเบีGยของกลุ่มบริ ษทั จึงอยู่
ในระดับตํ*า รายละเอียดของเงินฝากธนาคารและเจ้าหนีGทรัสต์รีซีทแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 8 และข้อ 16
ความเสี(ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดบิ
ถัว* เหลืองเป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิตของบริ ษทั ฯ ดังนัGน เพื*อเป็ นการบริ หารความเสี* ยงจากความผันผวน
ของกําไรขัGนต้น บริ ษทั ฯจึ งมี กระบวนการป้ องกันความเสี* ยง โดยเข้าทําสัญญาแลกเปลี* ยนราคาสิ นค้า
โภคภัณฑ์ (Commodity Swap Agreement) ระยะสัGนกับธนาคารพาณิ ชย์ ซึ* งเมื*อมีการปิ ดสถานะของสัญญา
หรื อเมื*อสัญญาสิG นสุ ดลงตามอายุ บริ ษทั ฯจะรับรู ้รายการกําไรหรื อขาดทุนที*เกิดขึGนในงบกําไรขาดทุน
บริ ษทั ฯไม่มีสญ
ั ญาดังกล่าวที*เปิ ดสถานะไว้ ณ วันที* 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
ความเสี(ยงจากอัตราแลกเปลีย( น
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี* ยงจากอัตราแลกเปลี*ยนเงินตราต่างประเทศเนื* องจากกลุ่มบริ ษทั มีรายการซืG อวัตถุดิบ
หลักและเครื* องจักรและขายสิ นค้าเป็ นสกุลเงินต่างประเทศ
ณ วันที* 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ฯมียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนีGสินทางการเงินที*เป็ นสกุล
เงินตราต่างประเทศ ดังนีG
สกุลเงิน

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
ยูโร

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
2562
2561
(ล้าน)
(ล้าน)
0.4
1.1
-

หนี2สินทางการเงิน
2562
2561
(ล้าน)
(ล้าน)
55.8
36.4
0.1
0.2

อัตราแลกเปลี7ยนเฉลี7ย
ณ วันที7 31 ธันวาคม
2562
2561
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
30.1540
32.4498
33.7311
37.1252

บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาซืG อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ* งส่ วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหนึ* งปี เพื*อใช้เป็ น
เครื* องมือในการบริ หารความเสี* ยงด้านอัตราแลกเปลี*ยนจากการซืG อวัตถุดิบ และขายสิ นค้าที*เป็ นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ
กลุ่มบริ ษทั ไม่มีสญ
ั ญาซืGอขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ ณ วันที* 31 ธันวาคม 2562
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ยอดคงเหลือของสัญญา ณ วันที* 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังนีG

สกุลเงิน
สัญญาซืC อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
เหรียญสหรัฐอเมริ กา

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
จํานวนเงิน
อัตราแลกเปลี:ยนถัวเฉลี:ย
(ล้าน)
ตามสัญญา
10.0

32.5750 บาทต่อเหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา

ครบกําหนดตามสัญญา
มิถุนายน 2562

28.2 มูลค่ ายุตธิ รรมของเครื; องมือทางการเงิน
เนื* องจากเครื* องมื อทางการเงิ นส่ วนใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั จัดอยู่ในประเภทระยะสัGน หรื อมี อตั ราดอกเบีG ย
ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบีGยในตลาด กลุ่มบริ ษทั จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื* องมือทางการเงินใกล้เคียง
กับมูลค่าตามบัญชี ที*แสดงในงบแสดงฐานะการเงิ น ส่ วนตราสารอนุ พนั ธ์แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคา
ตลาด หรื อคํานวณตามหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าที*เป็ นที*ยอมรับทัว* ไปหากกรณี ที*ไม่มีราคาตลาด
29. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที* สําคัญของบริ ษทั ฯคื อการจัดให้มีซ* ึ งโครงสร้ างทุนที* เหมาะสม
เพื*อสนับสนุ นการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯและเสริ มสร้ างมูลค่าการถื อหุ ้นให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้น โดย ณ วันที*
31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนีG สินต่อทุนเท่ากับ 0.30:1 (2561: 0.25:1) และเฉพาะบริ ษทั ฯมี
อัตราส่ วนหนีGสินต่อทุนเท่ากับ 0.31:1 (2561: 0.26:1)
30. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
30.1 เมื*อวันที* 28 กุมภาพันธ์ 2563 ที*ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯมีมติอนุ มตั ิจ่ายเงินปั นผลประจําปี ในอัตรา
หุน้ ละ 0.75 บาท รวมเป็ นจํานวนเงิน 606 ล้านบาท เพิ*มเติมจากที*จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตรา
หุ ้นละ 0.70 บาท โดยจ่ ายจากผลการดําเนิ นงานประจําปี 2562 ทัGงนีG มติ ดงั กล่าวจะนําเสนอต่อที* ประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 เพื*อให้ผถู ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิต่อไป
30.2 เมื*อวันที* 19 กุมภาพันธ์ 2563 ที*ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ย่อยมีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลประจําปี ในอัตรา
หุ ้นละ 0.10 บาท รวมเป็ นจํานวนเงิน 27 ล้านบาท เพิ*มเติมจากที*จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตรา
หุ น้ ละ 0.10 บาท โดยจ่ายจากผลการดําเนินงานประจําปี 2562 ทัGงนีGมติดงั กล่าวจะนําเสนอต่อที*ประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อยประจําปี 2563 เพื*อให้ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อยพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
31. การอนุมตั งิ บการเงิน
งบการเงินนีGได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริ ษทั ฯเมื*อวันที* 28 กุมภาพันธ์ 2563
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อบริษัท

บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

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

ที่ตั้งโรงงาน

เลขที่ 81/7 หมู่ที่ 1 ต�ำบลไทยาวาส อ�ำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

ประเภทธุรกิจ

ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำมันถั่วเหลืองและกากถั่วเหลือง

เลขทะเบียน

0107537001536

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 808,610,985 หุ้น
มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 808,610,985 บาท

ทุนจดทะเบียนเรียกช�ำระแล้ว

หุ้นสามัญ 808,610,985 หุ้น
มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 808,610,985 บาท

โทรศัพท์ ส�ำนักงานใหญ่ :

02 477 9020 โรงงาน : 034 265 620-29

โทรสาร ส�ำนักงานใหญ่ :

02 477 8022 โรงงาน : 034 265 610

เว็ปไซต์

www.tvothai.com

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 02 009 9000
โทรสาร : 02 009 9991

ผู้สอบบัญชี

นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 4523
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
อาคารเลครัชดา ชั้นที่ 33 เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่
คลองเตย กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ : 02 264 0777
โทรสาร : 02 264 0789

ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ�ำกัด
อาคารอับดุลราฮิม ชั้น 22-25
เลขที่ 990 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
โทรศัพท์ : 02 636 2000
โทรสาร : 02 636 2111
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บร�ษัท น้ำมันพ�ชไทย จำกัด (มหาชน)
149 ถนนรัชดาภิเษก (ทาพระ-ตากสิน)
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท : 0 2477 9020 โทรสาร : 0 2477 8022

หนังสือเลมนี้พ�มพดวย
หมึก Soy Ink ปลอดสารพ�ษ
เปนมิตรกับสิ�งแวดลอม

